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V DNEŠNÍM ČÍSLE PŘÍLOHA

Nejasná TRAGÉDIE E R O T I K A

V domě v Březsku uhořel muž
K obrovskému neštěstí došlo
v sobotu ráno při požáru rodinného domu v Březsku na
Konicku. Než na místo požáru stačily dorazit hasičské
jednotky a lékaři záchranné
služby, plameny zachvátily
větší část přízemí nemovitosti.
Po uhašení pak v kuchyni
našli záchranáři ohořelé tělo
majitele!
"Podle prvotního ohledání se
jednalo o tělo muže a jak se později ukázalo, byl jím osmdesátiletý majitel domu. Je asi
zbytečné hovořit o tom, že už
mu nebylo možno nijak pomoci. Tělo bylo nalezeno zcela
zuhelnatělé," informoval nás na
úvod Pavel Holík, ředitel Záchranné zdravotnické služby v
Prostějově. Lékaři nařídili
zdravotní pitvu. "Ta by měla
prokázat, zda muž zemřel následkem vdechnutí zplodin
nebo ho upálil obrovský žár.
Není také vyloučeno, že muž si
přitápěl elektrickým topidlem a
usnul, nebo ho mohl postihnout
infarkt," dodal Pavel Holík. Jak
ale vzápětí dodal, zdravotní
pitva se může změnit na soudní.
"Pokud by se objevily nějaké

na vlastní chtivé oči...
Půlnoční

NÁŘEZ

Dům, ve kterém v sobotu ráno došlo k obrovské tragédii.
Při požáru v něm uhořel osmdesátiletý muž.
podezřelé okolnosti, určitě by
bylo zapotřebí pitvy soudní.
Však si po uhašení požáru převzala případ i prostějovská kriminálka," uzavřel tragické
téma šéf naší záchranky.
Zatím nám chybí oficiální stanovisko k celému případu jak
od hasičů, tak i policie. Něco
jsme ale před uzávěrkou přece
jen zjistili. Tělo zemřelého osm-

desátiletého muže bylo skutečně
převezeno do Ústavu soudního
lékařství v Olomouci. "Ano,
mohu to potvrdit," sdělila bez
dalších podrobností Marta Vlachová, tisková mluvčí krajských policistů. Už z toho je ale
patrné, že tragédie v Březsku
zůstává stále nejasná. Budeme
sledovat, co přinesou další dny
vyšetřování.
-mik-

v Jesenci

Sobotní večer v jeseneckém
kulturáku byl zasvěcen
erotice před očima návštěvníků VI. společensko-erotického plesu. Program
nastartoval vcelku ‚nevinnou‘ přehlídku spodního
prádla a vrcholil popůlnoční živou lesbi-show dium vyšlápl svojí ‚měsíční zpěvák a tanečník Michael dokumentující jak to v sodvou ‚hasiček‘, a jako pře- chůzí‘ před časem zemřelý, Jackson.
botu na eroťáku bylo, přikvapení večera si na pó- ale nepochybně nesmrtelný Další fotografie s reportáží neseme příští týden. -MiH-

VEČERNÍK předal odměnu Čáry máry nad městem!
policistovi za odvahu a příkladný čin
Jak jsme informovali v minulém čísle, redakce Prostějovského Večerníku se rozhodla
věcným darem odměnit olomouckého policistu za příkladný čin a nebojácnost při
zásahu proti zlodějům aut. A k
této události jsme měli jedinečnou příležitost minulou středu,
kdy se v olomouckém Domě
armády uskutečnilo slavnostní
vyhlášení nejlepších policistů
Olomouckého kraje za rok
2009.

Připomeňme, že k předmětnému zásahu došlo v pátek 18.
prosince loňského roku pod
dálničním mostem na výpadovce směrem na Prostějov.
Pachatel tady vyskočil z ukradené Octavie a nasedl do přistaveného auta svého komplice.
Po policejní honičce za zlodějem aut zmíněný policista neváhal, naskočil do rozjetého
vozidla k oběma kumpánům a
snažil se je zadržet. Ti ho však v
plné rychlosti chtěli z

auta vystrčit a tak strážce zákona sáhl po zbrani a varovnými výstřely se snažil donutit
pachatele zastavit. Řidič ale nereagoval a policistovi šlo tak
stále více o holý život. Nakonec
padly výstřely, z nichž jeden
usmrtil řidiče - zlodějova komplice, další zranily samotného
pachatele krádeže Octavie. Vozidlo se pak zastavilo o dálniční
svodidla.
Při slavnostní akci jsme se zmí-

něným policistou měli po předání
odměny možnost krátkou chvíli
hovořit. Sympatický mladý muž
zákona na celý incident nevzpomíná v dobrém. "Nemuselo to
dopadnout takto tragicky. Poté, co
jsem vyslal několik varovných
výstřelů, jsme se o zbraň přetahovali, chvíli měli prsty na spoušti
oni, pak zase já. Pár střel z pistole
mířilo i do palubní desky auta,
další zasáhla přímo řidiče.
(Dokončení na str. 3)

Šéfredaktor Prostějovského VEČERNÍKU Bohumil Pácl předal odvážnému olomouckému policistovi hodinky v hodnotě 10 tisíc korun jako odměnu za odvahu
při zásahu proti zlodějům aut.

Bylo vám blbě? Sveďte to na letadla
V pondělí ráno se na obloze nad
Prostějovem objevil zvláštní
úkaz. Na bezoblačném nebi po
dlouhé minuty zůstaly viditelné
kondenzační čáry po přeletu
dopravních letadel, které se postupně rozšiřovaly do umělého
pruhového mraku (viz snímek).
Důvodem tohoto jevu je promíchávání chladného vzduchu o vysoké relativní vlhkosti s horkými
produkty spalování leteckého
benzinu. Vznikají drobné vodní
kapky, které rychle mrznou na ledové krystalky.
Zatímco klasické čáry za letadly,
které po přeletu rychle mizí, se
v angličtině nazývají contrails, na
internetu kolují legendy o takzvaných chemtrails. Podle této spiklenecké teorie tajné letouny
rozprašují jedovaté látky a právě
nemizející čáry na nebi toho mají
být důkazem. Údajně se rozprašováním jedů tajně bojuje proti
globálnímu oteplování a nic netušícím lidem to způsobuje řadu
zdravotních obtíží.
Tak jestli vás minulý týden bolela
hlava, pociťovali jste chronickou
únavu, ospalost a otupělost, trpěli
jste ztrátou krátkodobé paměti,
sveďte to na chemtrails, třeba
vám šéf v práci nebo učitel ve
škole uvěří...
-bp-

PRÁSK! Náklaďák zastavil až strom
Tak to měl pan řidič pech! Poslední dozvuky tvrdé zimy, jaro za dveřmi
a on se dostal do takové situace. Bezmála šedesátiletý šofér náklaďáku
na zledovatělé silnici neudržel auto na komunikaci a prásknul s ním o
strom. Z ošklivé havárie ale naštěstí nakonec vyvázl jen s několika pořádnými modřinami."V úterý v 08.00 hodin jel devětapadesátiletý řidič
s nákladním vozidlem tovární značky Nissan Alteon po komunikaci z
obce Drysice směrem na obec Brodek u Prostějova. V táhlém klesání
před obcí Brodek u Prostějova po projetí levotočivé zatáčky dostal s vozidlem na zledovatělé komunikaci smyk, vyjel s vozidlem vpravo mimo
silnici, kde narazil do stromu. Došlo k lehkému zranění řidiče s dosud
nezjištěnou dobou léčení, k hmotné škodě na vozidle a na stromu u komunikace. Technická závada na vozidle byla vyloučena, příčina nehody
je dále v šetření Skupiny dopravních nehod Policie ČR v Prostějově,"
sdělila nám Eva Čeplová, tisková mluvčí prostějovské policie.
Jak dodala, lehce zraněný řidič byl na místě podroben dechové zkoušce
na alkohol s negativním výsledkem. Takže zřejmě mu to jen "uklouzlo".
Náklaďák je ovšem zralý na odpis. Ještě štěstí, že řidiči se skoro nic ne- Ze zdemolované kabiny nákladního vozu vystoupil řidič jen lehce zrastalo.
-mik něn. Měl obrovské štěstí.
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Pálení odpadu

Blíží se nám první jarní měsíc.
Pokud nebude zlobit počasí,
roztaje sníh, spousta občanů se
vrhne na úklid své zahrádky.
Proto připomínáme znění
Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č.12/2007, která
upravuje podmínky pro spalování rostlinných materiálů.
Rostlinným materiálem se rozumí biologicky rozložitelný
materiál ze zahrad, sadů, parků
a ostatních pozemků, s výjimkou kusového dřeva včetně přirostlé kůry. Zejména se jedná o
jehličí, kořeny a stonky bylin,
nepřirostlou kůru, květenství a
plody bylin a dřevin, listí, piliny,seno,slámu a trávu. Na území města Prostějova lze spalovat suchý rostlinný materiál na
otevřených ohništích, v zahradních krbech nebo otevřených
grilovacích zařízení pouze čtyři
měsíce v roce a to je: březen duben, říjen - listopad. Prosíme
občany, aby nepálili mokrý
rostlinný materiál, neboť tímto
dochází k zamoření oblasti dýmem. Toto se samozřejmě nelíbí okolním bydlícím. Takovéto
počínání je i přestupkem. Celé
znění vyhlášky naleznete na:
http://www.prostejov.eu/cz/obcan/mestsky-urad/vyhlasky_mesta/vyhlasky/vyhlaska-c-122007.html

Nepovolená sbírka

V dopoledních hodinách na náměstí T. G. Masaryka zjistila
hlídka tři členy Občanského
sdružení prodávající magnetky
v rámci peněžní sbírky nadace.
Tito neměli vyřízené povolení,
které je k této činnosti zapotřebí. Strážníci je vyzvali k ukončení této aktivity. Celá záležitost byla protentokrát vyřešena
domluvou.

Jel bez řidičáku

Ve večerních hodinách při dohledu na veřejný pořádek si
hlídka povšimla přijíždějícího
vozidla, kdy z místa řidiče vystoupil dvaadvacetiletý muž, o
kterém z místní znalostí ví, že
nevlastní řidičský průkaz. Při
následné kontrole se podezření
potvrdilo. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si věc
převzala.

A šup na záchytku!

R. Fiala: Nejsem žádný papaláš
Prostějovan Radim Fiala je od
roku 2006 poslancem Parlamentu za Občanskou demokratickou stranu. Ve volbách
v květnu 2010 kandiduje za
ODS na 2. místě regionální
kandidátky v Olomouckém
kraji.
Pane poslanče, jak vás změnily
čtyři roky ve Sněmovně?
Prožít parlamentní zkušenost nemusí znamenat zásadní změnu.
Myslím, že je pro mě víc důležité, co se nezměnilo. Nezměnil
jsem rodinu, přátele a nemyslím,
že by se ze mne stal “pražský papaláš”, který kolem vás profrčí
v černé audině. V mém životě se
už staly věci, které mne ovlivnily
více.
Které například?
Když vynechám významné rodinné události, tak jednoznačně
začátek podnikání v 90. letech.
Změní vám to životní hodnoty.
Najednou se staráte o sebe a pak
také o lidi, které zaměstnáváte. Je
to velká, je to absolutní změna.
Jak se vám daří spojovat politiku a podnikání?
Někdy obtížně. Moje společnosti zaměstnávají téměř dvě stě
pracovníků a musíme najít práci.
Práci, která není státní zakázkou,
abych se vyhnul obvinění ze střetu zájmů. Na druhou stranu je
podnikání výborná zpětná vazba
pro politika. Přesně víte, jak se
podnikatelům v České republice
žije. Která politika je ničí a která
podporuje.
ODS je podporuje….?
ODS jim nejvíc rozumí, jsme jejich politická strana. Podnikatelů
a jejich zaměstnanců. Jedno od
druhého nemůžete odříznout.
Pokud položíte podnikatele, máte tady spousty nezaměstnaných.
Hlas pro ODS je hlasem proti nezaměstnanosti.
To zní trochu jako politická
fráze!?
Mně ne. Každý měsíc už sedmnáct let musím svým zaměstnancům říct: ”Tady máme práci, a
takhle si vyděláme na mzdu!”
Mám určitě stejnou obavu jako
oni, že by se nám to někdy nepodařilo. Nad podobným problémem v téhle zemi každý den nespí mnoho lidí. A já se nebojím
říct, patřím k vám!
Jak podle vás zvládla Česká

Několik minut před druhou hodinou bylo přijato oznámení na
linku 156 o muži, který sedí na
obrubníku u silnice a hlasitě vykřikuje. Strážníci na místě zjistili silně opilého chlapíka. Ten
nebyl schopen samostatné chůze, potácel se a chvílemi přepadával i do vozovky. Na místo
byl přivolán lékař. Následně
bylo rozhodnuto o provedení
převozu na záchytnou stanici
do Olomouce. Dechovou
zkouškou u osmačtyřicetiletého chlapíka strážníci zjistili
2,14 promile alkoholu v dechu.K podobnému případu vyjížděla hlídka za 72 hodin. Tentokrát byl telefonicky nahlášen
ležící muž před domem na Sokolské ulici. Měl krvácející poranění v obličeji a byl pod vlivem alkoholu. Jelikož jevil
známky agresivního chování,
provedli strážníci jeho doprovod nejprve do nemocnice na
ošetření a poté do protialkoholní stanice. Šestadvacetiletý výtečník nadýchal 3,05 promile.
Každého z nocležníků přijde
tento „výlet“ na 2 600 korun +
za dopravu 1 500 korun.

Èerná kronika

Zlodějská laskavost

Dne 21. 2. 2010 v době od
15.00 do 20.00 hodin bylo provedeno bezpečnostní opatření k
zajištění veřejného pořádku při
konání hokejového utkání mezi
celky HK Jestřábi Prostějov a
HC Zubr Přerov, které se konalo na zimním stadionu v Prostějově. Bezpečnostního opatření
se zúčastnilo 31 policistů pořádkové policie, 4 policisté
SKPV Prostějov a 15 strážníků
Městské policie Prostějov. Po
dobu bezpečnostního opatření
nedošlo k narušení veřejného
pořádku ani ke škodě na majetku. Hokejového utkání se zúčastnilo asi 1200 diváků.

Po poledni se na linku 156 obrátil sedmačtyřicetiletý muž s
tím, že byl okraden. K celé události mělo dojít na ulici Melantrichova. Oznamovatel byl v alkoholovém opojení a toho zřejmě využily tři ženy s dětským
kočárkem. Nejprve poškozeného ochotně podpíraly, následně
mu jedna z nich pomohla vzít
kufřík s akuvrtačkou, mezitím
další sáhla do zadní kapsy jeho
kalhot, kde měl dotyčný peněženku s platební kartou a mobilním telefonem. Po několika
metrech chůze do něj strčila až
upadl na zem. Všechny tři odešly i s jeho věcmi směrem k ulici Kostelecká. Hlídka pomocí
služebního vozidla prověřila
okolí, ale osoby dle daného popisu neobjevila. Pro podezření
z trestného činu byla na místo
přivolána Policie ČR.

Kvůli olympiádě?

Policisté z Obvodního oddělení v
Konici šetří případ krádeže vloupáním do rekreační chaty v obci
Přemyslovice. Neznámý pachatel se po rozbití dřevěných okenic
a vypáčení okna vloupal do ložnice rekreační chaty. Zde vše prohledal a odcizil videorekordér,
barevný televizor, televizní anténu a satelitní přijímač i s parabolou. Pachatel způsobil škodu v
předběžné výši 14 500 korun.

Vybílil forda

Dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem vypáčil
zámek na předních dveřích vozidla Ford Focus, které bylo zaparkováno v Prostějově na ulici
Bulharská. Zloděj z vozidla odcizil autolékárničku, trojúhelník, tažné lano, dva hasicí přístroje, startovací kabely, stojan
na fotoaparát, sadu autopotahů,
doklady k vozidlu a nářadí. Majitel předběžnou škodu vyčíslil
na nejméně 4 500 korun.

Na hokeji klid

Šperky a peníze

Neznámý pachatel vnikl do domu v obci Hamry. Zde dům
prohledal a poté z pokojů odcizil finanční hotovost, řetízky,
náušnice a prsteny ze žlutého

republika krizi?
Žádná krize neskončila. To jsou
bláboly ekonomů teoretiků. Pro
Českou republiku budou následující dva roky nesmírně těžké.
Dluhy veřejných financí ve svém
důsledku způsobí pokles poptávky. Bude to složité pro řadu firem
a lidem bude hrozit zvyšující se
nezaměstnanost. Zároveň se neustále prohlubuje dluh České republiky. Jen na úrocích státního
dluhu za rok zaplatíme víc, než je
například celý roční rozpočet
Ministerstva školství.
Nešíříte tak trochu poplašné
zprávy?
Víte, jsem trochu smířen s tím, že
mi řada lidí nerozumí nebo nechce rozumět. Pokud v této zemi
existuje zhruba ve stejné výši jako státní dluh, dluh, který mají
jednotlivé rodiny nebo domácnosti, pak se něco špatného stalo
s vědomím lidí. Lidé zřejmě uvěřili, že pokud něco chtějí, mají
právo to mít, aniž by si na to vydělali. Tuhle lež jim vtloukli do
hlavy politici, kteří ještě teď
chtějí rozdávat ze státního rozpočtu peníze a tvrdí, že státní dluh je
malý a že se stejně nikdy neplatí.
Skutečnost je taková, že dluhy se
platí. Na začátku jsou sliby obchodních zástupců lichvářských
firem a na konci vás kvůli spotřebitelskému úvěru připraví exekutoři o celý dům. Se státním
rozpočtem je to stejné. Teď rozdávají nezodpovědní politici a
nakonec přijdou úředníci Mezinárodního měnového fondu a
budou škrtat.
Co se vám ve sněmovně povedlo a naopak z čeho máte nejhorší pocit?
Mám dobrý pocit z toho, že jsem
nepodpořil schválení Lisabonské smlouvy. Je to špatná smlouva, která podporuje evropské byrokraty. Na tuto věc mám stejný
názor jako pan prezident Václav
Klaus. Špatný pocit mám někdy
z toho, že přehlédnete zdánlivou
maličkost, například novelu
trestního zákoníku, která z pytláctví udělala beztrestnou zábavu pro lumpy, kteří chodí střílet
do lesa. Takové chyby je nutné
napravit a omlouvám se za to.
Co se vám povedlo tady na
Prostějovsku?
V roce 2006 jsem šel do voleb
s tématem “Pomozme Plumlovkovu. Celkovou škodu, který
neznámý pachatel způsobil,
majitelka vyčíslila na bezmála
20 000 korun. Pro trestný čin
porušování domovní svobody
a krádeže pachateli hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.

Podruhé za sebou

Během víkendu došlo v obci
Bedihošť ke krádeži vloupáním do trafiky u cukrovaru.
Neznámý pachatel násilně vnikl do prodejního stánku, odkud
následně odcizil DVD nosiče s
různými žánry. Předběžná škoda činí bezmála 32 000 korun.
Jedná se tak již o druhou krádež
na stejném místě během několika dní.

Okradl opilého

Neznámý pachatel v úterý
okolo 14.00 hodin v Prostějově
na ulici Melantrichova pod záminkou pomoci muži ovlivněnému alkoholem, odcizil tomuto muži akuvrtačku, kterou
držel v ruce a dále peněženku s
doklady a platební kartou, kterou měl muž uschovanou v
zadní kapse kalhot na sobě.
Předběžná škoda činí 3 100 korun. Pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Obviněný dlužník

Z trestného činu podvodu je
podezřelý třiatřicetiletý muž z
Prostějova, který loňského roku podvodným způsobem vylákal od poškozeného muže
finanční hotovost ve výši 30
000 korun s tím, že ji bude
pravidelně splácet po částkách 3 000 korun měsíčně.
Podezřelý však dosud uhradil
jen jednu splátku ve výši 2
000 korun, přičemž již v době
realizace půjčky věděl, že nebude mít prostředky na dohodnuté měsíční splátky
vzhledem ke svým stávajícím
příjmům, ale zejména pohledávkám z exekučních řízení,
jež jsou proti němu vedena.
Podezřelému muži hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta,

Prostějovský poslanec Radim Fiala na hrázi Plumlovské přehrady.
Foto archiv
ské přehradě!” Zpočátku beznadějný případ, kdy dříve atraktivní a rušné místo pomaličku umíralo, jsme dostali do situace, kdy
v těchto dnech Ministerstvo zemědělství vypsalo záměr výběrového řízení na čištění a odstranění sedimentu ze dna přehrady.
Práce na přehradě začnou 1.
června 2010. Na začátku jsme
s Richardem Klementem a jeho
spolupracovníky z Povodí Moravy natahovali plovoucí filtr na
sinice, který vyráběli téměř na
koleně. Na konci je několikasetmilionová státní investice, která
na přehradu vrátí koupání a rekreaci.
Jedním z vašich témat v minulých volbách byla podpora
vzniku pracoviště vysoké školy
v Prostějově. Co se zatím podařilo?
Myslím, že věc je na dobré cestě.
Pomohl jsem získat finanční prostředky pro město Prostějov na
rekonstrukci bývalé základní
školy na Husově náměstí. Zásadní ale je, že se nám podařilo najít
strategického partnera v Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve
spolupráci s Gymnáziem J. Wolkera a Městem Prostějovem
vzniklo regionální pracoviště
Univerzity Tomáše Bati. Dnes
tam studuje na tři sta studentů a i
v letošním roce je velký zájem o
studium.
O poslancích je známo, že porcují každý rok tzv. medvěda.
Kam jste kousky z medvěda

posílal vy?
S tzv. medvědem, nebo s podporou žádostí obcí, neziskových či
sportovních organizací i z jiných
fondů nemám žádný etický problém. Podporoval jsem vždy,
aby finanční prostředky mířily
do našeho regionu. Pokud se povedlo postavit například fotbalistům v Čechách pod Kosířem šatny, zlepšit prostředí u domu s pečovatelskou službou v Čelechovicích, rekonstruovat mateřskou
školku v Bedihošti či Kralicích,
rekonstruovat sportovní zázemí
sokolům v Otaslavicích, rekonstruovat staré kino v Kostelci na
Hané, sportovní areál ve Smržicích, prostředí Ústavu sociální
péče v Nezamyslicích pro postižené, pokud se dostanete z Prostějova do Kostelce na Hané po
cyklostezce, jsou to věci pro lidi,
které jim zlepšují život. Opakuji,
s žádnou takovou akcí nemám
problém ji obhájit z hlediska potřebnosti.
Jak bude vypadat vaše kampaň a s čím půjdete do voleb?
Mám pocit, že jsou lidé na politiku naštvaní a nejraději by nevolili nikoho. Nevěřím na žádné
bombastické kampaně. Za občany na Prostějovsku určitě nepřijde “pražský papaláš”, který bude slibovat zázraky. Spíše si popovídáme o tom, jak zlepšit náš
život a jak pomoci Prostějovsku.
Mám pár nápadů, se kterými
chci přijít za lidmi a poradit se
s nimi.
-bp-

zákaz činnosti nebo peněžitý
trest.

války. Granát si na místě převzal.

Nepolepšitelný

Série vloupání

Z trestného činu krádeže je podezřelý dvaatřicetiletý muž z
Prostějovska, který se ve středu
v ranních hodinách vloupal do
objektu čističky odpadních vod
v místní části Kralický Háj a
zde odcizil 2 kusy měděných
svodů na dešťovou vodu a 1
kus kotlíku, který je součástí
svodů dešťové vody. Věc si přisvojil tím, že se jí zmocnil, ačkoli byl za spáchaný čin krádeže vloupáním v minulých letech podmíněně odsouzen se
zkušební dobou do měsíce listopadu 2010. Nyní mu hrozí
trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta.
Vlastním šetřením policistů
Policie ČR Obvodního oddělení Prostějov byl zjištěn dvaatřicetiletý pachatel krádeže. Podezřelý muž dne 25. 1. 2010 z
opravny oděvů v Prostějově na
ulici Komenská odcizil ze stolu
mobilní telefon, kdy majitelce
byla způsobena škoda 2 500
korun a dále v tentýž den v kanceláři prodejny Haná na Sídlišti svobody odcizil z kabelky,
která byla volně odložená na
stole peněženku s doklady a finanční hotovostí, se škodou 1
200 korun. Za takový čin byl
podezřelý v posledních třech
letech souzen a potrestán. Nyní
mu hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři léta.

Ve čtvrtek mezi 19.00 a 20.00
hodinou se vloupal dosud neznámý pachatel do osobního auta zaparkovaného před domem
v obci Držovice na ulici Smržická. Zloděj rozbil okno zadních
dveří a z vozidla značkyAudiA6
odcizil na sedadle odloženou peněženku s doklady. Neopatrnému majiteli byla způsobena škoda za 6 tisíc korun.
K dalšímu vloupání do auta došlo ze středy na čtvrtek na parkovišti v obci Kelčice. Zloděj
rozbil zadní okno a z kufru vozidla značky Volkswagen Caddy odcizil příklepovou vrtačku,
s vrtáky, krimplovací kleště, sadu šroubováků a další nářadí.
Přibral i 300 metrů koaxiálního
kabelu. Majitel škodu vyčíslil
na 13 tisíc korun.
Za první dva měsíce se zloději
na Prostějovsku vloupali do 22
vozidel. Řidiči by měli vždy
před odchodem od auta zkontrolovat, zda ve vozidle neponechali žádné cenné věci nebo
věci, které by mohly přilákat
zloděje. Jedná se hlavně o tašky, mobilní telefony, peněženky, GPS navigace a držáky
k nim. Nebezpečné je viditelně
ponechávat i různá nářadí nebo
věci, které se dají lehce zpeněžit. Zloděj často poškozením
vozidla způsobí majiteli větší
škodu než odcizením tašky
s nákupem nebo pracovním
oděvem.

Munice z války

Vylomil dveře

Zjištěný zloděj

V sobotu dopoledne nalezl při
procházce lesem pětadvacetiletý muž u lesní cesty mezi obcemi Čechy pod Kosířem a
Služín předmět, který se podobal náboji. Přivolal policejní
hlídku. Ta místo zajistila a následně přijel i policejní pyrotechnik, který předmět označil
jako dělostřelecký protipancéřový granát ráže 76 mm, délky
200 mm, z období 2. světové

Někdy v době od úterý do čtvrtka se vloupal zloděj do rodinného domu v Lutíně. Pachatel
vylomil dveře a pak se volně
pohyboval po domě. Odcizil
různé nářadí, jako například
motorovou pilu, úhlovou brusku, zahradní nůžky, dva kufry
s různým nářadím a dva puškohledy. Majitel celkovou škodu
vyčíslil na necelých 41 000 korun.
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ale na druhou stranu – kdo chce,
může ponocovat a neukrajuje tak
z denního času, kdy je taky potřeOlympiáda I
ba tu a tam někde máknout. Pří„Kdyby chodili přes týden nor- mý přenos je prostě neopakovamálně do práce, tak nemají tako- telný, denní opakovačky je už jevé problémy,“ komentoval muž nom takový second hand.
skutečnost, jakým že v důsledku
své přetrénovanosti trpí sportov- Olympiáda III
ci chatrným zdravím, které jim „Aspoň jim to vyjde levněji, můtřeba aktuálně nedovolí býti žou letět stejným letadlem,“ netaolympioniky. Je fakt, že sport už jil se svým pragmatismem hokedávno není příliš sportem, ale jový fanda po našem nevyvedeprostým tuningem sportsmanova ném čtvrtfinále s Finskem. Podle
těla. A málokterá mašina má trva- jeho názoru mohli naši hokejisté
lou záruku.
vyrazit domů zároveň s Rusy,
kterým chvilku před tím ‚zatla tiOlympiáda II
pec‘ pro změnu Kanada. Mohli si
„Má to svoje výhody,“ připustil cestou pokecat, jak jde život a
sportovní fanda. Časový posun tak. Pokud by ovšem nevyšla
sice naprogramoval přenosy z sousední sedadla na Jágra a
Vancouveru do nočních hodin, Ovečkinem…
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Tak to už je moc!
Řidiči stále pijí jako "Dáni"...

Slušný řidič se nemá čeho bát.Tomuto muži ukázal digitální přístroj
nulu.
Není týdne, abychom od policie
nedostávali sáhodlouhé seznamy případů, při kterých byli
běžnými dopravními hlídkami
přistiženi řidiči pod vlivem alkoholu. A stejně tak tomu bylo v
uplynulých dnech. Místo toho,
aby se šoféři poučili a také vzali
na pamětnou, že nyní je "dýchání" vlastně povinné i při sebemenší policejní kontrole, pijí
před jízdou dál jako "Dáni"...
"K nejzávažnějším případům došlo o tomto víkendu. V pátek kolem 6.15 hodin ráno kontrolovali
policisté řidiče na silnici v obci
Kostelec na Hané. Při kontrole
jednačtyřicetiletého řidiče bylo
dechovou zkouškou zjištěno 2,24
promile alkoholu v dechu. Řidiči
byl odebrán řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. V sobotu 27. března kolem 14.15 hodin pak byli kontrolováni řidiči
v Mostkovicích. Dechovou

zkouškou bylo u pětašedesátiletého muže naměřeno 1,6 promile.
Řidiči ze Šumperska byla také zakázána další jízda. Oba muže čeká soud a hrozí jim až rok vězení,"
uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Tyto dva případy byly nejmarkantnější. Jenomže další podnapilé řidiče odhalili policisté i během
celého uplynulého týdne. "Při silničních kontrolách v Kralicích na
Hané nadýchal sedmapadesátiletý řidič škodovky 0,99 promile.
Devětadvacetiletý šofér vozidla
Audi ve Vrahovické ulici 0,80
promile a šedesátiletý řidič Škody
Octavia zastavený v Kostelecké
ulici 0,22 promile. Při kontrole u
křižovatky Plumlovské a Domamyslické ulice pak devětadvacetiletý řidič Škody Felicie nadýchal
0,43 promile. Tyto přestupky byly
postoupeny správnímu orgánu,"
uvedla Eva Čeplová.
-mik-

Nelegálně vydělával přes internet
Bezmála dva roky vydělával mladík z Prostějovska prodejem telekomunikační techniky přes internet. Přišel si tím na slušný zisk.
Problém byl ovšem v tom, že takto podnikal bez potřebného oprávnění. Teď mu hrozí až rok vězení.
"Z trestného činu neoprávněného
podnikání byl obviněn jedenadvacetiletý muž z Prostějovska. Ačkoliv neměl žádné živnostenské
oprávnění, za poslední dva roky
nabízel prostřednictvím aukčního

servru telekomunikační techniku
zájemcům za finanční úplatu. Za
období od července 2008 do srpna
2009 dosáhl čistého zisku ve výši
204 tisíc korun. Tohoto jednání se
dopouštěl, přestože věděl, že k této činnosti bylo třeba živnostenského oprávnění. Muži za tento
trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest," uvedla k případ 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...
Drahomíra Páleníková 1930 Vrahovice Květoslava Tomášková
1922 Kostelec na Hané
Radek Kyselý 1966 Prostějov
Anežka Ferencová 1917 Pivín
Helena Drmolová 1929 Bedihošť
Karel Ponížil 1919 Čechy pod Kosířem Zdeňka Pešková
1934 Prostějov Vrahovice
Prof. MUDr. Boris Mrňa DrSc.
1932 Prostějov Ladislav Sojma 1944 Prostějov
Jan Novák 1927 Prostějov
Jana Králová 1934 Prostějov
Marie Hálová 1917 Hamry
Nina Zatloukalová 1922 Prostějov
Marie Dvořáčková 1925 Výšovice
Miluše Boudová 1940 Smržice
Karel Velčovský 1939 Prostějov
Jaroslav Heža 1958 Prostějov
Zdeňka Valentová 1930 Prostějov
Marie Jakubcová 1921 Vrahovice
Anežka Dvorská 1924 Ptenský Dvorek
Jan Sekanina 1964 Alojzov
Ing. Rostislav Šmehlík 1943 Rozstání
Rudolf Daněček 1935 Prostějov
František Raška 1922 Ondratice
Ludmila Langrová 1929 Prostějov
Růžena Zatloukalová 1921 Prostějov Stanislav Fiala 1931 Hrochov
Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 1. března 2010
Bedřiška Pulcová 1921 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Studená 1932 Seloutky 12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 2. března 2010
Augustin Crha 1933 Olšany 13.20 Obřadní síň Olomouc
Středa 3. března 2010
Karel Štefek 1950 Otinoves 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ivana Křížová 1964 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Skopalová 1941 Vrahovice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 5. března 2010
Božena Šebestová 1919 Želeč 11.20 Obřadní síň Prostějov
Bedřich Lipold 1920 Ondratice 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Sobota 6. března 2010
Arnošt Krahulec 1926 Buková 10.00 kostel Protivanov
Jan Kovařík 1957 Kralice na Hané 14.00 kostel Kralice na Hané

1. března 2010
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se dopravní KOLAPS?
Nedobytná Arkáda Blíží
Za pár dní se začne stavět rondel na Petrském náměstí
Zloděj neměl šanci, ale utekl
Jak výhodné je mít kvalitní bezpečnostní systém se
přesvědčili v pátek v obchodní galerii Arkáda v Prostějově. Zloděj, který se přímo ze střechy snažil vykrást místní klenotnictví, musel vzít rychle nohy na
ramena.
"V pátečních časných ranních hodinách, přesně v 04.20
minut, došlo k napadení objektu obchodní galerie Arkáda
neznámým pachatelem. Ten se ze střechy snažil dostat přímo
do prodejní jednotky s klenoty. Díky dokonalému bezpečnostnímu systému, který je z Arkády napojen přímo na pult
centralizované ochrany, se však podařilo, že do tří minut po
narušení objektu přijela zásahová skupina Bezpečnostní
agentury SIDA. A zásluhou profesionality jejich členů byl
zloděj vyrušen a tím pádem nedošlo k žádným ztrátám na
majetku. Můžeme tak konstatovat a všem zlodějům vzkázat,
že Arkáda je nedobytná pevnost," uvedla pro Večerník Michaela Smrčková, manažerka obchodní galerie Arkáda.
Bohužel, neznámému chmatákovi se nakonec po potyčce s
členem bezpečnostní agentury podařilo utéct. "Jakmile zloděj poznal, že ochranka přijela k objektu, dal se na ústup bez
toho, že by něco ukradl. Znovu vyšplhal na střechu, ze které
skočil dolů na zem a tady ho zadržel jeden ze členů
ochranky. Bohužel, po krátké fyzické potyčce ho pachatel
udeřil a lehce zranil, po čemž vzal nohy na ramena a utekl,"
dodala Michaela Smrčková.
Brzy nato dorazila na místo přivolaná policie. "Přijel i psovod, který zachytil stopu pachatele a sledoval ji až na okraj
parkoviště před hypermarketem Tesco. Tam ji ztratil. Domníváme se, že pachatel měl tady přistavené auto. Samozřejmě ale po něm dál pátráme," uvedl pro Večerník
Alexander Sekanina, vedoucí Územního odboru Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR v Prostějově.-mik-

Pamatujete si na uzavřenou
Vápenici při budování nové komunikace před dvěma lety a
problémy s tím spojené? Tak to
byla jenom malina proti tomu,
co nás čeká v nejbližších dnech
a potrvá až do konce srpna.
Zhruba od 15. března se totiž
začne stavět nová kruhová křižovatka na Petrském náměstí a
celá tato lokalita bude uzavřena. Město již připravilo objízdné trasy a žádá řidiče, aby se několik potřebných měsíců obrnilo trpělivostí.
"Je mi jasné, že řidiči budou nadávat. Ať nadávají, ale věřím, že
až rondel bude hotový, poděkují
nám. Nová kruhová křižovatka
totiž jednoznačně zjednodušší
dopravní obslužnost v této tolik
frekventované lokalitě," míní
Alena Rašková, místostarostka

města zodpovědná za dopravu v
Prostějově.
Rondel na Petrském náměstí je
dlouho diskutovaným tématem.
Po několika peripetiích se všemi
možnými stavebními povoleními
se mělo začít stavět už na podzim
loňského roku. Prostějovská radnice ale logicky s tímto plánem
kraje, který je investorem celé akce, nesouhlasil. "Petrské náměstí
by bylo zbytečně uzavřeno přes
zimu a kvůli mrazům by se stejně
nestavělo," řekl tehdy Zdeněk Peichl, radní a předseda dopravní
komise města. Výstavba se tak po
dohodě s krajem přesunula na jaro 2010. A jak jsme se v pátek dozvěděli, tím dnem D má být 15.
březen. "Ano, zhruba za 14 dní by
mělo dojít k uzavření Petrského
náměstí pro veškerou dopravu,
která bude odkloněna po objízd-

Jedna z nejfrekventovanějších křižovatek na Petrském náměstí v Prostějově
bude za dva týdny pro veškerou dopravu uzavřena.
ných trasách po okolních ulicích.
Předpokládané dokončení stavby
a otevření zbrusu nového rondelu
je plánováno na 31. srpna tohoto

Michaela Smrčková před klenotnictvím v Arkádě, které hodlal zloděj vykrást. Díky dokonalému bezpečnostnímu systému a
rychlému příjezdu ochranky byl však nucen vzít
nohy na ramena.

Stoletá dáma projde rekonstrukcí
Oprava radnice spolkne desítky milionů korun

Začátkem března letošního ro- V roce 2014 se bude slavit 100. v republice. Na otázku Večerku budou zahájeny stavební let od dokončení stavby radnice, níku, kolik dalších peněz hodlá
úpravy vstupních prostor rad- kterou nám závidí všechna města město v průběhu dalších tří let jenice s vybudováním soště do renovace radnice
ciálního zázemí a bezinvestovat, odpověděl
bariérového vstupu na
místostarosta zatím neufinanční odbor.
rčitě. "Samozřejmě ve"Jde o rekonstrukční
škeré úpravy radnice smpráce, které souvisejí
ěřujeme k tomu, abys blížícím se stým výrochom její stoleté výročí
čím dokončení stavby
oslavili v plné parádě. Ale
takzvané nové prostějovjde také o praktickou
ské radnice. Ta byla vystránku, kdy musíme restavěna podle plánů arkonstruovat i celý interchitekta Karla Hugo
iér, aby vyhovoval potřeKepky v letech 1911 bám 21. století. Troufnu
1914," uvedl místostasi zatím jenom odhadorosta Miroslav Pišťák
vat, myslím si, že celková
s tím, že tato část úprav
rekonstrukce přijde na
přijde na zhruba 1,2 miliněkolik desítek milionů
onu korun a předpokorun. A to zřejmě i
kládaný termín dokonče- Stará dáma zřejmě v následujících třech letech změní tvář. včetně nové fasády," uveV roce 2014 to bude sto let, kdy byla postavena.
ní práce je duben 2010.
dl Miroslav Pišťák. -mik-

Zatykač i na muže ze Slovenska
Prostějovská policie vyhlásila zdánlivé stáří je v rozmezí od 42
další celostátní pátrání po troji- do 50 let, měří 170 centimetrů.
ci osob. Tentokrát jde o dva MAREK ŠŤUKA se narodil 26.
"přespolní" muže podezřelé z
července
trestných činů a muže z Ru1984 a trvalé
nářova, který se vyhýbá nástubydliště má
pu do vězení. Strážci zákona
hlášeno v Jaspoléhají při pátrání na osvěnovicích nad
dčenou pomoc veřejnosti.
Úhlavou číslo 315. Na
JÁN ŠTIBERse narodil 15. březhledaného
na 1960 a trvydal Okresvalé bydliště ní soud v Prostějově příkaz k zamá hlášeno v tčení pro podezření ze spáchání
obci Vyšná trestného činu neoprávněného
Slaná číslo užívání cizí věci. Jeho zdánlivé
179 ve Slo- stáří je v rozmezí od 23 do 28 let,
venské re- měří 178 centimetrů, má hubenou
publice. Na postavu, modré oči a hnědočerné
h l e d a n é h o vlasy.
vydal Okresní soud v Prostějově STANISLAV ŠKORÝK se napříkaz k zatčení pro podezření ze rodil 23. ledna 1969 a trvalé bydspáchání trestného činu ohrožení liště má hlášeno v obci Runářov
pod vlivem návykové látky. Jeho číslo 110 u Konice. Na hledaného

Pohledem shora
Pohledem shora

vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k dodání do výkonu
trestu
odnětí svobody
pro
trestný čin
zanedbání povinné výživy a výtržnictví. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 34 do 38 let, měří 175
centimetrů, má střední postavu,
zelenohnědé oči a hnědočerné
krátké vlasy česané dozadu.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění 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-

MRAŽÁKOVÝ VELETRH

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

ebudu se tajit tím, že jsem probděl nemálo nočních hodin u televize při sledování olympiády, že jsem jihnul blahem, když i naše vlajka byla mezi těmi
nejlepšími. Počet medailí, které míří z Kanady k nám, není vůbec zanedbatelný. Stejně tak se ale nemohu zbavit pocitu megalomanství a nabubřelosti,
které takové akce provází. Záměrně ignoruji slavnostní zahájení a zakončení podobných podniků, docela se mi z toho rolují fusekle. Když pak připočítám, co je všechno potřeba nachystat pro to, aby vůbec olympiáda mohla být, myslím, že se praotcové olympiád tam někde pod Olympem musí v hrobě obracet. Na jednu stranu je pochopitelné, že každý, kdo v něčem, i rádoby sportovním,
vyniká, tak by se rád stal olympijským vítězem, takže je docela možné, že pod pěti kruhy se budou časem
cvrnkat i kuličky. To s sebou ale samozřejmě nese nutnost budovat nová sportoviště, což třeba v případě
zimní olympiády představuje obří mražáky v podobě curlingových hal, ty tam jsou doby, kdy krasobruslaři si led půjčovali s hokejisty a podobně. Není divu, že se olympijské hry z pohledu pořadatelství
stávají čím dál prodělečnější a jak zpětně organizátorské země přiznávají, nevrací se jim to ani jako dlouhodobá investice s tím, že se ještě nějaký rok poté chtějí davy turistů mrknout, kde to bylo… No a navíc
ještě to tóčo kolem, přiznám se, že i když upřímně obdivuji to, co dokázala Martina Sáblíková, stejně tak
její vystoupení bylo pro mě tou největší trapárnou. To když televizní štáby se nastěhovaly k Sáblíkům do
obýváku a točily reality show – rodina u televize. Asi jsem divný, ale z tohoto pohledu pro mě olympiáda
ztrácí úplně smysl. Možná by stálo aspoň za zamyšlení, jestli toto je ta cesta, kterou by se ‚olympismus‘
vůbec měl ubírat.

N

roku. Olomoucký kraj investuje
do této stavby 20 milionů korun,
naše radnice se na investici bude
podílet dalšími zhruba třemi miliony korun," řekla místostarostka
Alena Rašková.
Nový rondel má změnit a hlavně
zklidnit dopravu na Petrském
náměstí. "A navíc tady přibude ještě jedna příjezdová větev z ulice
Sádky, která je do této doby zaslepená," připomíná místostarostka.
Jak už jsme řekli, čekají nás hodně
velké komplikace v dopravě. Petrským náměstím totiž denně projede až dvacet tisíc vozidel a ta teď
budou muset hledat objížďky po
okolních uličkách. "Určitě se bude
jednat o velký zásah do dopravy
na celém vnitřním okruhu ve městě. Co se týká Petrského náměstí,
jde o jednu z nejdůležitějších dopravních tepen v Prostějově.
Věřím ale, že řidiči pochopí smysl nové stavby a na naplánované
objížďky si zvyknou," uzavírá
Alena Rašková, místostarostka
Prostějova.
-mik-

Po celém městě chodíme v hov...!
Prostějov pokrývá neuvěřitelné množství psích exkrementů
Tak to je hnus, dámy a pánové.
Ale hnus nás všech, lépe řečeno
všech majitelů psů! Kam ve městě v těchto dnech šlápneme, tam
je doslova a do písmene lejno!
Jakmile totiž v minulých dnech
roztál sníh, náměstí a parky odhalily neuvěřitelné množství nepříjemně páchnoucích psích exkrementů. Co s tím?
Problém, který neušel zrakům ani
představitelům naší radnice.
"Dlouhodobě patřím ke kritikům
podobných nepořádků. Pokud v
této republice platí zákony či vyhlášky, které se mají dodržovat a
nedodržují, je to obrovský problém celé společnosti. Druhá věc
ale je problém s vymahatelností
práva. Zákony jsou totiž tak benevolentní, že městská policie jen

VEČERNÍK
předal
odměnu...
(Dokončení ze str. 3)
Doteď nechápu, proč se
oba tak bránili. Zloději
hrozil maximálně rok
vězení, jeho komplic by se
zásluhou dobrého advokáta z toho mohl dostat
prakticky bez úhony,"
uvedl mimo jiného policista. A jak dodal, ani
chvíli nezaváhal při
krátkém rozhodování, zda
zloděje zastavit nebo je
nechat ujet. "Bylo v tom i
kus reflexe, ihned jsme
skočil za nimi do rozjetého auta ve snaze je zadržet," doplnil odvážný
strážce zákona z Olomouce.
Kromě tohoto policisty
byly za účasti ministra
vnitra Martina Peciny a
hejtmana Olomouckého
kraje Martina Tesaříka
odměněny další tři desítky
strážců zákona. Mezi nimi
i pětice Prostějovanů. Ty
představujeme na čtvrté
straně dnešního vydání.
-mik-

těžko může perzekuovat majitele
psů, i když přímo strážníci vidí, jak
pejsek kálí přímo v parku nebo dokonce na chodníku na náměstí a jeho páníček po něm neuklidí. Ten se
ale při správním řízení může díky
kličkám v zákonech z přestupku
vykroutit. A to je špatně," říká
Vlastimil Uchytil, místostarosta
Prostějova. "Neustále jsme občany kritizováni za to, že zvyšujeme
poplatky za psy nebo je nutíme k
čipování. Ale už se nikdo z těchto
kritiků nestará o to, kolik městskou
pokladnu ročně stojí například jen
úklid psích exkrementů," dodává
místostarosta.
Už v pondělí se společnost A.S.A.
Technické služby pustí do úklidu
psích výkalů po celém městě. "V
loňském roce jsme z parků, ulic a

náměstí odklidili přes dvě a půl tuny exkrementů. Stálo to zhruba
310 tisíc korun," podotkl Tomáš
Fajkus, provozní ředitel společnosti A.S.A.
-mik-

Napsal nám čtenář...
V sobotu dopoledne jsme s rodinou využili krásného jarního počasí a vydali se na procházku po
Prostějově. Počasí bylo nádherné,
čerstvý jarní vzduch se krásně
dýchal, ale to, co jsme uviděli na
náměstí T. G.Masaryka, nám vyrazilo dech. Množství psích exkrementů, které se nachází uprostřed náměstí od radnice až po Prior, je až zarážející a je takřka nemožné projít tuto část města, aniž
by jste si domů nepřinesli něco voňavého na botách. I naše skvělá

Prostějov je doslova protkán různými značkami, ale co takhle přidat do města ještě tuhle?
bronzová olympionyčka Šárka
Záhrobská by měla co dělat, aby
náměstím prokličkovala bez úhony. Náměstí samozřejmě není jediným místem ve městě, kde se po
zimě objevilo takové množství
výkalů, ale určitě by si zasloužilo,
aby se jich co nejdříve zbavilo a
dělalo čest našemu městu.
Tomáš Halouzka, Prostějov
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Mezi oceněnými byli i prostějovští policisté
Jak jsme již předeslali na titulní straně dnešního vydání, uskutečnilo se ve středu v Domě armády v Olomouci slavnostní vyhlášení nejlepších policistů Olomouckého
kraje za rok 2009. A Večerník u tohoto galapředstavení nejlepších strážců zákona uplynulého roku nechyběl. Mezi třemi desítkami oceněných byla i pětice policistů
z Prostějova. A je nám ctí, že všech pět můžeme dnes veřejnosti představit blíže. Ocenění předávali našim policistům ministr vnitra Martin Pecina, hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík a krajský ředitel Policie ČR Jaroslav Skříčil.

Kategorie POLICISTA ROKU 2009

Kpt. Mgr. Miroslav Spurný

Nprap. Jaromír Kubíček

Z okrskáře v Lutíně, kam nastoupil před 28 lety, se vypravoval nejprve na místo vedoucího na tomto oddělení a od loňského roku je koordinátorem pro vnější službu na
územním odboru Prostějov. Pyšní se plaketou policejního prezidenta za prosazování
dobrého jména policie, medailí za věrnost a medailí krajského ředitele Severomoravského kraje. Jeho největším koníčkem je historie bezpečnostních sborů na území ČR.
Návštěvy v jeho kanceláři si mohou prohlédnout historickou sbírku čepic, stejnokrojů,
odznaků, ale také chladných zbraní. Nejvíce si váží policejní a četnické přilby a čepice
z období 1. republiky. Je pravidelným účastníkem konferencí policejních historiků, publikuje v Almanachu a byl oceněn ředitelkou policejního muzea pamětním odznakem za
prosazování a oživování policejních tradic.

Z nejjižnější části naší země z Mikulova, kde v roce 1993 nastoupil na místní oddělení,
podle přísloví, za vším hledej ženu, přešel kvůli manželce
po roce a půl do Prostějova. V současné době pracuje na Obvodním oddělení Policie ČR
Prostějov 1, kde řeší široké spektrum trestných činů. Baví ho horská i silniční cyklistika,
závodí v soutěžích amatérů. Okolí Bílovce zná jako své boty, protože dalším jeho koníčkem je vytrvalostní běh po okolí. Jeho pracovním cílem je práce na kriminální službě a soukromě by si chtěl udělat potápěčský kurz, aby si mohl prohlédnout podmořský
svět.

Kategorie VEDOUCÍ ROKU 2009

Kpt. Bc. Jan Dvořák

Plk. Mgr. Dušan Věženský

U prostějovské policie pracuje téměř čtvrt století. Z obvodního oddělení přešel na hospodářskou kriminální službu, po získání zkušeností byl jejím
vedoucím, později se stal velitelem Služby kriminální policie a vyšetřování a dnes je koordinátorem kriminální služby. Jak sám říká, nejvíce ho v kariéře ovlivnila práce operativce. Vzpomíná si na jeden z úspěšně vyřešených případů, kdy šikovná pětašedesátiletá
seniorka nabízela zvýhodněné vklady peněz, aby si maličko přivydělala k důchodu. Přivýdělek byl téměř 16 milionů korun. Ve volnu pokud nejede s přáteli na
chalupu na Hanou, si udržuje kondici v posilovně. Chtěl by se podívat zblízka na egyptské pyramidy. Přítel rodiny chytrý německý ovčák REX by mohl být konkurencí
slavného filmového hrdiny, ale svačiny pánovi zatím nenosí.

Od loňského roku je vedoucím Územního odboru vnější služby policie Prostějov, kam
se vypracoval po 22 letech služby. Po svém nástupu na hlídkovou službu v Olomouci
v hodnosti rotného pokračoval až na pozice vedoucích oddělení na Olomoucku, dále na
pozici vedoucího oddělení obecné kriminality a v roce 2008 působil jako velitel služby
pořádkové policie Prostějov. Uniformu mu zdobí medaile policejního prezidenta za zásluhy o bezpečnost, za věrnost i medaile krajského ředitele Severomoravského kraje.
Odreagování od práce hledá na svých túrách po horách, například v Julských Alpách,
je okouzlen Norskem a letos si splní jeden ze svých snů, projede norské lofoty. Chtěl by
také navštívit Island, Irsko a Skotsko.

Kategorie OBČANSKÝ ZAMĚSTNANEC ROKU 2009
Jitka Filková
Přestože pracuje u prostějovské policie jako administrativní a spisový pracovník už
11 let, nebyl to její dětský sen. Náhodně se dozvěděla o
výběrovém řízení, zavolala a konkurz vyhrála. Jak přiznává, práce se jí líbí, takže by
v žádném případě neměnila. Má svěřenou agendu TŘ, datových schránek a ozdravných pobytů. Věnuje se rodině, výborně vaří, a to výhradně na přání rodiny, jen jednou se jí podařilo udělat netradiční tedy nepoživatelnou houbovou dobrotu ze samých
hořčáků. Baví ji pečovat o pokojové kytky a ruční práce. Člen rodiny bernský salašnícký pes, tedy vlastně fenka, dostala jméno po herečce Cindy Crafford, zřejmě
proto, že je taky tak krásná.
-mik-

Jak je to s "Domem hrůzy" v Kostelecké ulici?
V regionálním tisku se nedávno objevily informace
zpochybňující stavební úpravy v někdejším „Domě hrůzy“ na Kostelecké ulici. Pokusme se tedy shrnout objektivní skutečnosti k této problematice:
V souvislosti s převedením domu Kostelecká 17 na ubytování
pro seniory bylo nutné provést
řadu úprav tak, aby mohl dům
sloužit svému účelu. Tyto práce
byly financovány z městského
rozpočtu a činily zhruba 4 miliony korun. Cílem bylo v co nejkratší době uspokojit velkou poptávku po tomto typu bydlení. S
ohledem na předchozí účel domu, byl tento v hodně neutěšeném stavu. „V žádném případě se nejednalo o celkovou rekonstrukci, ale pouze o provedení nutných oprav k tomu, aby
byty bylo možno užívat. Pokud
by se měla provést celková rekonstrukce, to je včetně výměny
umakartových jader, náklady by
se zvýšily na více než dvojnáso-

bek,“ uvedl ředitel Domovní správy, s.r.o. Vladimír Průša a pokračuje. „Chtěli bychom se důrazně ohradit k údajné neprofesionalitě provedených prací.
Práce, které byly objednány a
fakturovány, byly provedeny
profesionálně a v plném rozsahu. Rozsah prací v poměru k ná-

kladům byl předmětem široké
debaty, z níž vyplynulo, že je potřeba počítat i se spoluúčastí
nájemníků, kteří si byt uzpůsobí
svým potřebám.“
Je třeba si dále uvědomit, že
nájemníci se dostanou zdarma k
celoživotnímu užívání bytu, kde
platí nájemné 1 150 korun mě-

síčně (2250 Kč/měsíc včetně služeb!). „Většina nájemníků doposud bydlela ve svém bytě, či
domě, který opustili ať už
úplatně, nebo jej přenechali rodinným příslušníkům. Bylo by tedy seriózní, aby jim nutné úpravy
pomohli realizovat,“ dodal Průša.
Další zmiňovanou problemati-

kou byly satelitní antény. Tyto
jsou povolovány pouze s instalací na rám balkonu, neboť se
předpokládá, že v budoucnu
dojde k zateplení a opravě fasády. Nájemníci přitom mají
možnost přijímat všechny analogové a digitálně vysílané programy, tedy celkem 8 programů.
Závěrem je třeba zdůraznit, že
některá fakta byla výrazně
zkreslena. „Nikde nebylo dříve
prezentováno, že byty jsou po
kompletní rekonstrukci a dům si
nedělal ambici srovnávat se s
novostavbou. Proto je zde
nájemné nižší než například v
domě s pečovatelskou službou
na Hacarově ulici. Navíc si i
nájemníci, stejně jako jejich rodinní příslušníci, mohli byty
prohlédnout na Dni otevřených
dveří, který byl pro tyto účely
připraven a měli dostatek prostoru pro případné připomínky,
nebo odmítnutí bytu,“ uzavřela
místostarostka Alena Rašková.
-red-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 1. DO 7. 3. 2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná každý den v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý
večer v 19. 30 hodin.
Od pondělí do čtvrtka v 13. 30 a v 15. 30 hodin POHÁDKA O
PYŠNÉ PRINCEZNĚ, ZLÉM DRAKU A SILNÉM HERKULOVI.
Pohádka je o obtočníkových a letních souhvězdích.
Od pondělí do čtvrtka v 10. 00 hodin PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ O KOSMONAUTICE (rakety, první kosmonauti, Měsíc a Apollo, raketoplány).
V neděli 7. 2. ve 14. 00 hodin soutěž pro děti KOSMONAUTIKA - ZEMĚ Z VESMÍRU.
Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátku výše
zmíněných pozorování.
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Prostějovské dámy strčily do kapsy i Ascot
Šaty dělají ženu, klobouk zase
dámu. Tuto mnohokrát ověřenou pravdu potvrdila Eva Suchánková se členy spolku Historia a dámami z Kloboukového klubu. Společně připravili
komponovaný pořad Klobouková kavárnička, kterým potěšili učitele na penzi a všechny
příznivce pěkného odívání a
společenského bontonu.
Stejně jako jednou za rok ovládne dostihové závodiště v britském Ascotu vyhlášený „Den
klobouků“, kdy se dámy předvedou v těch nejfantastičtějších
modelech na svých hlavinkách,
stejně tak oslnily prostějovské
dámy v „Kloboukové kavárničce“. Taktovku kloboukové párty v kulturním klubu Duha držela pevně v rukou první dáma
Kloboukového klubu Eva Suchánková. Téměř dvouhodinová
promenáda byla stejně jako ve
staré dobré Anglii gejzírem
nápadů a ženského šarmu.
„Současné české ženy nějak pozapomněly na své původní poslání – být přitažlivá, vkusně oblečená a především dokonale

ženská. To znamená umět vybrat
to správné oblečení, nosit ho s
noblesou a stejně tak se i chovat.
A už vůbec nemají současné ženy vztah ke kloboukům, což je
veliká škoda. Vždyť pokrývka
hlavy je pravým bonbónkem,
třešničkou na dortu každé ženy,“
tvrdí Eva Suchánková, která sama bravurně ovládá umění elegance. „Džíny, vytahaný svetr a
kšiltovka přece z žádné ženské
neudělají stvoření hodné mužského obdivu,“ dodává přesvědčivě.
V improvizované kavárničce na
jevišti se sešla vyloženě dámská
společnost, úsměvně ji oživil jen
„lázeňský švihák“ Jakub - nejmladší člen spolku Historia.
Dámskou promenádu v originálních modelech s lehkostí a vtipem glosovala Martina Šimáčková, vizážistka a odbornice
na ženskost, módu a etiketu.
Klavírní improvizace Evženie
Augustinové dodaly celému defilé módy a elegance tu správnou
šťávu.
Kloboukovou kavárničku nabídl
svým členům svaz důchodců

učitelů, jehož činnost finančně
podporuje Město Prostějov. Na
program Kloboukové kavárničky přispěl také Lazariánský servis.
-jp-

Elegantní klobouk s širokou krempou nebo malá hučka, kloboukovým dámám slušelo všechno.

Prostějovská klobouková párty nebo emerická milionářská párty – žádný
rozdíl.
Dámy si mezi sebou hýčkaly jediného mužského – dokonalého lázeňského
šviháka.

Okrašlovací spolek pečuje o zeleň i duševno
Bilancí uplynulého období se
zabývala valná hromada
Okrašlovacího spolku města
Prostějova. Hlavní aktivitou
spolku je stále okrašlování veřejných prostranství novou
zelení. V loňském roce byly
vysázeny stromy a keře na
čtyřech místech v Prostějově
za sumu bezmála 70 tisíc korun.
Nová výsadba zeleně se týkala
převážně objektů mateřských
škol. Na jaře se zlepšilo novou

výsadbou prostředí v mateřských školách Sídliště svobody a
Vrahovice, celková cena dosáhla 30 tisíc korun. Koncem roku
pak následovala výsadba kvetoucích keřů a stromů v zahradě
mateřských škol Libušinka a
Dvořákova. Bylo zasazeno na
sedmnáct druhů okrasných dřevin v celkové hodnotě necelých
40 tisíc korun.
„Hlavní poslání Okrašlovacího
spolku jsme, myslím, naplnili.
Výsadba nové zeleně sice neby-

la z kvantitativního hlediska tak
masívní jako v předcházejícím
období, přesto rozhodně nezaostávala svou kvalitou,“ vyzdvihla předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
Mezi další významné aktivity
spolku patří bezesporu osvětová
činnost. Sem patří především
spolupráce na řezbářském
wokrshopu pro handicapované,
kterou organizuje občanské sdružení Chvála dřeva. Letos se v

Nezamyslické mažoretky oslnily prostějovské publikum při vystoupení ve Smetanových sadech.

zahradě Národního domu uskutečnil již 5. ročník.
Ve spolupráci s Bohuslavem
Švamberkem probíhala vloni na
jaře soutěž pro studenty středních škol, jejímž cílem bylo vytvořit návrh na plastiku nebo
maketu, která by nejvýstižněji
symbolizovala město Prostějov
při vjezdu do města jižní příjezdovou komunikací. Výtvarné
dílo podle vítězného návrhu by
mělo ozdobit kruhovou křižovatku ulic Brněnská a Okružní.
Pokračovala také obnovená tradice promenádních koncertů ve
Smetanových sadech. Nejdříve
se početnému prostějovskému
publiku představily Nezamyslické mažoretky a jako součást
hodových oslav vystoupila dechová hudba Mistříňanka. Čestný člen Okrašlovacího spolku
herec Pavel Trávníček přivezl
do Prostějova svou divadelní
společnost a zaplněné hlediště
městského divadla pobavil
skvělou komedií Sborovna.
A protože stále platí, že Prostějov je městem módy, uspořádal
Okrašlovací spolek dvě přehlídky návrhářky Ivety Nedomové.
V podzimním termínu předváděly originální úpletové modely
také herečky Květa Fialová a
Naďa Konvalinková. Vyvrcholením roku pak bylo vystoupení
kapely Létající rabín a divadla
Point v Národním domě.

Objednávání na mamografický screening v Nemocnici

Prostějov urychlí novinka - ONLINE OBJEDNÁVKY
Mamografické pracoviště Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, se rozhodlo
zavést proces on-line objednávání na mamografický screening. V těchto
dnech byl uveden do
provozu systém, který
ženám umožní objednat
se na vyšetření prsů přes
internet, a to na webových
stránkách
www.nempv.cz/mamogr
aficky-screening/.
"V rámci online dotazníku
ženy vyplní povinné položky a vyberou si termín
vyšetření, který jim nejvíce vyhovuje. Dále bu-

dou mít možnost vytisknout si dotazník, který přinesou již vyplněný na vyšetření a nebudou se muset zdržovat vyplňováním
v čekárně,“ popisuje vedoucí lékařka prostějovského screeningového
mamografického centra
MUDr. Lucie Krpcová
tím, že řihlášení na vyšetření probíhá tak, že si klientka nejprve vybere měsíc. Na základě výběru se
jí zobrazí seznam dní, ve
kterých existuje alespoň
jeden volný termín a na
základě volby dne se zobrazí seznam dosud neobsazených časů. Klientka si

vybere některý z těchto
časů a odešle data formuláře, která jsou pak zpracována personálem oddělení.
Ženy se stále mohou na
vyšetření objednat telefonicky na čísle 582 315
302. "Internetový způsob
objednávání jsme zvolili,
protože linky byly často
obsazené a ženy se nemohly dovolat," dodává
MUDr. Lucie Krpcová a
doplňuje, že v Nemocnici
Prostějov loni odhalili
karcinom prsu u 47 žen.
většině případů se jednalo
o rakovinu v počátečním
stadiu. Tedy v období, kdy

je nádor prsu většinou dobře léčitelný.
Od počátku února letošního roku mohou podstoupit v Nemocnici Prostějov zdarma vyšetření
prsu i ženy starší 70 let.
Pojišťovny dosud hradily
vyšetření na mamografu
pouze ženám ve věku od
45 do 69 let. „Dnešní seniorky bývají v dobrém
zdravotním stavu a jsou
mnohdy velmi aktivní.
Proto by ani ony neměly
prevenci
podceňovat,
včasný záchyt rakoviny
jim totiž může zachránit
život,“ dodává MUDr.
Krpcová.
-red-

Okrašlovací spolek zaštítil divadelní představení čestného
člena Pavla Trávníčka.
„Podařilo se nám prohloubit spolupráci se spolky a organizacemi,
s nimiž jsme navázali kontakt už v
předcházejícím období. Patří mezi ně především regionální centrum IRIS Českého svazu ochránců přírody, spolek Chvála dřeva,
spolek Historia, Kloboukový
klub, společnost TK Plus. Navázali jsme spolupráci s řadou
mateřských škol a také s osadními
výbory městských částí,“ vyjmenovala Sokolová. Závěrečné poděkování adresovala předsedkyně
Okrašlovacího spolku všem, kteří
se na činnosti jakkoliv podíleli, ať
již to bylo finančně, pomocnou rukou nebo jiným způsobem. Bez
nich by spolek nevykazoval tak
bohatou činnost, jak tomu v právě
uplynulém období bylo.
-jp-

1. března 2010

Město zavádí novinku - Pojízdný úřad
Město Prostějov začne poskytovat novou službu, takzvaný
Pojízdný úřad. Jak radní informovali na středeční tiskové
konferenci, jde o první podobnou službu občanům v Olomouckém kraji.
„Půjde o poskytování služeb pro
stanovenou skupinu občanů města bez nutnosti dostavit se na samotný úřad. Vybrané skupině
občanů se tím zjednoduší přístup
ke službám,“ vysvětlil tajemník
Městského úřadu v Prostějově
Lubomír Baláš s tím, že tato služba je určena například pro občany starší 80 let, kteří nepobírají
příspěvek na provoz motorového

vozidla ani na individuální dopravu, pro seniory v domovech
důchodců či v domech s pečovatelskou službou, pro občany trvale upoutané na lůžko nebo pro
občany v tíživé životní situaci.
„Požadavky na poskytnutí služby budou vyřizovány postupně
do pěti pracovních dní. O termínu vyřízení bude žadatel informován kontaktními osobami.
Občané si budou moci služby
pojízdného úřadu objednat
osobně nebo telefonicky na čísle
800 900 001, což je bezplatná
linka našeho
úřadu, kde budou přepojeni na
kontaktní osobu, nebo přímo u

kontaktních osob jednotlivých
agend,“ pokračuje Baláš.
A které služby budou „Pojízdným úřadem“ nabízeny? „Bude
to například ověřování listin a
podpisů, vyřizování žádostí o
občanský průkaz a rozvoz vyhotovených občanských průkazů,
dále bude možno prostřednictvím Pojízdného úřadu vyřídit
poplatky ze psů, poplatky za komunální odpad,
vyřídit si výměnu řidičského
průkazu nebo celou řadu
příspěvků z oblasti sociální,“
uzavřel tajemník Městského
úřadu Prostějov Lubomír Baláš.
-mik-

Nová služba prostějovské radnice je určena především pro občany starších 80 let či seniory v domovech důchodců.

Kurz pro seniory "K počítači krok po kroku"
Cyrilometodějské gymnázium
v Prostějově navazuje na stálý
zájem o získání dovedností, jak
ovládat techniku jménem počítač, a nabízí počítačové kurzy
ve dvou částech.

První část je vhodná pro úplné
začátečníky, kteří ještě nikdy na
počítači nepracovali a druhá
část, která volně navazuje, je
pro ty z vás, kteří již umí používat klávesnici, ovládat myš a

částečně používat program pro
psaní.
Kurzy jsou organizovány takto:
každý čtvrtek odpoledne od
14.00 do 15.30 hodin
délka trvání: 1. část - 5 týdnů, 2.

část – 5 týdnů (termín 2. části bude upřesněn)
Míísto: bezbariérové prostory Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17, tištěné
materiály jsou součástí kurzu

cena jedné části: 400 Kč
Přihlaste se u: Mgr. Taťána Ságlová, CMG Prostějov, tel. 582
302 555, začíná se 11. března
2010 ve 14.00 hodin. Vezměte s
sebou i své známé.

Získání dotace z Evropských fondů je jako dlouhá cesta na kopec
S otevřenými Evropskými
fondy se dostaly do České republiky obrovské finanční
prostředky, které měly a mají
pomoci rozvoji ve všech oblastech hospodářství. Tyto finanční zdroje pomohly realizovat projekty měst a obcí prostějovského regionu ze 70 až 90
procent celkových nákladů.
Správní subjekty získaly dotace především z Regionálního
operačního programu, Operačního programu Životního
prostředí a Programu rozvoje
venkova.
Způsobů, jak úspěšně sáhnout na
dotaci, je celá řada. Kolem třicítky potencionálních žadatelů využilo kanceláře senátorky Boženy Sekaninové a její spolupráce
s ENVI Agenturou.
„Přestože je mi nejbližší problematika veřejné správy a sociálních služeb, obraceli se na mne
představitelé obcí i měst se žádostí o pomoc právě v oblasti dotací z Evropských fondů. Starostové často potřebovali radu, jak
komunikovat s centrálními úřady, jak být úspěšní na ministerstvech, kde jim úředníci někdy
komplikovali přístup k penězům
z fondů EU. Proto jsem hned na
začátku svého volebního období
navázala spolupráci s ENVI
Agenturou, která se zabývá přípravou žádostí o dotace na projekty financované z Evropských
fondů i ze státního rozpočtu,“
objasnila senátorka Božena Sekaninová své pohnutky. Každou
lichou středu má stanoveny ve
své senátorské kanceláři v Prostějově konzultační hodiny
právě pro zájemce o dotace. Do

Součástí rekonstrukce komunikace v Nivě byla také výstavba chodníků.
dnešního dne se podařilo získat
dotace například pro obce Prostějovičky na průzkumný vrt pro
zdroj pitné vody, v obci Niva na
vybudování chodníků, na projekt sportovního areálu E. Valenty v Prostějově a řadu dalších.
„Ale to rozhodně není konec.
Spolupráce s ENVI Agenturou
pokračuje dál a připravují se další projekty . Programy na dotace

sice končí až v roce 2013, ale
některé jsou již téměř vyčerpány. Obce, které chtějí získat
evropské dotace, by neměly čekat na poslední chvíli. Žadatelé
musí počítat s tím, že zpracování
potřebné technické dokumentace, vyřízení stavebního povolení
nebo územního rozhodnutí nějakou dobu trvá,“ radí obcím Božena Sekaninová.

Ne vždy a ne všechno se však
podaří. Například v obcích Rozstání a Slatinky mají velice negativní zkušenosti se žádostí o
dotací na výstavbu kanalizace a
čistírny odpadních vod. Schválení dotace často stopne změna zadávajících podmínek.
„Než jsme vyřídili všechny potřebné náležitosti, ministerští
úředníci změnili zadávající

podmínky a najednou nám
chyběla technická dokumentace, která v těch původních nebyla. A dotaci jsme nedostali,“
konstatoval starosta Slatinek Jiří Crha.
Je to jako dlouhá a namáhavá
cesta na kopec. Na jeho vrcholu
je vidět další a další kopce, které
je nutno zdolat – tak vidí svou
práci pro obce senátorka. -jp-

Lékařská poradna: Angína - její přecházení není žádné hrdinství
Každý z nás ji asi měl. Je to
časté a dá se říci banální onemocnění, ale jeho léčbu není
radno podceňovat. Angína je
zánět patrových mandlí a
lymfatické tkáně nosohltanu.
Angere znamená latinsky
svírat a zrovna tak se onemocnění projevuje.
Máme svíravé bolesti hrdla a
polykací potíže. Dále nás bolí
klouby a svaly, máme teplotu,
zimnici, povleklý jazyk a cítíme
se mizerně. Hrdlo je celé zarudlé, mandle patrové jsou zarudlé, překrvené a brzy se na
nich objeví bělavé a často
splývající povlaky. Podčelistní
uzliny jsou zvětšené a bolestivé.
Co ji způsobuje? Etiologie onemocnění je většinou infekční a
méně často toxická. Nejčastějším původcem jsou viry a z
bakterií streptokoky A. Infekce
se přenáší přímým kontaktem a
inkubační doba je asi 2-4 dny.
Vzplanutí infekce závisí ovšem
nejen na infekčním agens, ale
také na celkovém stavu organismu (stav imunity, stres, prochladnutí, vyčerpání).
Co můžeme udělat? Sami nic.
Angína se nedá přecházet. Je
nutno navštívit svého lékaře co
nejdříve a podrobit se odpovídající léčbě. Přecházení angíny není žádné hrdinství a nemocného
přímo ohrožuje. U lékaře nás čeká krátký pohovor a vyšetření

hrdla a také laboratorní testy.
Nejdůležitější totiž je rozhodnout, zda se jedná o infekci virovou či bakteriální. Co nám k tomu pomáhá? Krom nálezu na
hrdle je to vyšetření krevního
obrazu,vyšetření časných bílkovin zánětu( CRP), sedimentace.
Dnes jsou k dispozici i takzvané
rychlé streptokokové testy, které
prokazují polysacharidové antigeny streptokoků A ve výtěru z
krku. Výsledek je k dispozici asi
po deseti minutách. To je velmi
důležité z hlediska včasného nasazení ATB.
Jak angínu léčíme? Vždy je
nutné domácí léčení, klidový režim s dostatečným přísunem tekutin a pokud se jedná o zánět
bakterielní, tak nasazujeme zavčas antibiotika. Prvním lékem,
který podáme je penicilin, u
alergických pacientů potom
makrolidové antibiotikum. Penicilin je nutno brát alespoň deset dní, tedy i potom, co potíže
ustoupí. Po dobu léčby angíny je
nutný klidový režim, chladivé
nápoje, lehčí strava. Rekonvalescence po angíně by měla být
dostatečně dlouhá. U malých
dětí bychom neměli spěchat s
návratem do kolektivu.
Mohou nastat komplikace?
Mohou. Jednak to mohou být
komplikace místní a jednak celkové, časné a také pozdní. Z
těch celkových je to naštěstí

dnes už vzácná sepse, ale
poměrně často se setkáváme s
komplikacemi místními a to peritonsilární flegmonou a abscesem. Peritonsilární absces se ty-

picky objevuje u mladších nemocných, obvykle ve věku 1530 let. Několik dní po angíně se
opět objeví intenzivní bolesti
hrdla, polykací potíže, teplota,

huhňavost, potíže s otevíráním
úst, zchvácenost. Jedná se o
závažnou komplikaci. Infekce
přestupuje přes lůžko tonsilární
do krčních prostor a odtud se
může snadno šířit dále. Hluboké krční infekce jsou i v dnešní době nesmírně závažné s
možným bezprostředním ohrožením na životě. Zánětlivé ložisko je nutno ošetřit chirurgicky. Tyto komplikace se při angínách rády vracejí, proto při recidivě je doporučováno odstranění postižené krční mandle. Mezi komplikace pozdní patří revmatická horečka. Ta je
dnes už naštěstí vzácná, přichází asi dva až čtyři týdny po
angíně a postihuje srdeční
chlopně. Akutní glomerulonefritida se objevuje také asi 14
dní po angíně a velmi závažně
ohrožuje zejména malé děti.
Je možné angínám předcházet?
Zaručený návod, jak se angíně
vyhnout, neexistuje. Streptokokové infekce jsou velmi nakažlivé a v kolektivu se velmi
rychle šíří. Je to ale onemocnění,
které lze poměrně snadno diagnostikovat a také úspěšně léčit.
Není-li ale léčeno správně, může dojít k trvalým a závažným
následkům a život ohrožujícím
komplikacím.
MUDr. Jitka Šťastníková,
ORL ambulance,
Trávnická 2 Prostějov
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Oznámení o přerušení elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obce: Čelechovice, Studenec,
Smržice
Dne: 15.3.2010 od 7:15 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Čelechovice včetně podnikatelských subjektů, mimo ul. směr
Stařechovice a ul. s č. 283, 68,
125 a 225, Studenec vč. podnikatelských subjektů, část obce Smržice s ulicemi: Podhájí, Mlýnská, směr Kostelec, UKocandy,
J. Kotka od č. 283 sm. k sokolovně jednostranně dále oboustranně celá, Koupelky oboustranně po fa . Makovec včetně,
Kobližnice jednostranně od č.
473 po č. 487, od ul. Koupelky
sm. Litovel celá, včetně všech
podnikatelských subjektů v uvedených ulicích.
Obce: Ondratice, Brodek u Pv,
Želeč
Dne: 15.3.2010 od 7:30 do16:30
hod. - vypnutá oblast: Pískovna
Ondratice, Pramen Brodek, farma
ZD Brodek u Prostějova, Brodek
u Pv Salajky od č. 82 celé, U lomu,
U koupaliště, část obce
Ondratice od Brodku po č. 7 a č.
32. Želeč celé Zábraně, a střed obce po č. 146, celý Hliník po č. 82 a
144, včetně všech podnikatel-

ských subjektů v uvedených oblastech.
Obce: Čelechovice, Studenec,
Smržice
Dne: 17.3.2010 od 7:15 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
Čelechovice včetně podnikatelských subjektů,mimo ul: Pod Kosířem, Světničky, Cukrovarská,
Řepníky, Studenec celý vč. podnikatelských subjektů, část obce
Smržice s ulicemi: Podhájí, U Kocandy, J. Kotka od č. 283 sm. k sokolovně jednostranně dále oboustranně celá, Koupelky oboustranně po fa . Makovec a č. 154
včetně, od ul. Koupelky sm. Litovel celá, včetně všech podnikatelských subjektů v uvedených ulicích.
Obce: Čelechovice, Studenec,
Smržice
Dne: 19.3.2010 od 7:15 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
Čelechovice včetně podnikatelských subjektů, mimo ul: Pod Kosířem, Světničky, Cukrovarská,
Řepníky, Studenec celý vč. podnikatelských subjektů, část obce
Smržice s ulicemi: Podhájí, U Kocandy, J. Kotka od č. 283 sm. k sokolovně jednostranně dále oboustranně celá, Koupelky oboustranně po fa . Makovec a č. 154
včetně, od ul. Koupelky sm. Litovel celá, včetně všech podnikatelských subjektů v uvedených ulicích. E.ON Česká republika, s.r.o.
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Výstava fotografií v nemocnici Malí básníci na ZŠ Jana Železného
vzdává hold velikánům přírody
Ve čtvrtek 18. února se děti z
1. stupně sešly v tělocvičně,
aby společně nahlédly do světa poezie. Konalo se zde školní kolo recitační soutěže, ve
kterém se utkali žáci 3. až 5.
tříd. Celkem 21 dětí, které
byly vybrány v třídních kolech, soutěžilo o titul „Nejlepší recitátor“.
Z nich vybrala odborná porota
vítěze za každý ročník. Cenu
udělila i divácká porota, v níž
usedli zástupci žáků z jednotlivých tříd. Se svými básničkami
přišli starší spolužáky potěšit a
pobavit také vítězové nejmladší kategorie z 1. a 2. třídy.
Druhou disciplínou byla soutěž o nejlepší básničku. V hodinách slohu a čtení si děti zahrály hru na malé básníky.
Nejlepší práce byly oceněny a
získaly u publika velký ohlas.
Jedním z výherců je i žák 5.A
Jan Křesala se svojí básničkou
„Pro tebe“.
-red-

Fotograf Luděk Mařák své okouzlení přírodou dokazuje každou novou výstavou.
Zachytit hru světla a stínu, děj
okamžiku, dramatický náboj
v jediném záběru, jedinečný
originál ze světa přírody, to dokáže jen cit a blesková reakce
fotografa. Stačí sekunda a vše
je pryč. O to cennější jsou
snímky, které se podaří
„urvat“.
Takové hříčky okamžiku vystavuje ve vstupní hale Nemocnice
Prostějov fotograf Luděk Mařák. Název expozice „Moje stromy“ je naprosto výstižný, na
snímcích se téma stromů neu-

stále opakuje v různých obměnách. Stromy v plném vzrůstu a
síle, stromy samotáři, stromy seschlé věkem nebo vlivem činnosti člověka. Detaily vrásčitých kmenů, pokroucené větve,
spleť kořenů i rašící výhonky své okouzlení stromy, jedinečnými velikány přírody, z nichž
čerpá energii, Luděk Mařák nezapře.
„Příroda je pro mne rájem. Už
od dětství. Znamená pro mne
odpočinek, ticho a klid daleko
od civilizace, je neodmyslitel-

Pro tebe

Hvězda, hvězda, hvězdička
je však hodně maličká.
Svítí jako světýlko,
podívej se, Martinko.
Když se hezky podíváš,
do hvězdy se zadíváš,
bude se ti líbit hodně,
bude padat jenom tobě.
Splní se ti přání,
hvězda tě ochrání.
Až ta hvězda spadne,
nebude tvé srdce prázdné.

Přes dvě desítky dětí ze Základní
školy Jana Železného se účastnily recitační soutěže. Odborná porota
vyhodnotila vítěze z každé třídy.

Hrály si a přitom se také trochu učily
Seznámit se zábavnou formou s fungováním lidského
nou součástí mého života. Do těla a vyzkoušet si prakticky
přírody utíkám tak často, jak některé medicínské dovedjen to je možné,“ přiznává
člen Spolku prostějovských
fotografů a také Svazu českých fotografů. Na toulky
přírodou bere vždy fotografickou výbavičku, aby se k momentům zachycených digitálním obrazem mohl kdykoliv
vrátit.
Fotografiemi uklidňujícími i se
vzrušivým nábojem se mohou
milovníci přírodních snímků
potěšit až do 22. dubna.
-jp-

nosti, to byl hlavní cíl návštěvy dětí z Mateřské školky na
Partyzánské ulici, které přišly
na prostějovskou zdravotnic-

kou školu minulý týden i se
svojí paní učitelkou. Oplatily
tak návštěvu žáků ze „zdravky“, kteří za nimi pravidelně

OBRAZEM
Malí předškoláci si sami mohli vyzkoušet první pomoc. Obvázat ruku, to se neobešlo bez salvy smíchu.

docházejí v rámci svého
předmětu psychologie a komunikace.
"Malých svěřenců se ujaly
žákyně druhého ročníku i se svojí vyučující odborných předmětů
a připravily jim stanoviště teoretické a stanoviště praktické. V teorii jim byly demonstrovány ty
nejzákladnější anatomické znalosti a na stanovišti praktickém
si mohly děti vyzkoušet obvazování a práci s fonendoskopem,
které mu se říká lidově uši," popsala nám Ivana Hemerková, ředitelka Střední zdravotnické
školy v Prostějově.
Jak dále ředitelka uvedla, probíhalo samozřejmě všechno formou zábavnou a hravou a dětský
smích a nadšení pro věc byly tou
nejlepší odměnou. Vyslovila
také naději, že za pár let se třeba
někteří z malých návštěvníků
rozhodnou studovat na zdravotnické škole, i když pak již studium bude určitě méně hravé a humorné, ale o to více důležité pro
to, aby mohly být zachraňovány
další lidské životy.
-red-

Na ZŠ E. Valenty zavládlo recyklohraní
Pokud počasí dovolí a přes den není mráz, vyjíždějí cestáři se svým nádobíčkem na dírami prošpikované silnice. Letošní
zima vykouzlila na vozovkách neskutečné obrazce, bohužel však pro řidiče. Ti se nástrahám v podobě děr jen ztěží vyhýbají.
V průběhu minulého týdne„zalepili“ cestáři nejhlubší výtluky na silnici procházející Výšovicemi ve směru do Němčic nad
Hanou. Průtah touto obcí je postrachem řidičů už několik let. Zimu od zimy se objevuje stále víc a víc děr, dílo zkázy dovršila vloni prováděná kanalizace. Místy sice vyspravila provizorně vozovku firma, která kanalizaci budovala, místy však
došlo k narušení povrchu vozovky takovým způsobem, že po zimě se tady nenajde jediné bezproblémové místečko. A
nejinak je tomu i na řadě dalších úseků v prostějovském regionu.
„Sníh a mráz vykonali na vozovkách dílo zkázy a výtluky se objevují čím dál víc. Proto už nyní vyjíždíme k nejnutnějším
opravám, aby byly silnice schopné provozu,“ uvedl Jaromír Foltýnek, vedoucí provozu Správa silnic Olomouckého kraje střediska v Prostějově.
-jp-

Recyklohraní je dlouhodobý
školní recyklační program,
který si klade za cíl realizaci
zpětného odběru baterií,
akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou
činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.
Naše škola, která je do projektu zapojená od samého počátku, sbírá baterie a drobná
elektrozařízení do připravených nádob. Další body v této
hře získáváme za účast v soutěžích či splnění rozličných
úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace
odpadů. Za
nasbírané body si vybereme v nabídce
katalogu
odměny charakteru škol-

ních pomůcek, sportovního
náčiní, praktické elektroniky,
vstupenek do naučných či
zábavných parků. Školní recyklační program umožňuje
deklarovat škole naše ekologické myšlení a zároveň podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady u
žáků naší školy.
Aktuální úkol, který jsme plnili v únoru, se jmenoval „ideální elektrospotřebič“. Úkolem
žáků bylo nakreslit, namalovat
nebo vyrobit nejoblíbenější
elektrospotřebič, bez kterého si
nikdo nedovede představit, že
by se doma obešel. Mohli jsme
navrhnout i ideální elektrospotřebič jako sci-fi představu.
Naši žáci a paní učitelky se s
nadšením a fantazií chopili
příležitosti a postupně se škola
začala plnit výkresy a modely
nejrůznějších automatů, spotřebičů a robotů.
Mgr. Radomír Palát

Děti ze ZŠ Valenty dokázaly z recyklovatelných materiálů vyrobit kromě jiného i zdařilého robota.
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REGION
Smržický Titanic měl v pátek premiéru

„VŽDYCKY DVA MĚSÍCE
NEŽIJU,“ přiznává Z. Balcařík
Autor smržických videokronik
by určitě dokázal spočítat, kolikátý že díl tohoto unikátního filmu letos představil. Nebylo by to
sice nezajímavé, ale na druhou
stranu to není to nejpodstatnější.
Poslední pokračování dokumentující život ve Smržicích v roce
2009 mělo premiéru v pátek. A ve
smržickém bijáku bylo opět nabito!
Smržický Titanic. I tak by se dal nazvat dokument Zdeňka Balcaříka
Smržice v roce 2009. Titanic samozřejmě ne svým osudem, ale rozsahem v přirovnání slavného hollywoodského oscarového velkofilmu. Sice v porovnání s výrobními
náklady se k jiným kasovním trháků nepřibližuje ani ve zlomku, jeho
natáčení však trvá vždy celý rok a
nakonec kolem Silvestra se jeho autor definitivně zavře do střižny, aby
tomu dal ‚bijákovou‘ podobu. „To
vždycky dva měsíce nežiju. Sedím
u toho skoro denně třeba do jedné
hodiny v noci,“ říká autor. Naopak
starostka obce Hana Lebedová s
nadsázkou podotýká, že to je právě
čas, kdy scénárista, kameraman,
producent, režisér a ‚kdovícoještě‘
žije z celého roku nejvíc, akorát ho
není nikde mezi lidmi vidět… „Už
jsem to rozmlouval paní starostce,
že už další díly točit nebudeme,“
dodává. Což však Hana Lebedová
jednoznačně odmítá. „Zdeněk se
pořád zdokonaluje, takže rozhodně
není důvod, není důvod k takovým
úvahám. Videokroniku už bude dělat prostě nadosmrti,“ odmítá s
úsměvem starostka.
Ale abychom dokázali, že srovnání
s kultovním Titanikem není tak úplně od věci. Smržický velkofilm je
rozdělen do čtyř dílů, z nichž každý
má téměř hodinu. S přestávkami
mezi jednotlivými částmi trvá promítání víc jak pět hodin. „Zatím to
lidé pokaždé vydrželi,“ podotýká
autor. Jakpak by také ne. Během
pozdního odpoledne a večera se lidé můžou opět vrátit k tomu, co během roku prožili, nebo co jim třeba
také uniklo. V dokonalém reportážním duchu se před kamerou vyjadřují také k aktuálním událostem v
obci. To všechno provázeno odlehčeným komentářem plným nadsázky a vtipných postřehů. V konečném důsledku absolutně ignoruje
jakékoliv úvahy, že by mělo být něco důležitějšího, než ‚zmrknout‘ biják od začátku až do konce!
Samozřejmě jsme nebyli při této
příležitosti ve Smržicích poprvé. V
minulých letech se stalo, že Zdeněk
Balcařík přinesl DVD s videokronikou do slova a do písmene ještě
teplé – čerstvě vypálené z počítače,
protože ho dokončoval na poslední
chvíli. To ovšem nebyl letošní případ. Jak říká, zhruba 20 hodin cel-

kově natočeného záznamu měl
zpracováno už s týdenním předstihem, takže žádné velké předpremiérové nervování. Podle svých slov
během roku nezmeškal nic, co by
stálo za zdokumentování, a že by
naopak nebylo co točit, se rozhodně říct nedá. „Určitě se tady nenudíme, taková starostka je prostě neštěstí,“ poznamenává furiantsky za
přítomnosti Hany Lebedové.
Kromě samotného dokumentu se
odbývala ještě jedna premiéra.
Možná si to při sledování filmu málokdo uvědomil, ale z plátna při
průvodním komentáři k divákům
promlouval dosud neznámý hlas
patřící Šárce Justanové, která kupodivu alespoň dosud neměla se Smržicemi nic společného. „Teď už
znám Smržice docela dobře. Před
tím jsem je znala asi tak, jako když
tudy občas projedete na kole a nemáte příliš ani šanci zjistit, jací jsou
tady lidé a jak žijí,“ přiznává sympatická majitelka hlasu na pozadí
dokumentu. Jak říká, nový pohled
na Smržice prostřednictvím tohoto
dokumentu ji překvapil i nepřekvapil. „Vím, že se na vesnici žije jinak,
než ve městě. Překvapilo mě ale,
kolik se toho tady ve skutečnosti
děje,“ říká. S úsměvem poznamenává, že spolu se Zdeňkem Balcaříkem vyhrála konkurs pro svoji roli
průvodce dokumentem, kterou by
rozhodně chtěla obhájit i pro další
díly. A propos – nabízí se otázka:
Jak moc vás nechá ‚rejža‘ mluvit do
konečné podoby komentáře? „Stává se, že je občas unaven a přijme
moji plodnou poznámku. Ale takových okamžiků je opravdu málo.
Podklady jsou opravdu perfektně
připravené, takže vlastně ani není
moc důvodů co měnit,“ říká usměvavá Šárka.
Ke smržické kronice každoročně
také patří udělování ‚Smržického
lva‘, samozřejmě za nejlepší herecký výkon ve filmu. „Vybírá se ze sedmi kandidátů, kteří ve filmu promluvili na kameru a zaujali svojí
přirozeností a bezprostředností,“
přibližuje Zdeněk Balcařík základní předpoklady, jak toto prestižní
ocenění získat. I když do samotného vyhlašování byl ještě čas, přesto
nám verdikt poroty prozradil už
předem. „Letošní lev putuje do hospody Na Kocandě pro pana hospodského,“ poodhalil Večerníku tajemství zapečetěné obálky s příslibem, že nikomu jinému, než čtenářům, to neprozradíme.
Ačkoliv se premiéra ‚kroniky loňska‘ odehrála před zaplněným sálem smržického kulturáku teprve v
pátek, už nyní má určitě Zdeněk
Balcařík na spoustě metrů pomyslného filmu zachyceny už i události
letošní. To ale zase uvidíme až za
rok!
-MiH-

Dětská zpěvácká soutěž Kladecký kos je za dveřmi. Těm, co se už
nějaký čas připravují na svoje
soutěžní vystoupení, tak moc času nezbývá. O tuto cenu se bude
zpívat už v sobotu.
O tom, kdo se může ucházet o získání titulu Kladecký kos, jsme už
informovali před nedávnem. Jenom připomeňme, že jde o dětskou
zpěváckou soutěž, která má už svůj
osmý ročník. Ten bude hostit sál
Kladecké hospody tuto sobotu.
Soutěží se ve třech samostatných

kategoriích, do nichž budou rozděleni přihlášení účastníci od předškolního věku až do 15 let, respektive deváté třídy základky. Vítěz
bude vyhlášen v každé kategorii a
nakonec bude porotou vybrán také
kos ‚nejkosovatější‘, tedy absolutní vítěz mezi všemi kategoriemi.
Přihlásit se ještě můžete na čísle
604 350 401 nebo přímo na místě
před začátkem soutěže, ovšem
s tím rizikem, že pro velký počet
předem přihlášených soutěžících
už to nemusí vyjít.

Starostové obcí mikroregionu Němčicko projednávali nejen turistiku
Nová témata vnesla do setkání návštěva předsedy Parlamentu ČR Miloslava Vlčka
Cestovní ruch a turistika ve
spojení s tradicemi Hané – to
bylo hlavní téma setkání starostů obcí mikroregionu Němčicko. Šestnáct obcí svazku usiluje o rozšíření nabídky služeb
pro turisty a především pro stále rychleji se rozvíjející cykloturistiku.
Zabezpečení veškerých dostupných služeb, což je především dostatečná nabídka stravování, ubytování a informační servis totiž
přináší také příležitosti pro obyvatele mikroregionu v oblasti zaměstnanosti. To je v odlehlé oblasti regionu docela palčivý problém.
V severní části protíná mikroregion značená cyklistická trasa
5013, která zavede cyklisty až do
přírodního parku Chřiby. Němmčice nad Hanou, Mořice a Vrchoslavice spojí zamýšlená cyklostezka, která naváže na stávající
stezku do Nezamyslic a v budoucnu by měla milovníkům
cykloturistiky sloužit cesta vybudovaná v jižní části mikroregionu
v místech bývalé železniční tratě
z Nezamyslic do Morkovic.
„Prvořadé je upoutat potencionální návštěvníky dostupností

památných míst, opravenými historickými stavbami, zajímavým
programem, expozicemi hanáckých tradic. Pak budou mít důvod
se v obcích zastavit a využít nabízených služeb,“ shodovali se starostové obcí. Jsou přesvědčen, že
pokud se bude současnost vhodně prolínat s hanáckými tradice-

mi, má mikroregion co nabídnout.
Starostové svazku Němčicko
se potkávají na jednáních pravidelně jedenkrát za měsíc.
Každá schůzka je zaměřena na
téma, které zajímá všechny,
které nabízí nové poznatky, nová řešení, informace od odbor-

níků.
Hostem setkání starostů byl
předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Miloslav Vlček. Jeho příjezd rázem ukončil
tématiku turistiky, šéfa poslanců okamžitě zasypala sprška
dotazů z různých oblastí. Jak
ukázala bouřlivá diskuse, k nej-

Šéfa poslanců zahrnuli starostové problémy, které tíží malé obce. Rušná debata byla obzvlášť kolem fotovoltaiky a větrníků.

ožehavějším problémům současnosti patří zmatky s fotovoltaikou.
„Před několika lety odstartoval
boom s obnovitelnými zdroji
energie, nejdřív jsme pustili na
naše katastry firmy s větrníky,
teď s fotovoltaikou. Kde je ochrana půdního fondu, zbytečně se
zabírá půda. Teď hrozí stop stav
připojování nových zdrojů, nakonec budeme všichni platit miliardy,“ hledal souvislosti starosta
Mořic a předseda svazku obcí
Němčicko Jaroslav Knap.
мVšechno záleží jen a jen na vás,
na vedení obcí, na jednotlivých
zastupitelstvech, zda si investory
a obchodníky s energií na svůj katastr pustíte. Připravuje se novela
zákona o snížení částky za úhradu energií, ta snad obrovský nárůst v oblasti obnovitelných zdrojů zmírní,“ vysvětloval Vlček.
Přestože se setkání starostů mikroregionu uskutečnilo ve víceměřickém Bludníku, nazbloudila
žádná myšlenka, žádná otázka
směřovaná na předsedu Parlamentu. Ať už se týkala daní, výdajů na sociální politiku, či snižování platů a náhrad poslanců.
-jp-

Poslední leč uzavřela sezonu honů
Secesní perlu Prostějova – Národní dům – prostoupila poslední únorovou sobotu vůně
jehličí, pryskyřice a dřeva.
Chodby, přednáškový sál i salonky vyzdobily chvojky a zvěřina. Všechny tyto typické rekvizity signalizovaly, že Národní dům patří lesákům.
Na tradiční Poslední leči se zde
sešlo na pět stovek příznivců
myslivosti a především zaměstnanci Vojenských lesů a statků
s.p. Pořádající divize Plumlov angažovala hned tři kapely, které
vyhrávaly k poslechu i tanci. O
kulturní duševno se postarali trubači s nezbytným halali a mysliveckou latinu potvrdila ještě taneční latina v podání skvělého páru Michaela Mirohnová a Filip
Jurenka z Tanečního studia Dany
Hubené. A protože při rytmickém
pohybu a tanci jednomu vyhlád-

ne, mohl každý chytit záchranný
kruh v podobě zvěřinových specialit.
„Tak to není zrovna jednoduché
vybrat si z nabídkového lístku.
Laní maso na smetaně s brusinkami, kančí řízek a výpečky se zelím, medailonky, zvěřinový gulášek, to je těžké rozhodování,“ váhali u stolů gurmáni, kterým se
jen jen sbíhaly sliny nad lahodnými pokrmy.
Jak už je na mysliveckých plesech tradicí, tombola byla sestavena především z lesních pokladů
a vlastních úlovků. Kromě divočáků, srny, zajíců a bažantů si odnášeli výherci taky třeba špalky
dřeva. Hlavní dvě výhry pak byly
velice specifické – odstřel trofejové zvěře srnčí a jelení. A kdo neměl štěstí na hlavní ceny, ten se
mohl alespoň radovat z ceny útěchy, tou byl pytel šišek.
-jp-

Halali v podání skupiny trubačů k myslivosti neodmyslitelně patří.

Dnes se v U klubu v Olomouci rozezní známé songy, jako jsou Anděl nebo Dysgrafik. Od 20. hodiny
zde zahraje snad nejhranější český
interpret Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek. Před třemi lety zvítězil s písní Mamut v soutěži
Česko hledá písničku. V roce
2008 získal ocenění Autorská Porta za píseň Dysgrafik a píseň Anděl byla v témže roce nejhranější
písní na serveru Bandzone.cz.
Xindl X ve své hudbě kombinuje
hiphopové frázování s folkem,
jazzem a blues. Těžištěm písní

ale ani tentokrát záhadný přízrak nevypátrali to už je na pěknou opici
penzionu Sport Grill. Večer jsme
hráli hry a hned po večerce jsme
šli spát, abychom načerpali síly
na první výpravu,“ popsala první
den v horách Adélka Kocourková.
Ráno čekal kostelecké školáky
první horský výstup. Po stopách
Yettiho se vydali ve skupinkách,
ale po sněžném obrovi nebylo
ani vidu ani slechu. Po návratu
do hlavního tábora zahřívali
promrzlé údy u teorie zdravovědy, přednáška o první pomoci na
horách přišla všem vhod. Večer
se objevilá zpráva, že Yettiho
zahlédli na Paprsku. Proto byl
na další den vyhlášen výstup do
této oblasti. Výpravu z Hané
však zradilo počasí, místo výšla-

Kostelečtí školáci pátrali v Jeseníkách po Yettim, ale ani tentokrát záhadný
přízrak nevypátali.

pu do hor jeli vlakem do města
Jeseník.
Teprve další den mohli nazout
běžky a vydat se na Paprsek, až
do vyčerpání se snažili mladí průzkumníci najít aleapoň nepatrnou
známku o přítomnosti sněžného
muže. Marně. Únava už byla tak
veliká, že se rozhodli od pátrání
upustit a raději si užít sněhu a
příznivého počasí. Další den proto relaxovali při běžkařských závodech a hledání pokladu. Od
člena horské služby si večer vyslechli poutavé a zajímavé povídání o horách, o lavinách, o horské službě. Pak už nadešel poslední den a členům expedice nezbylo nic jiného, než zabalit, uklidit a vyrazit na poslední běžkařskou cestu směr nádraží v Ostružné. Cestou se ještě zastavili v hospůdce na horkou polévku a pak už
supěli vláčkem na rodnou Hanou.
„Hory se mi moc líbily. Bylo to
skvělé. Ale byla jsem ráda, že už
jsem doma,“ přiznala Adélka.
„Do Jeseníků vyrážíme na zimní
běžkařská soustředění pravidelně
každý rok, je to už taková školní
tradice. Pro děti plánujeme nejen
výlety v bílé stopě, ale také přednášky o nebezpečí hor a o práci
horské služby,“ prozradila náplň
školních výletů učitelka Ludmila
Kudláčková. S výpravou do Jeseníků byli nakonec spokojeni
všichni, školáci i učitelský dozor
Jarmila Weisová a Richard Mikulášek.
podle autorky Adély Kocourkové
-jp-

Mysliveckou latinu doplnila i latina taneční.

Překonají letos ve Vranovicích-Kelčicích
počet soutěžních vzorků z loňska?

biliář – lavičky a odpadkové koše. Celkové úpravy náměstí samozřejmě zahrnuly i revitalizaci
zeleně,“ doplnila výčet novinek
starostka Ivana Dvořáková.
Další etapou pokračovala rekonstrukce základní školy, kde byl
vloni vybudován výtah a dotace
pokryla i vybavení odborných
učeben.
Z dotačních programů ministerstva kultury, Olomouckého kraje
a Nadace Via se podařilo městu
zrestaurovat celkem čtyři sakrál-

ní stavby – památné kříže a sochu
sv. Františka Xaverského, pouze
jediná žádost nebyla schválena.
Pomocí finančních prostředků z
krajské dotace instalovalo město
dva informační panely pro měření rychlosti a také nakoupilo hasičům nové vybavení a opravilo
požární techniku. Dotaci na novou cisternu muselo město vrátit,
protože vybraná německá firma
nedodržela podmínky pro dodání. Letos budou hasiči spolu s
městem usilovat o dotaci znovu.

Revitalizace Základní školy v Němčicích nad Hanou probíhá už několik let, letos
by měla výstavba sportovní haly vyřešit nedostatečnou kapacitu tělocvičny.

jsou texty, ve kterých má stejnou
váhu pokus o osobní výpověď jako smysl pro ironii.
Druhým vystupujícím večera bude skupina Niceland, původně
projekt jednoho muže, písničkáře
Michala Motyčky. Bez předchozích zkušeností s vystupováním,
nečekaně vyhrál 4. ročník autorské hudební soutěže Coca-Cola
Popstar a získal tímto kontrakt na
nahrání a vydání alba u firmy Sony Music. Dále získal ceny Objev
roku TV Óčko 2008, Objev roku
výročních cen časopisu Report -

Žebřík 2008 nebo Nominace na
objev roku časopisu Filter.
Ve středu své jubileum v U klubu
oslaví Monkey Business. „Tonya,
Roman, Matěj a spol. to spolu válí již 10 let. Ano tolik let brázdí tato skvělá partička po podiích českých klubů a fesťáků,“ rozplývá
se Leo Friedel, majitel klubu.
Monkey Business je přední česká
hudební a koncertní skupina hrající pop a funk. Vedle J.A.R. a Sexy
Dancers je dalším projektem multiinstrumentalisty a producenta
Romana Holého. Skupina byla za-

ložena v roce 1999 a její členové
to „táhnou“ stále dál. V roce 2006
získali cenu Anděl za nejlepší zvukovou nahrávku a Album roku
pop & dance (Kiss Me On My
Ego).
Pestrý týden v pátek uzavře olomoucká skupina Bujabéza hrající
něco málo přes rok. Kapela vznikala postupně od září 2008. Vyvinula se z instrumentálního dua
akordeonu a klavíru, ke kterému
asi po roce přibyly bicí. „V této sestavě jsme uspořádali koncert v
červnu 2008 a pak následovala

pauza, která trvala až do září. Přes
léto jsme přemýšleli o změně repertoáru a po měsíčním hraní v Irsku na ulici nás napadlo založit
větší seskupení i se zpěvem a hrát
lidovky. Rozvěsili jsme inzeráty,
ptali se známých a kamarádů a po
nějakém čase sehnali zpěvačku,
basistu a konečně kytaristu. V této
konečné sestavě existujeme asi od
ledna 2009,“ říká Honza Sítař, kapelník, klavírista a zpěvák. Koncert Bujabézy bude okořeněn prezentací jejího premiérového alba.
-vevi-

Dobrá pálenka je medicína, léčivou sílu zkoušeli i v Čehovicích

Český zahrádkářský svaz ve
Vranovicích-Kelčicích vyhlásil letos již 8. ročník soutěže o
nejlepší domácí pálenku Vranovská štamprla. Poměřování
nejlepšího destilátu ze švestek,
jablek, hrušek, meruněk,
rynglí i dalšího ovoce ze zahrádek a sadů se uskuteční v
sobotu 27. března v motorestu
u Topolů v Kelčicích.
Vloni si degustační komise musela poradit s šedesátkou vzorků, musela se popasovat i s raritami typu pálenky z feferonek,
kukuřice, a také s neobvyklou
chutí jahodovou nebo medovou.
Nejpočetnější zastoupení měl
destilát napálený z jablek. Punc

nejlepší pálenky od odborníků
nakonec ale získala hruškovice
Lubomíra Karafiáta juniora, laikům zase nejvíc chutnala pálenka vonící po broskvích. Tu ke
koštu nabídl Miloslav Bartoš z
Dětkovic.
Vloni vybrali pořadatelé pro
Vranovskou štamprlu zajímavé
motto : Každá slivovice je cítit
stromem, na kterém vyrostla,
rukou, která ji sbírala a kotlem, v
němž byla vypálená.
Letos otevřou zahrádkáři kroniku Vranovské štamprle znovu
na čisté stránce, čí jména zde budou zvěčněna je dnes otázkou,
ambice budou mít všichni soutěžící stejné.
-jp-

dvacet vzorků z různého ovoce,
to je na jedno odpoledne celkem
slušné. Vzorky poslali jak místní, tak i zahrádkáři z okolí,“ uvedl starosta Čehovic Milan Smékal. Vždyť téměř v každém stavení na venkově naplňují bečky
sladkými plody ze sadů, opatrují
kvas jako oko v hlavě a vybírají
podle svého gusta tu zaručeně
nejlepší palírnu. Půl roku pečlivé
práce se přece musí někde zviditelnit, a k tomu je nejlepší právě
košt a poměřování se sousedem,
kamarádem při zasvěcené debatě. Tak ťuky ťuk, na zdraví a na
příští dobrý rok !
-jp-

Třináctka porotců kolem stolu, třináct kalíšků s čirou pálenkou vonící po švestkách,
hruškách, meruňkách či jiném
ovoci. V Obecním domě v Čehovicích měli koštéři jediný
úkol, ale o to byl těžší. Museli
vybrat tu nejlepší domácí pálenku z víc než dvaceti dodaných vzorků.
„Degustaci domácí slivovice“
pořádá v Čehovicích už několik
let obecní úřad spolu s místním
svazem zahrádkářů. Ti usilují o
to, aby ta jejich slivovička, hruškovice, jabkovice, či jiný ovodný destilát byl nejchutnější, nejvoňavější, nejlahodnější. To jsou
taky hlavní kritéria koštu.
мNení to žádná velká akce, spíš
taková domácí pohodička u stopečky pálenky. Ale máme tu přes

Každou kapičku čirého destilátu je
třeba pořádně vychutnat, zapít
hltem vody, zajíst kostičkou sýra. V Čehovicích ví jak na to.

Z ministerstva kultury získalo
město dotaci na nový software
pro městskou knihovnu a na velkou každoroční divadelní událost
v Němčicích nad Hanou – festival Hanácký divadelní máj.
„Investovali jsme ale finanční
prostředky také z vlastního rozpočtu, například na chodníky v
některých částech města, na kanalizaci v ulici ČSLA, dosazovala se zeleň a také byla opravena za
částku zhruba 600 tisíc korun táborová základna v Kladkách, která vyhořela. Díky předvídavosti
jsme hospodařili s městskými financemi tak, že nás neohrozila
hospodářská krize,“ spokojeně
konstatovala starostka.
Na úspěšné období loňského roku chtějí Němčičtí navázat i letos.
Vedení města zadalo zpracování
osmnácti projektů a ty jsou pro letošní rok připraveny k realizaci,
pokud město získá příslib dotací.
Největší investiční akcí by letos
měla být výstavba čističky odpadních vod a dokončení kanalizace – projekt za téměř 57 milionů korun. Druhou největší investiční akcí, kterou chtějí v Němčicích nad Hanou v letošním roce
uskutečnit, je výstavba sportovní

haly u základní školy s přímým
vchodem z budovy školy. Celkový projekt za 45 milionů korun
má vyřešit nedostatečnou kapacitu školní tělocvičny, v budoucnu
je naplánována také dostavba
venkovního
multifunkčního
sportovního areálu za dalších
zhruba 20 milionů korun. Město
žádá o dotaci z ROPu.
Na Operační program Životního
prostření podalo město žádosti na
zateplení budov základní umělecké školy. Další pokus na získání dotace na zateplení mateřské
školy již nepodnikneme, postupně provedeme výměnu oken a zateplení z vlastních zdrojů.
Z vlastních prostředků – za zhruba 3 miliony korun - bude letos
probíhat rekonstrukce Chvátalovy ulice s napojením na plánovanou cyklostezku, která spojí
Němčice nad Hanou se sousedními Mořicemi a Vrchoslavicemi.
Dojde i na sanaci vlhkého zdiva
hasičské zbrojnice. Podle starostky Ivany Dvořákové má město
stále v záloze další a další projekty i dlouhodobé plány, které mají
zajistit rozvoj města a jsou vnímány také jako podpora pracovních příležitostí.
-jp-

OBRAZEM

Tak zní motto letošního ročníku Mostkovického kaléšku

Ledový ráj v Baldovci lákal alpinisty ke zdolávání
ledopádu.
Magnézium a těsnou lezeckou
obuv vystřídaly v letošní zimě v
Campingu v Baldovci cepíny a
mačky. Tam, kde se v létě proháněli lezci při závodech na
rychlost, leží 20 centimetrů ledu připraveného na lezecké
zbraně. Výška ledové stěny je
10 metrů, sklon 72 stupňů.
„Žádné ohromující údaje, ale i

Tonya, Roman, Matěj a spol. ... Monkey Business oslaví v U klubu
své desáté výročí.
zdroj: www.monkeybusiness.cz

Není důležité zvítězit, ale vypálit, upéct a vyudit

Krize
nekrize
–
v
Němčicích
nad
Hanou
zrealizovali
řadu
projektů
Kladecký kos čeká na letošního vítěze
Doslova spanilou jízdu mezi
státními i krajskými dotačními
tituly absolvovalo v loňském
roce Město Němčice nad Hanou. Na projekty v nejrůznějších sférách podalo přes dvacítku žádostí a úspěšné bylo takřka ve všech. Pouze dotace na
rekonstrukci a dostavbu vodovodu byla zamítnuta a ani napodruhé se nepodařilo získat finance na zateplení budovy mateřské školy.
Největší investiční akcí byla v
loňském roce revitalizace centra
města. Rozsáhlé úpravy Palackého i Komenského náměstí přišly
na bezmála 26 milionů korun, víc
než 85 procent pokryla dotace z
Regionálního operačního programu (ROP). Podle projektu bylo
zrekonstruováno veřejné osvětlení, chodníky s výměnou dlažby
za zámkovou, vybudovány nové
vjezdy k jednotlivým budovám z
drobných žulových kostek a z téhož materiálu je i nová komunikace rozšířená o parkovací plochy.
„Letos na jaře celé náměstí dotvoříme, takovým bonbónkem
bude kašna jako vodní prvek a
venkovní galerie. Doplníme mo-

Lákadlo každého mysliveckého plesu – bohatá tombola z úlovků.

U klub rozzáří hvězdy – Xindl X, Monkey Business a další

Kostelečtí školáci pátrali v Jeseníkách po Yettim, Okoštovat šedesátku štamprlí,
Vlakem, na běžkách i pěšky vyrazili do hor po stopách sněžného muže žáci páté třídy ze Základní školy v Kostelci na Hané. Za zimním dobrodružstvím
zamířili do moravských velehor Jeseníků.
Základní tábor rozbili v Petříkově, kam jim od vlakového nádraží v Ostružné přivezl veškerou
potřebnou výbavu a bagáž šéf tábora. Cesta vlakem byla zdlouhavá a vyčerpávající, kvůli čtyřicetiminutovému zpoždění horského expresu se dostali členové expedice na místo až kolem poledne.
„Zbytek prvního dne nám zabralo vybalování, aklimatizace a
obeznámení s terénem v okolí
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přesto se na ledové stěně dá
docela dobře zalézt, vyzkoušet
svůj um, pohotovost a rozhodnost. Ledopád jistě potěší
všechny ledolezce z celého
Prostějovska. Je vhodný i pro
začínající lezce. Každý, kdo
má odvahu, může vyzkoušet
jaké to je při zdolávání horských velikánů,“ láká na ledo-

vou stěnu šéfinstruktor Jakub
Káňa.
Ať už se chcete naučit umění
ledolezení nebo si užít zábavy,
na ledopádu v Campingu v
Baldovci má každý možnost.
Poslední mrazivé dny nabízejí
doslova adrenalinové okamžiky. Ale rychle, jaro se už pomalu blíží!
-jk,jp-

Už jen čtyřicet dní dělí přátele
kvalitní pálenky ode dne, kdy
se v Mostkovicích rozhodne o
nejlahodnější, nejchutnější a
nejvoňavější ovocné pálence široko daleko. Už jen necelý měsíc mají zájemci o účast v soutěži Mostkovické kaléšek na to,
aby svou pálenku přihlásili do
soutěže. Uzávěrka pro příjem
vzorků je v pátek 26. března.
Měsíc před uzávěrkou přijali pořadatelé zatím 152 vzorků z Česka a Slovenska. Pálenky pocházejí z 23 obcí. Do dnešního dne jsou
vzorky zařazeny do těcho kategorií: 1. modré ovoce (švestky, trnky, durancie), 2. hrušky, 3. meruňky, 4. jablka, 5. letní ovoce, 6.
netradiční pálenky a 7. likéry a
maceráty. Pro vyhlášení samostatné kategorie je potřeba celkem
12 vzorků. Může se tedy stát, že
pořadatelé vyhlásí další kategorii.
Zatím k tomu mají nejblíž slivoně
(ryngle, mirabelky, špendlíky) a
potom třešně spolu s višněmi.
„Stejně jako v loňském roce, proběhne i letos spolu se sotěží o nejlepší domácí pálenku soutěž o
nejlepší domácí sekanou a nejlepší domácí klobásky. Vzorky do této soutěže se budou vybírat až v
den koštu, tedy v sobotu 10. dubna od 14 do 15 hodin. Podmínkou
k účasti je odevzdání vzorku o objemu cca 1 kilogramu. Vzorky
gurmánské soutěže budou hodnotit přímo návštěvníci akce, kdežto

vzorky pálenek bude hodnotit degustační komise, která zasedne v
sobotu 27. března,“ upřesnil podmínky pořadatel Lubomír Karafiát.Členové z pořádajícího vodáckého oddílu SQ Prostějov chystají pro návštěvníky koštu i doprovodný program. Také letos v
Mostkovicích vystoupí úžasné
mažoretky a mažoreti ze Základní
školy v Pivíně pod vedením Petry
Cigrové. A protože každá pálenka
má své kouzlo, nebudou na akci
chybět ani kouzla skutečná, která
během svého vystoupení předvede mág Štěpán Šmíd.

Každý dosavadní ročník Mostkovického kaléšku měl své motto. V
roce 2008 to bylo -Kdo chce vědět
jakou pílí, s půlčikem ať na košt
valí. Vloni bylo mottem kaléšku Hanák tady bude do skonání světa, když pálit bude stréc a sekanó
pict teta. Motto letošní ročníku zní
- Není důležíté zvítězit, ale vypálit, upéct a vyudit.
Během měsíce března bude sběr
vzorků probíhat v následujících
termínech:pátek 12. března 17.00
- 19.00 v pohostinství U Jedličky
v Čehovicích,sobota 13. března
17.00 - 18.00 v pohostinství Pod

kopcem v Mostkovicích,pátek
19. března opět v Čehovicích ve
stejný čas.Kromě uvedených termínů je možné soutěžní vzorky
odevzdat i v palírně v Mostkovicích u paní Pánové tel. 777 726
420, nebo na adrese Lubomír Karafiát, Lipová ul. 22 Prostějov po
tel. domluvě na čísle 775 362 842.
Znovu připomínáme, že se vybírají vzorky o objemu 0,33 litru.
Pěstitel, který odevzdá 3 a více
vzorků bude zařazen do soutěže o
nejlepší kolekci. V této kategorii
je zatím 15 soutěžících.
-lk, jp-

Senátorka Božena Sekaninová byla vloni patronkou Mostkovického kaléšku a především gurmánské soutěže o nejlepší sekanou. Jeden vzorek také sama upekla.
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Vítejte na světě

Alžběta Komínková

Karin Tělupilová

Sára Pospíšilová

21. 2. 2010, 50 cm/3,00 kg
Prostějov

22. 2. 2010, 51 cm/3,70 kg
Brodek u Prostějova

22. 2. 2010, 51 cm/3,60 kg
Prostějov

Adam Veisgärber

Vojtěch Pospíšil

Jaroslav Rozehnal

22. 2. 2010, 50 cm/3,55 kg
Ohrozim

22. 2. 2010, 50 cm/3,55 kg
Olšany u Prostějova

22. 2. 2010, 54 cm/4,15 kg
Lutotín

Jak přetnout bludný kruh sociálního vyloučení? Maškarní karneval v knihovně
Vzděláním. Školákům pomáhají dobrovolníci doučováním v rodinách
Zmírnit problémy se vzděláváním a docházkou do školy u dětí a mládeže, které vyrůstají v prostředí sociálního
vyloučení, je jedním z řady
programů
společnosti
Člověk v tísni o.p.s. S cílem
zvýšit úspěšnost vzdělávání
dětí a mládeže se specifickými potřebami, zvýšit jejich
šance na trhu práce a vymanit je z bludného kruhu sociálního vyloučení vznikl projekt „Do lavic! - podpora a
poradenství “ financovaný z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Děti, které žijí v prostředí sociálního vyloučení, se potýkají s
problémy, které jejich vrstevníci neznají. Život těchto dětí je
významně deformován každodenními existenčními starostmi. Jejich rodiče navíc nevnímají, díky svým negativním
životním zkušenostem, vzdělání jako základní životní hodnotu a tyto své postoje uplatňují při výchově svých dětí. Ty
jsou tak handicapovány už při
nástupu do první třídy a nálepku zaostalého dítěte si nesou po
celou dobu základní školní docházky. Postupem času ztratí
motivaci studovat, zanedbávají

Vzdělání otvevře dětem cestu z bludného kruhu sociálního vyloučení.

vyučování a stále hlouběji se
propadají do propasti izolace.
Až 26 procent dětí z takového
sociálního prostředí končí ve
speciálních školách, většina z
nich je pak po ukončení základní školní docházky odkázaná
na sociální dávky. Právě tento
bludný kruh chce nový projekt
zásadně změnit. Sociální a
terénní pracovníci společnosti
Člověk v tísni provádějí monitoring ve více než 30 obcích v
prostějovském regionu. Koordinátoři a terénní pracovníci
navštěvují problémové rodiny
přímo v místě jejich bydliště,
kde získávají větší důvěru.

„Pracujeme přímo v rodinách.
Jednak nabízíme bezplatné
doučování, aby se zlepšily výsledky dětí ve škole a motivujeme je tak k pravidelné školní
docházce. Jednak také působíme na rodinné prostředí, aby
se změnil postoj rodičů ke
vzdělávání jejich dětí, aby se
zapojili aktivně do mimoškolní
přípravy školáků a umožnili
dětem lepší budoucnost,“ objasnila činnost koordinátorka
doučování a kariérní poradkyně Jana Světlíková. Důležitou funkci plní koordinátoři
společnosti Člověk v tísni také
při komunikaci se školami,
specializovanými zařízeními
jako jsou například pedagogicko-psychologické poradny,
Charitas, s magistráty a obecními úřady.
„Podmínkou pro práci v rodinách a individuální doučování
dětí je skutečný zájem rodiny.
V současné době působíme v
patnácti rodinách v Prostějově
a okolí. A zdaleka to nejsou jen
romské rodiny. Při doučování
nám pomáhají dobrovolníci z
řad vysokoškoláků i středoškoláků a studentů gymnazií, kteří
jedenkrát týdně věnují dvě hodinky sociálně prospěšné činnosti,“ vysvětlila koordinátorka doučování Karin Machatá.
„Pro studenty pedagogických
škol je to činnost v rámci jejich
školní praxe, pro středoškoláky
to může být odrazový můstek k
budoucímu povolání,“ doplnila
Machatá.
Dobrovolníkům zajišťuje společnost Člověk v tísni odborné
vedení, vzdělávání v dané problematice formou seminářů,
úhradu jízdného a pojištění.
Právě v těchto dnech probíhá
nábor dobrovolníků, bližší informace mohou získat na čísle
mobilu 739 220 906.
-jp-

Víly, princezny, čarodějové, indiáni, myšky, pavouci, králíci a
jiné převleky zaplnily předminulý čtvrtek dětské oddělení
Městské knihovny Prostějov.

Konal se zde tradiční MAŠKARNÍ KARNEVAL.
Zúčastnilo se ho přes 40 dětí i
se svými rodiči. Děti dováděly
při zábavných soutěžích a

hrách. Každý byl jako vždy
odměněn sladkostmi a drobnými dárky. Nejlepší masky
byly oceněny knižními dary
.
-red-

Čítanka oceněných pohádek
Slavnostní předání cen za soutěž
O nejhezčí čítanku proběhlo v
poledních úterních hodinách na
dětském oddělení Městské knihovny Prostějov. Hlavní cenu
získala Patricie Skulníková, studentka Gymnázia J. Wolkera v
Prostějově. Program pokračoval
promítáním filmového muzikálu R+J s hudbou Karla Štula,
který vznikl během filmového
tábora v Sobotíně v létě 2009.
Režiséra tohoto muzikálu Aleše
Procházku autoři pohádkových
čítanek a zároveň diváci odměnili hlasitým potleskem. Všem
oceněným gratulujeme. -redVítězkou soutěže O nejhezčí čítanku se
stala Patricie Skulníková z prostějovského GJW.

06:25- Dexterova
laboratoř III (4)
06:55- Pět holek na krku (76)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:40- Párty s kuchařem
08:15- Frasier II (17)
09:00- M*A*S*H (121)
09:30- Právo a pořádek II (17)
10:30- To je vražda,
napsala IV (15)
11:35- Kauzy z Bostonu III (6)
12:35- M*A*S*H (122)
13:10- Deník zasloužilé matky I
13:40- Čarodějky V (2)
14:40- JAG I (9)
15:40- Julie Lescautová VI (8)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jak se staví sen
22:15- Sběratelé kostí I (17)
23:20- Ochrana svědků II (5)
00:15- Wolffův revír II (12)
01:15- Volejte Věštce
02:55- Na čem záleží (51)
03:20- Na čem záleží (52)

1.3. 2010

05.00 - Jízda
vlakem
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Tom, nejlepší přítel
06.35 - Včelka Mája (6/104)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Experiment
07.55 - Francie s ozvěnou
domova (8/16)
08.15 - Dvaasedmdesát
jmen české historie
08.30 - Panorama
09.10 - Všichni slavní rodáci
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.25 - Kouzelná dvířka
11.10 - Čétéčko
11.30 - Za školu
05:59
12.00 - Nevzdávej to
Snídaně
12.25 - Bílé ovce
s Novou
12.40 - Od vyhynutí
08:30 Stefanie III (16)
ke znovuzrození
09:30 Everest (1/2)
13.35 - Postřehy odjinud
11:15 Tescoma s chutí
13.40 - Angličtina pro
11:25 Lenssen & spol.
nejmenší (13/40)
11:55 Můj přítel Monk VII (15)
13.55 - Martinovo tajemství
12:50 Walker Texas Ranger
14.10 - SOS - léto v ohrožení
13:45 Pohřešovaní III (19)
15.35 - Život na pobřeží (4/10)
14:40 Smallville VII (11)
16.20 - Jak (se) dobře
15:35 Krok za krokem II (14)
digitálně naladit
16:05 Vražedná čísla II (7)
16.25 - Dobrodružství vědy
17:00 Odpolední Televizní
a techniky
noviny
16.50 - Indie a země
Sportovní noviny
buddhismu
Odpolední Počasí
17.00 - FK Viktoria Plzeň 17:35 Kriminálka
FC Baník Ostrava
New York II (5)
19.45 - Zprávy v českém
18:30 Ulice (1651, 1652)
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
20.00 - Tajemství mrtvých
Sportovní noviny
mužů (3/13)
Počasí
20.50 - Neznámí hrdinové
20:00 Kobra 11 XIV (9)
21.20 - Mistr a Markétka
22.05 - Krásný ztráty
21:00 Víkend
22.45 - Terra musica
21:45 Mentalista (14)
23.15 - Film point
22:40 Námořní vyšetřovací
23.45 - Trapasy
služba V (9)
00.55 - Knižní svět
23:35 Zachránce
01.10 - Čtenářský deník...
01:15 Bujné fantazie (28)
01:40 Novashopping
01.20 - V odborné péči (26/43)
02:05 Áčko
01.45 - Máte slovo
02:45 Konec vysílání
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Noční motýl
10.25 - Znovu Na Vlachovce
11.00 - Podivuhodní
živočichové (3/4)
11.50 – Chcete je?
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II
15.00 - Kde peníze pomáhají
15.05 - Rodina a já
15.25 - Věříš si?
15.50 - Záhady Toma Wizarda
16.10 - Já a moje rodina (9/26)
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 - Náměstíčko (1/10)
21.00 - Fotbalista roku
22.25 - Poklad
hraběte Chamaré
23.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.50 - Politické spektrum
00.15 - Californication (1/12)
00.50 - McLeodovy dcery V
01.30 - Kaleidoskop
01.55 - Náš venkov
02.15 - Sváteční slovo
02.20 - Písně domova
03.10 - Z metropole
03.40 - Týden v regionech
Brno
04.05 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Druhý dech (4/13)
10.10 - Album Supraphonu
06:25- Dexterova
10.45 - Skřivánek a sova
laboratoř III (5) 11.45 - Chvíle
06:55- Pět holek na krku (77)
s Marií Rottrovou
07:20- Klukoviny Toma
12.00 - Polední události
a Jerryho
12.30 - Sama doma
07:40- Párty s kuchařem
13.30 - McLeodovy dcery V
08:15- Frasier II (18)
14.15 - Soudkyně Amy II
09:00- M*A*S*H (122)
15.00 - Já chci domů!
09:30- Právo a pořádek II (18)
15.15 - Nehasit! Hořím!
10:30- To je vražda, napsala IV 15.40 - Hrůzostrašný dějepis
16.05 - Zrzka
11:35- Kauzy z Bostonu III (7)
16.20 - Zpívánky
12:35- M*A*S*H (123)
13:10- Deník zasloužilé matky I 16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
13:40- Čarodějky V (3)
17.30 - Pod pokličkou
14:40- JAG I (10)
17.55 - Předpověď počasí
15:40- Julie Lescautová VI (9)
17:40- Regionální zpravodajství 18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
17:40- Minuty regionu
18.40 - Živé srdce Evropy
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18.45 - Večerníček
18:00- Prostřeno!
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
19:35- Chůva k pohledání II (16) 19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20:00- Hitparáda Přešlapů
20.00 - Pošta pro tebe
21:20- Ano, šéfe!
21.00 - Otázky Václava
22:25- Na doživotí II (12)
Moravce Speciál
23:30- Myšlenky zločince III (1)
22.35 - Taggart
00:25- Wolffův revír II (13)
23.45 - Losování Sportky
01:25- Volejte Věštce
a Šance
03:15- Výklad snů
23.50 - Losování Šťastných
04:10- Na čem záleží (53)
deset a Šance milion
04:35- Na čem záleží (54)
23.55 - In flagranti
05:00- Autosalon
01.10 - Sex ve městě II (14/18)
01.35 - McLeodovy dcery V
02.20 - Přísně tajné vraždy
02.35 - Den D (9/13)
03.20 - Louvre (3/3)
05.00 - Objektiv
05.30 - Správy STV 04.10 - Za obzorem (9/26)
04.30 - Události v regionech
06.00 - Tom

03:10 Áčko
04:15 DO-RE-MI
05:00 Novashopping

2. 3. 2010
06:25- Dexterova
laboratoř III (6)
06:55- Pět holek na krku (78)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:40- Párty s kuchařem
08:15- Frasier II (19)
09:00- M*A*S*H (123)
09:30- Právo a pořádek II (19)
10:30- To je vražda, napsala IV
11:35- Kauzy z Bostonu III (8)
12:35- M*A*S*H (124)
13:10- Deník zasloužilé matky
13:40- Čarodějky V (4)
14:40- JAG I (11)
15:45- Julie Lescautová VI
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
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 (2)
23:30- Sběratelé kostí I (18)
00:25- Wolffův revír II (14)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (55)
04:30- Na čem záleží (56)
05:00- TOP STAR magazín

3. 3. 2010

05.00 - Auto Moto
Revue
05.30 - Správy
STV
06.00 - Tom, nejlepší přítel
06.25 - Včelka Mája (8/104)
06.45 - Pat a Mat (9/28)
07.00 - Chalupa je hra
07.25 - Alright? Alright! (1/10)
07.35 - Real Chinese (1/10)
06.20 - Včelka
07.55 - Výtvarnické konfese
Mája (7/104)
08.20 - Jak (se) dobře digitálně
06.45 - Záhady Toma Wizarda
08.30 - Panorama
07.00 - Kluci v akci
09.10 - Vzduchoplavec
07.25 - Jak (se) dobře digitálně
09.25 - Postřehy odjinud
07.30 - Angličtina pro nejmenší
09.35 - Babylon
07.40 - Já chci domů!
10.00 - Tajemství mrtvých
05:59
07.55 - Nehasit! Hořím!
10.45 - Jak (se) dobře digitálně
Snídaně
08.20 - Postřehy odjinud
10.55 - Svět zázraků:
s
Novou
08.30 - Panorama
11.15 - Krásy
08:30 Stefanie III (18)
09.10 - Písně domova
11.35 - AZ-kvíz
09:30
Everest
(2/2)
10.05
Mýty
a
fakta
historie
05:00
12.00 - Kluci v akci
11:15
Tescoma
s
chutí
10.55
168
hodin
Novashopping
12.25 - Černé ovce
11:20 Lenssen & spol.
11.30 - AZ-kvíz
05:59 Snídaně s Novou
12.40 - Dny všední a sváteční
11.55 - Bydlení je hra
08:30 Stefanie III (17)
11:50 Můj přítel Monk VIII 13.20 - Věříš si?
09:30 Schůzka naslepo
12.20 - Černé ovce
12:45 Walker Texas Ranger 13.45 - Záhady Toma Wizarda
11:25 Tescoma s chutí
12.35 - Hřiště 7
14.00 - Věda je zábava (15/26)
13:40 Hvězdná brána (2)
11:50 Můj přítel Monk VII (16) 14.45 - M ČR v halové atletice
14.25 - Pomáhejme si
14:40 Smallville VII (13)
12:45 Walker Texas
15.20 - Vltava v obrazech
15:35 Krok za krokem II (16) 14.40 - Návštěva v ZOO
Ranger VIII (5)
15.40 - Svět zázraků
14.50 - Chcete mě?
16:05 Vražedná čísla II (9)
13:45 Hvězdná brána (1)
16.00 - Louvre (3/3)
15.10 - Komunismus
17:00
Odpolední
Televizní
14:45 Smallville VII (12)
16.55 - Výtvarnické konfese
16.05 - Řidiči profesionálové
15:35 Krok za krokem II (15)
noviny
17.20 - Ondřejova filmová škola
16.20 - Podzemní Čechy II
16:05 Vražedná čísla II (8)
Sportovní
noviny
17.35 - Partnerské vztahy
16.45 - Utajená řeč peněz
17:00 Odpolední Televizní
Odpolední Počasí
18.00 - Klíč
17.05 - Diagnóza
noviny
17:35 Kriminálka New York 17.20 - PORT
18.30 - Babylon
Sportovní noviny
18:30 Ulice (1655, 1656)
18.55 - Zprávy v českém
17.50 - Přidej se
Odpolední Počasí
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
17:35 Kriminálka
18.05 - Nedej se
19.05
Game
Page
Sportovní noviny
New York II (6)
18.30 - Hledám práci
19.30 - Alright? Alright! (1/10)
18:30 Ulice (1653, 1654)
18.55 - Zprávy v českém
Počasí
19.45 - Real Chinese (1/10)
19:30 Televizní noviny
znakovém jazyce
20:00 Comeback
Sportovní noviny
20.00 - Muž z Acapulca
20:40 Dva a půl chlapa VI (9) 19.05 - Sabotáž
Počasí
21.35 - Pohyb tělem a duší
19.30 - Kapusta (13/20)
21:10 Dr. House V (16)
20:00 Ordinace v růžové
22.05 - Kontexty
20.00 - Ta naše povaha česká
22:05
Vizita
(1)
zahradě 2 (171)
23.00 - Q
22:40 Nepřítel před branami 20.30 - Kdo dřív umře
21:20 Kriminálka
23.30 - Slon
New York IV (5)
01:05 Kriminálka Las Vegas 22.15 - Film o filmu
00.50 - V odborné péči (27/43)
Jarmareční bouda
22:15 Rok Václava Klause
01:55 Novashopping
01.15 - Retro
23:05 Hrozba smrti 2
22.30 - Dokumentární klub:
02:15 Mr.GS
01.40 - Tahače 2008
00:40 Kriminálka
Barmský videožurnál
02:45 Tabu
01.50 - Československý
Las Vegas III (4)
00.00 - Král Ubu
03:30
Áčko
filmový
týdeník
01:25 Novashopping
01.30 - LOH Soul 1988
04:15 DO-RE-MI
02.05 - In nomine Patris
01:45 Rady ptáka Loskutáka
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
02:25 Horoskopičiny
02.30 - Dobré ráno

005.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Žebrácká opera
10.35 - Kavárnička dříve
narozených
11.25 - Poslyšte příběh,
který se vám stal
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II (7/22)
15.00 - Kostičky
15.10 - Zábavná škola
15.25 - Věda je zábava (15/26)
15.50 - Pomáhejme si
16.10 - Zpívánky
16.15 - Pat a Mat (9/28)
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. (7/23)
20.55 - Přísně tajné vraždy (9/42)
21.10 - Všechnopárty
22.00 - Den D (9/13)
22.45 - Milenci a další cizinci
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Sex ve městě II (13/18)
00.55 - McLeodovy dcery V
01.40 - Chcete mě?
01.55 - Vltava
v obrazech (57/86)
02.15 - Recitál Jana Nedvěda
02.50 - Terra musica
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý
06:25- Dexterova
laboratoř III (7)
06:55- Pět holek na krku (79)
07:20- Klukoviny Toma a
07:40- Párty s kuchařem
08:15- Frasier II (20)
09:00- M*A*S*H (124)
09:30- Právo a pořádek II (20)
10:30- To je vražda,
napsala IV (18)
11:35- Kauzy z Bostonu III (9)
12:35- M*A*S*H (125)
13:10- Deník zasloužilé
matky I (22)
13:40- Čarodějky V (5)
14:40- JAG I (12)
15:45- Julie
Lescautová VI (11)
17:40- Regionální
zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- TOP STAR:
muzikálové hvězdy
21:20- Mladší o pár let
22:15- Zoufalé manželky V
23:15- Srdce v Atlantidě
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (57)
04:30- Na čem záleží (58)
04:55- Receptář prima nápadů
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Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Ktosi je za dverami
09.35 - Mají jméno ve světě
10.15 - Za svědky minulosti
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 - Kde peníze pomáhají
15.10 - Franklin (17/52)
15.35 - Záhada hradu
Černá růže (6/13)
16.00 - Ovečka Shaun (34/40)
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 (2/7)
20.55 - 13. komnata
Jeronýma Klimeše
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Californication (2/12)
22.45 - Losování Euromiliony
22.50 - Snídaně na Plutu
00.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
01.00 - McLeodovy dcery V
05.00 - PORT
01.45 - Sabotáž
05.30 - Správy
02.10 - Monty Python
STV
- málem pravda (1/6)
06.00 -Tom,
nejlepší přítel (9/26) 03.00 - Dobrodružství
vědy a techniky
06.20 - Včelka Mája (9/104)
03.30 - Máte slovo
06.45 - Zrzka
04.15 - Tančící dům
07.00 - Pod pokličkou
04.30 - Události v regionech
07.25 - Kapusta (13/20)
07.50 - Diagnóza
08.10 - Řidiči profesionálové
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Letecké katastrofy III.
05:59
05:59
10.35 - Pohyb tělem a duší
Snídaně
Snídaně
11.05 - Neznámí hrdinové
s Novou
s Novou
11.35 - AZ-kvíz
08:30 Stefanie III (20)
08:30 Stefanie III (19)
12.00 - Chalupa je hra
09:30 Expert na vraždu:
09:30 Krok správným
12.25 - Černé ovce
Záhada zamčené místnosti
směrem
12.40 - Střípky času
11:05 Tescoma s chutí
11:25 Tescoma s chutí
12:00 Můj přítel Monk VIII 13.00 - Devatero řemesel
11:30 Lenssen & spol.
12:55 Walker Texas Ranger 13.20 - O sirotkovi z Radhoště 12:00 Můj přítel Monk VIII
13:50 Hvězdná brána (3)
14.30 - Bludiště
12:50 Walker Texas Ranger
14:45 Smallville VII (14)
15.00 - Toulavá kamera
13:50 Hvězdná brána (4)
15:35 Krok za krokem II (17) 15.25 - Postřehy odjinud
14:45 Smallville VII (15)
16:05 Vražedná čísla II (10) 15.35 - Evropa dnes
15:35 Krok za krokem II (18)
17:00 Odpolední
16.05 - Prizma
16:05 Vražedná čísla II (11)
Televizní noviny
16.25 - Tisíc let české
17:00 Odpolední Televizní
Sportovní noviny
myslivosti
noviny
Odpolední Počasí
Sportovní noviny
17:35 Kriminálka New York 16.55 - Přežili rok 2000
17.05 - Designtrend (9/13)
Odpolední Počasí
18:30 Ulice (1657, 1658)
17.25 - Svobody se nevzdáme 17:35 Kriminálka New York
19:30 Televizní noviny
18.25 - POKR
Sportovní noviny
18:30 Ulice (1659, 1660)
Počasí
18.55 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
20:00 Ordinace v růžové
znakovém jazyce
Sportovní noviny
zahradě 2 (172)
19.05 - Medúza
Počasí
21:20 Kriminálka Las Vegas 19.45 - Počesku
20:00 Slunce, seno
22:15 Stahovák
20.00 - Postavení mimo hru
a pár facek
22:55 Pirát silnic
21.00 - Historie.cs
22:20 XXX
00:35 Kriminálka Las Vegas
22.00 - Company
00:45 Červená gejša
01:20 Novashopping
23.50 - Evropský manuál
02:30 Novashopping
01:40 Vizita (1)
02:10 Rady ptáka Loskutáka 00.05 - Barmský videožurnál 02:50 Stahovák
01.35 - V odborné péči (28/43) 03:15 Áčko
02:45 Zlatíčka
02.00 - Q
04:15 DO-RE-MI
04:15 DO-RE-MI
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Intermezzo
10.05 - Písničky pro
pamětníky
11.25 - Návštěvní den
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 (9/26)
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 (4/13)
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 (15/18)
00.40 - McLeodovy dcery V
01.25 - Všechnopárty
02.10 - Rajské zahrady II
02.25 - Hledání ztraceného
času
02.45 - Hledám práci
03.05 - Rodina a já
03.25 - Moderní čeští malíři
03.40 - Jiří Pecha zkouší
Krále Leara
04.05 - Kultura v regionech
04.30 - Události v regionech

Ètvrtek

Sobota

06:25- Dexterova
laboratoř III (8)
06:55- Pět holek na krku (80)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:40- Párty s kuchařem
08:15- Frasier II (21)
09:00- M*A*S*H (125)
09:30- Právo a pořádek II (21)
10:30- To je vražda, napsala
11:35- Kauzy z Bostonu III
12:35- M*A*S*H (126)
13:10- Deník zasloužilé
matky II (1)
13:40- Čarodějky V (6)
14:40- JAG I (13)
15:45- Julie Lescautová VI
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Batman začíná
23:05- Cesta do zatracení
01:30- Volejte Věštce
03:15- Na čem záleží (59)
03:40- Na čem záleží (60)
04:05- S Italem v kuchyni
04:40- Nikdo není dokonalý

05.00 - Sama doma
05.55 - Raníček
s Dádou
06.10 - Šikulové
06.25 - Sezame,
pojď si hrát (25/78)
06.50 - Garfield
a přátelé II (15/26)
07.15 - Ztracené
hračky (8/13)
07.25 - Záhada hradu
Černá růže (6/13)
07.50 - Hurá, škola!
08.00 - Azur a Asmar
09.40 - Zprávičky
09.55 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Po Tomášovi
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Devatero řemesel
13.30 - Odette
Toulemondeová
15.10 - Robin Hood (10/26)
16.00 - Profesionálové
16.55 - Kde peníze pomáhají
17.00 - Kokosy na sněhu
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 - ČESKÝ LEV 2009
21.55 - Klan létajících dýk
23.55 - Losování Šťastných
05.00 - Řidiči
deset a Šance milion
profesionálové
00.00 - Tři pohřby
05.15 - Ondřejova
01.55 - 13. komnata
Jeronýma Klimeše
filmová škola
02.20 - Pošta pro tebe
05.30 - Správy STV
03.15 - Všechnopárty
06.00 - Tom, nejlepší
04.00 - Folklorní magazín
přítel (10/26)
04.20 - Kuchařská
06.20 - Včelka Mája (10/104)
pohotovost
06.45 - Já a moje rodina (9/26) 04.45 - Stop
07.00 - Nevzdávej to
07.25 - Tisíc let české
myslivosti
07.50 - Přežili rok 2000
08.00 - Designtrend (9/13)
05:5Admirál
Bublina útočí
08.15 - Počesku
06:20 Batman vítězí III (12)
08.30 - Panorama
06:45 Roary: Závodní auto
09.10 - Na stopě
07:00 Spongebob
09.35 - Neobyčejné životy
v kalhotách (71)
10.30 - Krásy evropského
07:30 Vteřiny před
pobřeží: Italský Jadran
katastrofou
10.45 - Kuchařská pohotovost 08:25 Občanské judo
11.20 - AZ-kvíz
09:00 Rady ptáka Loskutáka
11.45 - Pod pokličkou
09:55 Bouřlivé dny
12.10 - Ta naše povaha česká 12:00 Volejte Novu
12:30 Babička
12.40 - Davis Cup 2010
14:10 Bota jménem
19.30 - Recitál skupiny Klíč
Melichar
20.00 - Zázračná planeta:
15:30 Čtyři svatby
Yellowstonský
a jeden pohřeb
20.55 - Moje rodina V (7/14) 17:55 Babicovy dobroty
21.25 - Soul Deep (1/6)
18:30 Koření
22.15 - Bigbít (8/42)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
23.15 - Monty Python
Počasí
- málem pravda (1/6)
00.10 - Magazín Ligy mistrů 20:00 U mě dobrý
00.35 - Lidé z manéže (7/10) 22:20 Stíny minulosti
00:10 Pod hladinou
01.30 - V odborné
01:55 Novashopping
péči (29/43)
02:15 Volejte Novu
01.55 - Malý atlas
02:40 Áčko
člověka sběratelského 03:50 DO-RE-MI
02.30 - Dobré ráno
04:40 Novashopping
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05.00 - Malíři
se rodí vousatí
05.25 Výtvarnické
konfese (8/8)
05.50 - Tisíc let české
myslivosti
06.15 - Správy STV
06.40 - Diagnóza
06.55 - Partnerské vztahy
aneb Návod na přežití
07.20 - Podzemní Čechy II
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Yellowstonský
09.20 - Náš venkov
09.45 - Folklorní magazín
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Game Page
11.30 - Medúza
12.10 - Simpsonovi XIX
12.30 - Musicblok
13.00 - Ajťáci II (4/6)
13.25 - 13. Česká
námořní rallye
13.40 - Davis Cup 2010
17.00 - Úsměvy
Evy Holubové
17.45 - Moderní
čeští malíři ve
18.00 - Památky na prodej
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina V (7/14)
19.35 - Devatero řemesel
20.00 - Rota diriguje Rotu
21.25 - Divadlo žije!
21.55 - Ceny Alfréda
Radoka 2009
22.25 - Filmopolis
23.20 - Pozdní sběr
00.50 - Soul Deep (1/6)
01.40 - Sešli se...
02.30 - Na Kloboučku
03.05 - ČT Live - Peter Lipa
04.05 - Banánové rybičky
04.30 - Grotesky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (1)
07:15- Pokémon: Diamant
a perla (27)
07:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:50- Fresh Prince V (18)
08:20- Frasier II (22)
08:50- Autosalon
09:50- M*A*S*H (127)
10:20- Knight Rider I (3)
11:25- To je vražda,
napsala IV (20)
12:35- Srdce a duše
14:50- Maska
17:15- Columbo
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání II
20:00- Moulin Rouge
22:45- Total Recall
01:00- Darkman
02:40- Volejte Věštce
04:25- Miláčci
05:10- Trní

6. 3. 2010

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (2)
07:15- Pokémon: Diamant
a perla (28)
07:45- Fresh Prince V (19)
08:15- Svět ve válce (4)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (128)
10:25- M*A*S*H (129)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:50- Wolffův revír VIII (1)
13:50- Předehra k polibku
16:00- 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- Robin Hood Cesta ke slávě
21:50- Anatomie lži I (1)
22:55- Berlín v ohrožení
00:50- Svět 2010
01:20- Volejte Věštce
03:00- Drážďany (1/2)
04:30- Nikdo není dokonalý

03:20 Áčko
04:15 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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05.00 - Retro
05.25 - Mauritius
- Perla Indického
oceánu
06.05 - Slavné postavy
Národního divadla
06.50 - Správy STV
07.15 - Konečně Austrálie
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Filmopolis
05:35
Admirál
09.40 - Čtenářský
Bublina útočí (3)
deník... Markéta
06:05 Batman vítězí III (13) 09.55 - Knižní svět
06:30 3-2-1 Tučňáci! (26)
10.10 - Za obzorem (10/26)
07:00 Spongebob v kalhotác 10.30 - Film 2010
07:25 Babicovy dobroty
11.00 - Chcete je?
08:05 Koření
11.05 - Svět umění:
09:05 Batman a Robin
Byl jednou jeden film
11:30 Dobrá voda (4)
Zběsilost v srdci
12:55 Pod Jezevčí skálou
12.00 - E. F. Burian:
14:25 Sedm statečných
Bubu z Montparnassu
17:00 Odpolední Televizní 13.10 - Davis Cup 2010
noviny
19.00 - Ajťáci II (4/6)
Sportovní noviny
19.25 - Simpsonovi XIX
Odpolední Počasí
19.50 - Kde peníze pomáhají
17:25 Občanské judo
20.00 - VEČER NA TÉMA...
18:05 Rady ptáka Loskutáka
Hledání Masaryka
18:55 Hospoda (35)
22.00 - Na plovárně
19:30 Televizní noviny
se Slavomilem Hubálkem
Sportovní noviny
22.25 - Vzkaz Josefa Jařaba
Počasí
20:00 Pojišťovna štěstí V (1) 22.40 - Invaze barbarů
00.20 - Čétéčko
21:20 Střepiny
00.40 - ČESKÝ LEV 2009
21:50 Mr.GS
02.30 - Svět umění:
22:25 Zvíře (1)
Byl jednou jeden film
23:25 Policejní odznak (1)
Zběsilost v srdci
00:20 Kriminálka Las Vegas
03.25 - Orchestr
01:05 Novashopping
Gustava Broma
01:30 Ztracený poklad
04.15 - Krásný ztráty
02:55 Střepiny

05.00 - Památky
na prodej
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Ferda II (19/26)
06.25 - Pohádky z tisíce
a jedné noci (4/7)
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 (9/11)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O Radkovi a Mileně
14.10 - Psohlavci
15.40 - Retro
16.10 - Kaleidoskop
16.35 - Čétéčko
17.00 - Sváteční slovo
17.05 - Horákovi (23/26)
18.00 - Pan Tau (10/33)
18.35 - Na cestě za Ángelem
z Chaca
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 (2/2)
21.35 - 168 hodin
22.05 - Komisař Montalbano
23.55 - Losování Sportky
a Šance
00.00 - Deadwood III (5/12)
00.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
01.00 - Uvolněte se, prosím
01.45 - Evropský manuál
02.00 - Babylon
02.25 - Joža Uprka - barvy
a písně
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část
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TK PLUS dosáhl plnoletosti. Exkluzivní interview s jeho šéfem Miroslavem Černoškem

„Ekonomická krize se nás v zásadě nedotkla“
Jen těžko byste v tuzemském sportovním prostředí hledali byznysmena, který by o zákulisí marketingu a jeho účinnosti ve
sportu věděl víc, než je Miroslav Černošek. Jednu firmu, specializující se na tento obor spoluvlastní, druhou, která dokonce
stojí za celým olympijským marketingem, pak ovládá celou! A to
i přesto, že nikdo nezatoužil opustit rodný Prostějov a předvádět svůj um v Praze, či dokonce v zahraničí. Jednašedesátiletý
spolumajitel, jednatel společnosti TK PLUS a předseda představenstva i stoprocentní vlastník agentury Česká sportovní s oblibou vzpomíná, jak začínal na bednách od piva. Dnes Miroslav
Černošek sedává ve sky boxu při hokejovém utkání Kanada
- USA na zimních olympijských hrách... A to v době, kdy jeho
první firma TK PLUS dosáhla na plnoletost, letos totiž slaví
osmnácté výročí založení! PROSTĚJOVSKÝ Večerník se s ním
několikrát sešel k ojedinělému exkluzivnímu rozhovoru, jehož
první část vám nyní přinášíme, aby rozpoznal a přiblížil, co že to
stojí za úspěchy „obyčejného“ Prostějovana...
¤ Jak s odstupem času hodnotíte loňský rok z pohledu
marketingové společnosti TK
PLUS?
„Do roku 2009 jsme vstupovali s určitými obavami, které
vypadaly reálně. Ekonomická
krize totiž není něco iracionálního, ale je to věc, která prochází nejen českou ekonomikou,
Prostějovem a firmami, s nimiž
naše agentura spolupracuje.
Avšak díky tomu, že máme
řadu dlouhodobých smluv,
neboť takovým kontraktům
jsem vždycky dával přednost,
a máme i poměrně lákavé
projekty, tak se nás ekonomická krize v zásadě
nedotkla. Uplynulý rok
nás v negativním směru
nijak nepoznamenal.“
¤ Vážně?! To není v současné době, kdy si řada sportů
stěžuje na nedostatek financí,
zcela obvyklé...
„Loni nás opustilo FTL, jehož
vedení se rozhodlo pro vlastní
investiční akce. A asi u dvou
firem jsme šli dolů s objemem
peněz. Není to tedy o úplném
konci, ale o tom, že těch peněz
na smlouvě bude v některých
případech méně. Na druhou
stranu jsme získali nějaké nové
reklamní partnery, čímž jsme
se dostali zhruba na stejná čísla
jako rok předtím. Dá se tak říct,
že po stránce ekonomické skončil rok skoro přesně tak, jak jsme
plánovali.“
¤ Co bychom našli v tom plánu?
„Každoročně je třeba zvládnout
dva projekty, které nás nejvíce
živí - Zlatou tretru a UniCredit
Czech Open. Řeknu to takhle,
každá firma své režijní náklady
a ty naše pohybují kolem třiceti
až čtyřiceti miliónů korun ročně. Ať už jsou to mzdy, energie,
plyn, voda, mobilní telefony,
autoprovoz, IP systém. A zmíněné dvě akce musí zajistit právě
tyto prostředky, abychom mohli
celou režii udržet. Basketbal,
volejbal a částečně tenis totiž
naopak spotřebuje vše, co získáme. To prostě nejsou a jen těžko
můžou být projekty, které by
generovaly prostředky. Připraví
nám spoustu krásných zážitků,
ale na výdělek to není.“
¤ Můžete nám tedy prozradit
recept na úspěšnost?
„To není žádné tajemství, ani
náš vlastní objev. Sportovní
marketing má své zákonitosti. Žádnému sportu se nedaří
dlouhodobě a s tím je spojený i zájem sponzorů. Proto se
snažíme naše aktivity neustále
rozšiřovat. Děláme více sportů a tím můžeme oslovit větší
počet partnerů. Je v tom i kousek štěstí. Zatím jsme se při rozhodování, do čeho jít, pokaždé
trefili.“
¤ Po celém světě ale bují ekonomická krize. Jak moc je pro
vás v současné době složité získávat peníze do sportu?
„Momentálně je jedním z kouzel sportovního marketingu
vytvoření skupiny firem, v níž
se partneři navzájem dají dohromady a mezi s sebou si vypomáhají spoluprací jedné ke druhé... Každá firma má výsledný
produkt, který potřebuje dostat
do oběhu, tudíž si mohou vyjít
vstříc a uskutečnit obchod, který
je výhodný pro obě strany. Jde
o to, aby firmy měly pocit, že na
akcích TK PLUS vytvoří i jiné
hodnoty, než že se jen nají, napi-

jí a uvidí svoji reklamu na ploše.
To je strašně důležitá věc.“
¤ V jaké kondici je TK PLUS
v roce, kdy slaví svoji plnoletost, tedy osmnácté narozeniny?
„Troufám si říct, že v hodně
dobré. Projekty, o které se staráme, jsou úspěšné, a tak je vnímají i naši partneři. I proto jsou
dlouhodobě finančně zajištěny.
Rozhodující partneři jsou spokojení, takže můžu potvrdit, že
se nám daří dobře.“
¤ Do jaké míry vaši reklamní
partneři posuzují efektivitu

vynaložených prostředků
a do jaké míry jde čistě o přátelské či osobní vztahy?
„Struktura našich reklamních
partnerů je trojí. Jednak firmy,
které reklamu chtějí a potřebují
ji. To jsou zejména produkce
rychloobrátkového zboží, jako
je pivo, potraviny a podobně.
Potom firmy, jejichž představitelé či majitelé mají osobní
vztah ke konkrétnímu sportu.
A třetí jsou opravdu kamarádi. Když si vezmu Třinecké
železárny: s panem Chrenkem
i ostatními vlastníky mám nadstandardní vztahy, a tvrdit, že
by Třinec prodal víc kolejnic,
protože byl partnerem naší
akce, by bylo absurdní. Musíte
umět rozlišit, komu nabídnout
reklamu, u koho víte, že má rád
tenis nebo golf, anebo víte, že je
kamarád...“
¤ A jak se budují takové nadstanadardní vztahy s partnery?
„Tradice, slušnost, dobrá práce. S UniCredit Bank, potažmo
Živnostenskou bankou vstupujeme do šestnáctého roku spolupráce, s Agrofertem do patnáctého roku spolupráce, Třinecké
železárny jsou u nás třináctým
rokem. A to jsou pro nás vedle
ČEZu, Modřanské nejklíčovější
partneři.
Myslím si, to je o dlouhodobém
partnerství. V průběhu roku se
nejen já, ale i management firem
potkává s představiteli těchto
firem. Neděláme spolu jen tretru, či tenisový turnaj, ale i řadu
dalších firemních akcí, potkáváme se při různých příležitostech,
jezdíme společně na dovolenou
tak, aby ta firma měla pocit, že
je součástí našeho života. Vrací
se nám to právě v době současné
krize.“
¤ Obhospodařujete poměrně
široké sportovní spektrum.
Co vás vedlo k rozšiřování
sportovních aktivit směrem,
jakým jste se ubírali? Od tenisu k hokeji, pak dál k atletice,
basketbalu či naposledy volej-

balu...
„Není to tak nelogické, jak se
může zdát. Přemýšleli jsme
o tom, co bude s tenisem, až
skončí Hingisová, Korda nebo
Nováček. A naše volba padla
na Jágr team. Především proto, že osobnost Jardy Jágra
je u nás fenoménem, a také
proto, že z pětimiliardového
balíku reklamních peněz končí v hokeji každý rok celé dva.
Ke Zlaté tretře jsme se dostali
jiným způsobem. Usoudili

předvánoční tiskové konferenci jste zmínil, že například
u Zlaté tretry se partneři hlásí
sami!
„Myslím si, že musíme velice
intenzivně pracovat na finančním toku do basketbalu a volejbalu. Opakovaně jsme říkali, že
to jsou projekty, které negenerují prostředky, ale na druhou
stranu jsou divácky atraktivní,
proto je nehodláme opustit a jak
to vypadá, ani je neopustíme.
Hodně se musíme věnovat také

poznamenat, já však udělám vše
pro to, aby ji poznamenal co
nejméně. Bylo by ale nesmyslné říkat, že jsem nenahraditelný.
Třeba právě naopak (úsměv).“
¤ Ono totiž osobní vztahy se
nedají jen tak předávat jiným
osobám. Jak tedy bude jedou
fungovat TK PLUS ve chvíli,
kdy nebude využívat vašich
kontaktů a ve vedení vašich
partnerů budou jiné osoby
než dnes?
„Samozřejmě, že si uvědomu-

rozhovor týdne
Jak jsme avizovali v minulém čísle Večerníku, tak činíme. V rámci naší pravidelné rubriky, v níž exkluzivně zpovídáme sportovní hvězdy či zajímavé osobnosti ze
sportovního prostředí, jsme přizvali k diktafonu Miroslava Černoška, spolumajitele marketingové společnosti TK PLUS a stoprocentního vlastníka agentury
Česká sportovní, která teď mimo jiné zajišťovala olympijský marketing pro hry ve
Vancouveru. K interview s bossem nejen prostějovského, ale i celého českého sportu jsme se sešli ještě předtím, než Miroslav Černošek zamířil na zmíněné olympijské
hry. Na průběh tamějšího dění se jej můžete zeptat přímo vy, neboť právě tento muž
bude na základě hlasování čtenářů našeho týdeníku zanedlouho prvním hostem
našich on-line rozhovorů.

jsme, že Ostravsko je zajímavý region se silným zázemím
a pokusili jsme se oživit tradiční podnik, který se dokonce
dva roky nepořádal. A dnes je
to špičková akce, kterou proteče čtyřicet milionů za tři hodiny, a vysílá se ve 150 zemích
světa. A to je pro člověka
z Prostějova vrchol. Také náš
vstup do basketbalu a volejbalu
nebyl náhodný. V našem regionu nám bylo mnohdy vyčítáno,
proč nejdeme do kolektivního
sportu typu hokeje nebo fotbalu. Tyto sporty ale z našeho
pohledu nejsou čisté. Po určitém zvažování jsme zvolili
basketbal, který je především
ve světě fenomén srovnatelný

tenisovému šampionátu družstev do čtrnácti let, který je sice
prestižní událostí, ale že by se
tam firmy byly o svoje pozice,
to určitě ne.“
¤ Zmínil jste svojí roli a osobní vztahy s klíčovými zástupci silných firem na trhu. Jak
moc tedy mohou ovlivnit rozhodování o tom, jestli budou
podporovat vaše akce?
„Samozřejmě, že osobní kontakt nebo přátelství může celé
jednání zjednodušit. Naprosto
neznámá firma se i s dobrým
projektem dostane pouze na
jednání k marketingovému řediteli firmy, a ten sám rozhodovat
nemůže. Osobní vazby navíc
pomáhají při seznamováním

LÉTO S JÁGREM. Ke každoročnímu koloritu akcí TK PLUS neodmyslitelně náleží
projekty s Jágr teamem, tudíž kontakt s největší hvězdou českého hokeje má M.
Černošek častý. Na snímku J. Vojzoly společeně sledují tenisový mač.
s fotbalem. Jako velmi dobrá
a atraktivní volba se ukázalo
vstoupit na pole volejbalu žen,
který historicky do Prostějova
patří. Jsme rádi, že lidé si na
tyto sporty zvykli, oba kluby si
vybudovali své fanouškovské
základny a dnes je normální jít
na kvalitní volejbal či basketbal.“
¤ Jaký projekt je pro vás
v současné době ekonomicky nejnáročnější udržet? Na

prostředí v konkrétní společnosti. Z tohoto pohledu je to pro
nás jednodušší, protože s celou
řadou partnerů se léta známe
a víme o sobě.“
¤ Řada škarohlídů tvrdí, že až
nebude Miroslav Černošek,
nebude ani TK PLUS.
Vnímáte vaši roli jako až tak
silnou?
„Něco na tom bude. Je to hodně o osobních kontaktech, můj
případný odchod by firmu mohl

jeme určitý generační problém,
který před námi stojí. Už před
časem jsme se ale se spolumajitelem Milanem Matzenauerem
rozhodli, že na post generálního ředitele jmenujeme Petra
Chytila. V jeho osobě máme
šanci pokračovat v naší práci.
Znám jej řadu let a jeho schopnostem věřím. Obdobný případ
je Patra Langrová-Píchalová.“
¤ Už tedy víte, jaké to bude, až
společnost řídit nebudete?
„Jsem zastáncem teorie, že
v čele firmy musí stát osobnost. I když bych odešel, jako
že se zatím nechystám, zůstanu
spolumajitelem firmy. A pokud
vám něco patří, vždycky budete
dělat to, co je nejlepší. Dokud
hlava a tělo slouží. Samozřejmě
je zde ta moje hrozně důležitá role spočívající ve shánění
peněz, což je asi stěžejní. Jsem
však přesvědčen, že právě
v osobách Petra Chytila či
Petry Langrové-Píchalové tady
vyrostli lidé, kteří jsou schopni
akce organizačně i obsahově
zajistit. Vytipoval jsem si je.
Dělám všechny pro to, aby tyto
osoby a částečně i další byli
lidmi jako jsou Andrej Babič,
Tomáš Chrenek vnímány jako
moje prodloužená ruka. Proto
je beru na velmi prestižní akce,
oba jsem je implantoval také do
České sportovní. Oba jsou do
značné míry schopní eliminovat, když skončím.“
¤ Děsíte se okamžiku, až
nepřijdete do kanceláře
a budete vše sledovat jen zpovzdálí, nebo se na něj těšíte?
„To je dost fatální otázka... Jako
kdybych uvažoval o tom, že přijde ten poslední...A na to zatím
nemyslím! Jednou ovšem musí
přijít nějaký finiš, což samozřejmě vnímám. Uvažoval jsem
o tom poprvé již před několika
lety. Zjistil jsem, že když jsem
se přestěhoval z jedné kanceláře do druhé a těšil se, jak
si déle přispím, bylo to právě
opačně a mě to do práce táhlo ještě víc. Nyní sem chodím
skoro nejdřív ze všech a bývám
tady poměrně dlouho. A když
nejsem v kanceláři, buďto hraji
fotbálek, basket či tenis s kamarády, nebo sedím doma a něco
píšu, něco vymýšlím... Navíc
kolem sebe vidím lidi, kteří
jsou v pětašedesáti, sedmdesáti
letech pořád energičtí a dostatečně aktivní. Mě bude teprve
dvaašedesát(smích)...“
¤ A jaká bude společnost TK
Plus třeba za takových dalších
deset, patnáct let?
Pracujeme na tom, aby byla
úspěšná. Stačí se podívat na
mládežnické týmy tenistů a basketbalistů. Snažíme se vychovávat další generaci, která by
měla být úspěšná. A na úspěšné sportovce se peníze shánějí
snadněji. Osobně chci pomáhat
firmě co nejdéle. Už kvůli svým

PO BOKU TENISOVÝCH HVĚZD. Jednou z nových aktivit Miroslava Černoška
jsou tenisové exhibice legend, do Prahy už přilákal bývalou světovou jedničku Peta
Samprase(vlevo),protiněmužnastoupilRadekŠtěpánek.
Foto:J.Vojzola
vnoučatům, kterým bych chtěl
pomoci ve vstupu do dospělého
života. Moje vize je, že pokud
bude úspěšná firma, můžu jim
být prospěšný více.“
¤ Byli jste v uplynulém roce
spokojeni i se sportovní činností vašich přímých projektů?
„Volejbalovou sezonu hodnotím velice příznivě, získali
jsme do Prostějova titul, čímž
se mnoho kolektivních sportů
chlubit nemůže. Basketbalový
rok bych rozdělil na dvě části, sezonu 2008-2009 jsme si
vyhodnotili negativně, naopak
rozjezd ročníku 2009-2010
vypadá velice nadějně. Tenisově
jsme byli spokojeni. Naši hráči a hráčky jsou nosnými pilíři
daviscupového a fedcupového
týmu. Získali jsme dva tituly
a dvě stříbrné medaile v mládežnických kategoriích, bohužel
extraliga seniorů se loni nehrála. Z jednorázových projektů
můžu zopakoval, že Zlatá tretra
s Boltem byla přímo excelentní
akcí. Vydařil se také tenisový
turnaj UniCredit Czech Open.
Jsme také rádi, že jsme podrželi
projekty, na kterých spolupracujeme s městem Prostějov
a Olomouckým krajem.“
¤ Jaký je výhled do začínajícího roku 2010?
„Každoročně dáváme přednost
tradici v kombinaci s vizemi
a ani tento rok nebude výjimkou. Tradice je o tom, že všechno, za čím jsme stáli v roce
2008 a 2009 si ponecháváme, nadále pokračujeme také
v dlouhodobých projektech,
které patří již ke koloritu našeho kalendáře. Jsme nesmírně
potěšeni, že naše projekty se
zalíbily nejen v Olomouckém
kraji, ale vstupujeme také
na scénu Jihomoravského
a Moravskoslezského kraje,
kde budeme nově vyhlašovat
Sportovce roku. Pro nás je
to velice prestižní a veskrze
důležitá role. V těchto regionech totiž pořádáme nejvýznamnější akce jako jsou Zlatá
tretra, Davis Cup, Fed Cup,
proto je podstatné navázat
osobní komunikaci jak s vedením obou krajů, tak i tamními
firmami.“
¤ V kalendáři akcí TK PLUS
jsme mohli vždy najít alespoň jednu novinku, nyní
tomu však kromě zmíněného
vyhlášení ankety Sportovce
roku v Moravskoslezském
kraji tak není. Nebylo nic na
obzoru?
„Odpovím na to trochu jinak.
Máte pravdu, že v minulých
letech jsme vždy přišli s něčím

novým, ale na druhou stranu neměli jsme takovou sílu
v basketbalu mužů a ve volejbalu žen. Tyto projekty stojí
nemálo finančních prostředků a já jsem rád, že se nám je
podařilo velice úspěšně stabilizovat. Pak už se koncentrujeme na to, co je pro nás stěžejní.
Jsme spolumajitelé rozsáhlého
areálu, ve kterém chceme dělat
hlavně tenis a tenisové projekty. A myslím si, že atletika je
nejen krásný, ale také marketingově atraktivní sport. Proto
chceme, aby Zlatá tretra byla
na Česko, Evropu a svět něco
mimořádného. Zmínil bych
však při této příležitosti i moje
sepětí s agenturou Česká sportovní. V rámci propojení společných aktivit přicházíme se
třemi novými projekty. Tím
prvním je zápas kanadskoamerické NHL v Praze, dále
děláme kompletní marketing
mistrovství světa v basketbalu žen, které se odehraje na
konci roku v Brně, Ostravě
a Karlových Varech a chystáme také jednu velice atraktivní exhibici tenisový legend
a osobností, která proběhne
v Ostravě.“
¤ A měl jste nějakou zajímavou nabídku, nad níž byste
uvažoval?
„Musím říct, že nás oslovilo
hned několik sportovních svazů,
abychom jim dělali marketing.
Já bych však nerad, a shodli
jsme se na tom i s Milanem
Matzenauerem (druhým spolumajitel společnosti TK PLUS –
pozn.red.), abychom si v rámci
megamalonství mysleli, že umíme a stačíme na všechno. Touto
cestou bych se opravdu nerad
vydal. Chceme spíše držet tradici a postupně přicházet s tím
novým, u čeho máme jistotu, že
je finančně pokryto a navíc nám
to umožní i dobrý pocit a nějaký
byznys.“
¤ Čeká na sportovní fajnšmekry v tomto roce nějaké překvapení?
„Ale jo, něco zase vymyslíme..(úsměv) Můžu například
prozradit, že letošní ročník
UniCredit Czech chceme spojit
s oslavou třicetiletého výročí vítězství Československa
v Davisově poháru!Aby se
tady sešli špičkové osobnosti
minulosti i současnosti. Měla
by to být největší česká sláva
českého tenisu tohoto roku.
Současně pozveme i další
osobnosti a kamarádi, s nimiž
úzce spolupracujeme a které
tomu dodají ještě větší lesk jako
jsou Jarda Jágr, Honza Železný
a další.“
Petr Kozák

DRUHOU ČÁST VELKÉHO EXKLUZIVNÍHO ROZHOVORU S MIROSLAVEM ČERNOŠKEM NAJDETE V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ VEČERNÍKU!!

Kultura & zábava

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
SPORTCENTRUM
- DDM Prostějov
pořádá pro děti i dospělé JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD.
Ovčárna 20.3.2010. 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.
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 (Trilo 6 - 2 oddělené ložnice se 2 lůžky, obývací
pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyňský kout, soc. zařízení; strava: rozšířená česká polopenze plná; doprava: autobusem; cena: jednotná pro
děti i dospělé 7 800,- 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-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz , tel.
582 332 297, 737 069 621
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 (2 oddělené ložnice, kuchyňka, soc. zařízení); 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. Info o
všech aktivitách na www.mcproste
jov.cz, e-mail: mcprostejov@cen
trum.cz, tel. 602 364 874, 602 364
868

KUPÓN č. 9
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Bezplatná právní poradna v prvním
pololetí roku 2010, bude probíhat v
sídle OV KSČM, Lidická 35, 796 01
Prostějov, v níže uvedených termínech a časech. Žádáme zájemce,
aby se před návštěvou telefonicky
objednali na tel. č.: 582 345 812, nebo 725 646 080. Březen: 11.3. 16:00
– 18:00 hod. , 24.3. 14:00 – 16:00
hod. Duben: 14.4. 14:00 – 16:00
hod., 28.4. 14:00 – 16:00 hod. Květen: 12.5. 14:00 – 16:00 hod., 27.5.
16:00 – 18:00 hod. Červen: 9.6.
14:00 – 16:00 hod., 23.6. 14:00 –
16:00 hod.
NÁRODNÍ DŮM Prostějov DAGMAR ZAJÍČKOVÁ.
Výstava závěsných objektů,
patchwork.
Výstava potrvá do 3.3.2010.
Cyrilometodějské gymnázium - Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do primy víceletého gymnázia určený 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 info 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.
Čarování na papíře - Střední škola
oděvní Prostějov, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na svou již druhou výstavu studentských prací v galerii Metro
70 v Prostějově. Studenti uměleckých maturitních oborů Grafika v reklamní praxi a Modelářství a návrhářství oděvů připravili sbírku svých
prací s různou tématikou. Výstavu
můžete shlédnout do 6. března 2010.
Léto v bradavicích - Prázdninová
škola Čar a kouzel -7. Ročník zážitkové hry v přírodě - staří i noví kamarádi, noční dobrodružství, romantická cesta vlakem v území zakázaného lesa. 6 dnů zábava, pohyb
+ tvoření, koupání – bazén, dřevěný
srub. Ubytování a strava-penzion pohoda Šubířov. I. turnus: 11. - 16. července 2010 6 - 9 let, II. turnus: 18. -

23. července 2010 9 -11 let, III. turnus: 25. - 30. července 2010 11 -14
let. Kapacita omezená - pro rezervaci
záloha: 1.000Kč od 1.1.2010. Sportcentrum-DDM, Vápenice 9, Prostějov, tel. 582 344 125 mkoudelkova@sportcentrumddm.cz, www.
sportcentrumddm.cz
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.
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.
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. Kontakt: p.
Růžičková 606 339 258. V sobotu
13. března je volná dílna v Prostě-

jově, na Daliborce č. 3 v Klubovně
ČS Zahrádkářů. Začátek v 9.00 ukázka vylamování větví a extrémního ohybu, poradna a jinak co si kdo
přinese. Dráty zajistíme, nářadí pokud možno vlastní.
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.
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.
Klub přátel ZŠ a MŠ Určice pořádá Společenský ples v sobotu 13.
března 2010 ve 20 hod. v sále místní
sokolovny, k tanci a poslechu hraje
ROMANTICA. Předtančení: taneční soubor FREEDANCE. Případná
rezervace míst na tel. 582 357 136.
Obecně prospěšná společnost
"Zámek Plumlov" pořádá dne 6.
března 2010 od 20:00 hodin v KD
Žárovice 2. ZÁMECKÝ PLES. K
tanci a poslechu hraje Novios, vystoupení šermířů divadelní ztvárnění
života na zámku, bohatá tombola.

– 5 týdnů (termín 2. části bude
upřesněn), bezbariérové prostory
Cyrilometodějského gymnázia v
Prostějově, Komenského 17, tištěné
materiály jsou součástí kurzu, cena
jedné části: 400 Kč. Přihlaste se u:
Mgr. Taťána Ságlová, CMG Prostějov, tel. 582 302 555.
Začínáme 11. března 2010 ve 14 : 00
hod. Vezměte s sebou i své známé.
VILLAGE MUTATION FEST –
pátek 26.3.2010 od 20.00 hod.
Výšovice u PV, Hospoda u Hannibala. Zahrají: TERRA IMPRESSIONUM, ENIGMATIC FAITH,
EDAIN, MACERACE, DRACO
HYPNALIS, CATATOMB. Autobusy z PV aut. St. 19.05 a 20.45 hod.
VÝSTAVA BONSAJÍ
19. – 26. března 2010
denně od 9 do 17 hodin
Skleníky Botanické zahrady PřF
MU, Kotlářská 2, Brno
NOC KOSTELŮ
Letos poprvé se kostely a kaple v Prostějově připojí k celoevropské akci
NOC KOSTELŮ!!!
Uskuteční se 28. května 2010 od 18
hod do půlnoci v těchto kostelech:
Kostel Povýšení sv. Kříže, sv. Jana
Nepomuckého (u Milosrdných), sv.
Cyrila a Metoděje, sv. Petra a Pavla
Kaple sv. Andělů strážných, sv. Anny
Husův sbor – nová synagoga
Více informací o loňské akci na
www.nockostelu.cz. Podrobný program bude upřesněn, všechny srdečně zvou organizátoři.

Kurz pro seniory
„K počítači krok po kroku“ navazujeme na Váš stálý zájem o získání dovedností, jak ovládat techniku jménem počítač a nabízíme Vám počítačové kurzy ve dvou částech. První
část je vhodná pro úplné začátečníky,
kteří ještě nikdy na počítači nepracovali a druhá část, která volně navazuje, je pro ty z Vás, kteří již umí používat klávesnici, ovládat myš a částečně používat program pro psaní. Kurzy jsou organizovány takto: každý
čtvrtek odpoledne – 14:00 – 15:30,
délka trvání – 1. část - 5 týdnů, 2. část

Kino Metro 70
Pondělí 1. března:
17.30 Samec
Americká komedie
20.00 Samec
Úterý 2. března:
17.30 Samec
20.00 Samec
Středa 3. března:
17.30 Samec
20.00 Samec
Čtvrtek 4. března:
15.30 Princezna a žabák
Americký animovaný rodinný
film
17.30 Vyfič!!!
Americká komedie
20.00 Vlkodlak
Americký horor
Pátek 5. března:
15.30 Princezna a žabák
17.30 Vyfič!!!
20.00 Vlkodlak
Sobota 6. března:
15.00 Princezna a žabák
17.30 Vyfič!!!
20.00 Vlkodlak
Neděle 7. března:
15.00 Princezna a žabák
17.30 Vyfič!!!
20.00 Vlkodlak
Kinoklub
DUHADUHA
kinoklub
Středa 3. března:
15.00 Protektor
Drama ČR
Pátek 5. března:
17.30 Trable v ráji
Americká komedie
20.00 Trable v ráji
Sobota 6. března:
15.00 Hrnečku vař!
Pásmo pohádek
17.30 Trable v ráji
20.00 Trable v ráji
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 5. března:
20.00 SAMEC
Americká komedie
Kulturní
klub DUHA
kulturní
klub

DUHA

Čtvrtek 4. března:
18.00 Expediční kamera
Filmový festival

Správná odpověď z č. 7: Na snímku je dům v ul. Olomoucká. Vylosovaným výhercem se
stává pan Soušek, Palackého 749, Kostelec na Hané. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 9. března 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 15. března 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení,
věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Městské
divadlo divadlo
Městské
Pondělí 1. března:
19.00 S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní společnost
Josefa Dvořáka
Sobota 6. března:
15.00 KLUB Radost
Odpoledne s diskotékou
Neděle 7. března:
19.00 DOHAZOVAČ
Divadlo Palace Praha
Apollo
13
Apollo
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Pátek 5. března:
21.00 DUB!STEP Night
Sobota 6. března:
21.00 DYSCUTABYLL - Křest CD
"STONE"
Alfa
Disco

club Alfa

Pátek 5. března:
To nejlepší z 80‘ a 90‘ let
Sobota 6. března:
To nejlepší z 80‘ a 90‘ let

Simetrix
Simetrix
Pátek 5. března:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 6. března:
DJ Mark

Berani - 21.3.-20.4. Budete stát před mnoha důležitými rozhodnutími, ale ani v jednom se nesmíte unáhlit. Sice budete tlačeni k
rychlému jednání, ovšem ani to vás nesmí vykolejit. Buďte rozvážní.
Býci - 21.4.-21.5. Máte zlomyslnou radost z toho, když se někomu
něco nepodaří. Ovšem nyní se smůla bude lepit na paty vám a nikdo
neví, jak se s tím vyrovnáte. Každopádně očekávejte radost druhých.
Blíženci - 22.5.-21.6. Budete mít docela pech, ne všechno vám vyjde podle představ. Do všeho se zamotá osoba, která vám vůbec nepřeje. Nesmíte dát ale na své pocity, ty bude tento týden falešné.
Raci - 22.6.-22.7. Objeví se člověk, který vás na první pohled zaujme. Budete se jí chtít ihned vyznat ze svých citů, ale buďte maximálně opatrní. Není totiž vyloučeno, že se můžete škaredě spálit.
Lvi - 23.7.-23.8. Trošku vás zabrzdí v rozletu náhlá nemoc. Ať vás
ale ani nenapadne ji přecházet! V práci vám nic neuteče, maximálně
si pro peníze dojdete až později. Nacpěte se vitamíny a ležte.
Panny - 24.8.-23.9. Lidem okolo vás se vaše nápady zrovna dvakrát líbit nebudou. Máte tedy možnost své plány změnit, ale to by
stálo hodně námahy i peněz. Proto zůstaňte svoji a na škarohlídy neberte ohled.
Váhy - 24.9.-23.10. Máte touhu změnit svět, jenomže stále narážíte
na spoustu překážek. Tentokrát vám nepomůže ani jediný přítel,
protože stále méně lidí vám přestává rozumět. Vysvětlete jim to pořádně.
Štíři - 24.10.-22.11. Finance rozhodně nejsou tím, čemu byste rozuměli. Není proto divu, že přijdete o část úspor a ještě k tomu naletíte podvodníkovi. Pokud se tomu chcete vyhnout, nesahejte vůbec
na peníze!
Střelci - 23.11.-21.12. Milostné úlety tentokrát vystřídají sportovní
radovánky v krásném prostředí. Pokud k nim máte někoho, s kým
jste rádi, jste ti nejšťastnější lidé pod sluncem. Návrat bude ale hořký.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Můžete si dovolit více utrácet, váš příjem
bude stálý a nikdo ho neohrozí. Snad jen kdybyste nesplnili nějaký
pracovní úkol a nazlobili tím svého šéfa. To by pak blesky létaly.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Po hádce se sousedy v úvodu týdne přijde naopak rychlé uklidnění vašeho života. Začnete více dbát o sebe a dokonce není vyloučen menší flirt s nadřízeným. Prostě idylka...
Ryby - 20.2.-20.3. Nemáte se čeho bát, tento týden uplyne v naprostém klidu bez zvláštních událostí. Pozor si ale musíte dát o
víkendu, kdy budete muset na povinnou návštěvu k rodičům partnera.
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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

Večerníkovské
Sportovní

basketbalisté na sněhu

LAWRENCE NA OLYMPIÁDU!
Rozehrávač Orlů
se připravuje na hry.
Ovšem na ty ZIMNÍ!
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GQ Hã Q tKRY\ Gi Q t

Strana 17 a 28
chystá se bitva na jihu

BOXEŘI
Ř BOJUJÍ O TITUL
V odloženém utkání
BC DTJ se může
rozhodnout o titulu!

FOTBALOVÝ SMUTEK V PROTIVANOVĚ:
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To, čeho se všichni fotbaloví přtYUåHQ FLREi YDOL VHVWDOR VNX W NHP = SUR
stěM
RYVNpKR UHJLRQ X P L]t GDOãt VHQ LRUVNê W ê P NWHUê FK X å W DN M
HY RNROt
SRP i OX 3 řHGVWDYLWHOp 3 URW LYDQ RYDYX SO\Q X OpP W ê GQ X SRW YUGLOLQ HEODKRX
] YěVW NWHURX X å VLQ ěM
DNê W HQ Si W HNã W ěEHWDOLQ HM
HQ YUDEFLQ DW ULEX Q i FK
Ä $ ³ P X å VWYR RGVWX SX M
H] UR] HKUDQ pKR VRX W ěå Q tKR URčQ tNX GLYL]Q t VNX
SLQ \ Ä ' ³ D W R ] FHOD EH] Q i KUDG\ 1 DRSDN M
HMčHNi P DVWQ i SRNX W D RG
Č0 ) 6 ] D ] Q HYi å HQ t VRX W ěå H 9 HYUFKROQ ê FK VRX W ěå tFK SRG KODYLčNRX
Č0 ) 6 W DN] ůVWi Yi ] 3 URVWěM
RYVNDX å SRX ] HM
HGLQ ê NOX E 7 - 6 RNRO. RQ LFH
KUDM
tFt YHVWHM
Q p VRX W ěå LM
DNR GRSRVX G 3 URW LYDQ RY 2 VWDWQ t RGGtO\ EX ďto
] NUDFKRYDO\ Q HER M
HQ DM
GHP HSřLQ HM
OHSã tP Y NUDM
VNê FK Sřeborech a tříGi FK $ SRGOHQ HM
HGQ RKR] DVYěFHQ pKREDIX ňi řHP ůå HEê W YGDOãtFKOHWHFK
ještě hůř 1 DP tVWě M
HYã DNRW i ] ND 2 Q DP ůå HVIRW EDOHP Q D3 URVWěM
RYVNX
Q DVWDW ] DVRW ROLNW UDJLčtěM
ã t VLWX DFH Q Hå M
DNi SDQ X M
HQ \ Q t" 0 \ VOtP H å HX å
jen horkotěå NR
2 NRQ FL3 URW LYDQ RYDYGLYL]LČTĚTE NA STRANĚ 22.
-pk-

„A“-TÝM
V DIVIZI
KONČÍ!

hokejový neúspěch

DEFINITIVNÍPOHŘEBPROSTĚJOVA
Prohra ve Vsetíně vzala
Jestřábům veškeré
naděje na play-off...
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VK Modřanská Prostějov:
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300 V RINGU! TO JE MAŠINA NA ÚSPĚCHY!

NUMERO

Přesně tolik příznivců
prostějovského basketbalu se můå H W ěšit na
populární pěnivý mok
zdarma. Vedení BK
ProstěM
RY W RW Lå Q DVRERW Q t
duel proti Novému
Jičínu připravilo promo
akci, kdy prvních tři sta
diváků, kteří si zakoupí
vstupenku, dostanou
pivo Litovel!

ŠAMPION

Večerník
motivuje boxery:
PEŠE
EK
K

VYHRAJTE v Českých
Budějovicích
a dostanete

LEVICE/PROSTĚJOV
- Chcete si pořídit vítězný stroj? Pořiďte si tým
VK Modřanská Prostějov!
Volejbalistky našeho kluEX VH W RW Lå Y OHW Rã Q t VH ] R
ně chovají jako dokonale
seřízená „perestrojka“ a
jdou od úspěchu k úspěchu. Po nedávném zisku
Českého poháru dokázaly
ve slovenských Levicích
obhájit i „federální“ Česko6 ORY H Q VNê SRKi U å H Q
NG \ å VY pKR VRND 6OiY LL8 .
Bratislava porazily hladce beze ztráty setu! Tím
VSO
Q LO
\ M
Lå W řetí ze čtyř cílů,
které tým VK Modřanská
v probíhajícím ročníku má.
= Eê Y i X å M
H Q M
H G H Q REKi M
LW
titul mistra České republiky. A i tento krok se zdá
býti pravděSRG REQ ê Y å G \ ť
v dosavadním průběhu nejvyšší soutěå H Y ROHM
EDOLVWN\
Prostějova ještě ani jednou
neprohrály. Nebo snad věříte na zázraky...?
Volejbalové zpravodajství
najdete na stranách 26 a 27. MAJÍ DRUHOU TROFEJ. Hráčky Prostějova obhájili v Levicích Česko-Slovenský pohár a při slavnostním ceremoniálu se mohli
-pk- společně oddávat opojné euforii vítězů... Foto: www.magmareality.sk

Dnes sport
DESET TISÍC KORUN! také
na str.
Strana 17,, perlička
p
týdne
ý
12, 19, 21
BASKETBALL
0 $ 7 7 2 1 , 1 % / 0 8 ä Ů - 33. KOL
KOLO
OLLO
BK PROSTĚJOV
BK SYNTHESIA PARDUBICE
STŘEDA 3. 3. 2010 17:30 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

BASKETBALL
B
0 A
M
MA
$ TT
T7 T7 O
2 1 , 1 % / 0 8 ä Ů - 34. KOLO
BK PROSTĚJOV
MLÉKÁRNA MILTRA NOVÝ JIČÍN
SOBOTA 6. 3. 2010 16:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
FC KOSTELEC NA HANÉ
- FC HVOZD
SOBOTA 6. 3. 2010 12:00 HODIN
Areál „Pod Kučerákem“ - umělá
měláá tráva
trt áv
áa

FOTBAL
/ ,* $ 0 8 ä Ů - 15. KOLO
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
TJ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
NEDĚLE 7. 3. 2010 10:30 HODIN
Městská hala u ZŠ, Kostelec na Hané

HÁZENÁ

HÁZENÁ
/ ,* $ 0 8 ä Ů, sk. MORAVA-JIH - 15. KOLO
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
HÁZENÁ LEGATA HUSTOPEČE
SOBOTA 6. 3. 2010 15:00 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul.

HOKEJJ
2. LIGA; sk. VÝCHOD - 43. kolo základní
ákl d í části
čá ti
HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
- HC UNIČOV
NEDĚLE 7. 3. 2010 17:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

On
- line...
Mezititulek

ČTENÁŘŮM VEČERNÍKU BUDE ODPOVÍDAT MIROSLAV ČERNOŠEK!
DOTAZY MŮä ( 7 ( 3 2 . / È ' $ 7 - ( â 7 Ě & ( / é 7 é' ( 1 8 ä , 1 $ : ( % 8
Mezititulek 2
CHCETE SE ZEPTAT JEDNOHO Z NEJMOCNĚ- â Ë & + 0 8 ä Ů SPORTOVNÍHO
MARKETINGU V ČR? ZAJÍMÁVÁ VÁS, JAK SE SHÁNÍ PROSTŘEDKY PRO SPORT?
CHCETE
SE DOZVĚDĚT
NĚKTEROU Z PERLIČEK ZIMNÍ OLYMPIÁDY?
Mezititulek
3
PAK MÁTE JEDINEČ1 2 8 0 2 ä 1 2 6 7
Na základě prvenství v hlasování čtenářů PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v anketě
Ä = 9 2 / 7( 6 , + 2 6 7$ ' 2 2 1 / ,1 ( 5 2 = + 2 9 2 5 8 ³ VHQ DãtP SUYQ tP KRVW
HP KRUNpKRNřesla stane

MIROSLAV ČERNOŠEK.
SPOLUMAJITEL MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI TK PLUS A MAJITEL ČESKÁ SPORTOVNÍ BY MĚ/ ' 2 5 ( ' $ . & ( 1 $ â ( + 2 7é ' ( 1 Ë . 8 = $ 9 Ë 7$ 7 -,ä
V PONDĚ/ Ë % ŘEZNA 2010 V 17:00 HODIN!
= DM
tPi 9 i V M
DNM
HVS R NR M
HQ VF KR G HP S UR VW
ěM
R YVNê F KNOXEů EDVNHW
EDOX YR OHM
EDOX čLW
HQ LVX " & R řtNi
Q DVYp S UR M
HNW
\ " $ M
DNp Pi S OiQ \ VR O\PS LM
VNR X P\ ã OHQ NR X " $ S UR č M
HW
DNG R EUp S R ři G DWY3 UD] H
W
HQ LVR Yp H[ KLELF HOHJHQ G čL] i S DVKR NHM
R Yp 1 + / " 1 HER VHF KF HW
HG R ] YěG ěWS UR č Q LNG \ Q HYVW
R X S LO
G R S UR VW
ěM
R YVNpKR KR NHM
HQ HER IR W
EDOX" & KF HW
H] Q i WM
HKR VS R UW
R YQ t VQ \ "
1 $ 9 ( â . ( 5 e 7< 72 3 2 ' 2 % 1 e $ / ( , = & ( / $ 2 ' / ,â 1 e ' 2 7$ = < 9 È 0 0 ,5 2 6 / $ 9 ČERNOŠEK
2 ' 3 2 9 Ë 9 5 È 0 & , 1 $ â ( + 2 2 1 / ,1 ( & + $ 78 = $ Č75 1 È & 7 ' 1 Ů A MLUVIT S NÍM BUDETE
0 2 & 7 , 2 6 2 % 1 Ě, Č, ) 2 5 0 2 8 7( / ( ) 2 1 ,& . e+ 2 + 2 9 2 5 8
DOTAZY NA NĚJ VŠAK MŮä ( 7( 3 2 . / È ' $ 7 -,ä 1 < 1 Ë $ 72 % 8 ĎTO PROSTŘ( ' 1 ,& 79 Ë 0 ( 0 $ ,/ 8 6 3 2 5 7# 9 ( & ( 5 1 ,. 3 9 & = 1 ( % 2 ,1 7( 5 1 ( 72 9 e
6 75 È 1 . < : : : 9 ( & ( 5 1 ,. 3 9 & = ' 2 7$ = < ; + 70
NÁPOVĚDOU VÁM MŮä ( % é 7 , 5 2 = + 2 9 2 5 . 7( 5 é 0 ,5 2 6 / $ 9 ČERNOâ ( . 3 2 6 . < 71 8 / 5 ( ' $ . 72 5 2 9 , 1 $ â ( + 2 7é ' ( 1 Ë . 8 $ -( 1 ä 1 $ -' (
TE NA STRANĚ 12! MÁTE PŘÍPADNĚ DOPLŇ8 -Ë & Ë Č, -,1 é ' 2 7$ = " 7$ .
NEVÁHEJTE A PIŠTE!

online chat s Miroslavem Černoškem
' &Û

3 - , + ! ĚLÍ 8. BŘEZNA 2010

1. března 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+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

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

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

www.jhreality.cz
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

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.

NOVINKA!

www.asistent-reality.cz
NABÍDKA BYTŮ PROSTĚJOV:
1+KK, 1+1
1+1 Kostelecká, 34 m2
1+KK Krasická, 36 m2
1+1 Krasická, 45 m2

750.000 Kč
1.090.000 Kč
1.150.000 Kč

2+KK, 2+1
2+1 Svatoplukova, 60 m2 840.000 Kč
990.000 Kč
2+1 Šárka, 64 m2
2+KK Vrahovická, 52 m2 1.265.000 Kč

3+KK, 3+1, 4+KK
Konice,okr.Prostějov
Prodej hrubé stavby rodinného domu – typ bungalov,
velikosti3+1příp.5+1sobytnýmpodkrovím,půdorys
domu13x11m.Pozemekcelkem1100m2.
Cena:Kč1.390.000,-

3+1 Dobrovského, 72 m2
3+1 Sídl. Svobody, 75 m2
3+1 Dolní, 70 m2
3+1 Netušilova, 68 m2
3+1 Vojáčkovo nám., 83 m2
3+KK Podjezd, 68 m2
3+1 C. Boudy, 78 mm2
3+1 E.Beneše, 93 mm2

NOVINKA!

Žeranovskául.,Prostějov
Prodej cihlového bytu 2+1 v osobním vlastnictví, plocha75m2,2terasy,4.patro,vlastníplynÚT.
Cena:Kč1.250.000,-

1.000.000 Kč
K jednání
1.400.000 Kč
1.450.000 Kč
1.950.000 Kč
1.640.000 Kč
1.750.000 Kč
2.000.000 Kč

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:

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

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

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

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

Prostějov,Plumlovskául.
PronájemobchodníhoareálunaprotiobjektuInterspar.
Hlavní budova 370 m2, s vjezdem zezadu, kancelář,
šatna, WC, parkoviště 500 m2, zpevněná plocha 400
Cena:Kč38.000,-/měsíc+energie
m2.

NOVINKA!

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

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

1.744.000,-Kč

Prostějov,A.Slavíčka
Prodej družstevního panelového bytu 3+1, plocha 71
m2,2.patro,balkon,původní,udržovanýstav.
Cena:Kč1.099.000,-

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

NOVINKA!
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

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

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

Byty pronájem
1+1 PV Tylova,
5.500 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

Červenohorskésedlo,okr.Šumperk
Prodej garsonky v osobním vlastnictví v lyžařském a
turistickém středisku Červenohorské sedlo. Plocha 20
m2,1.patrosvýhledemnasjezdovku.
Cena:Kč1.050.000,-

NOVINKA!

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.
1.235tis 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
RD Němčice nad Hanou 3+1.
850tis Kč
RD Kladky, 2 jednotky: 3+1, 2+1, velký
pozemek
990tis 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,-

Zděná chata Seč
690tis Kč
Poz. Domamyslice, 1426m2.
1450 Kč/m2
Pronájem prodejny, PV Drozdovice, 80m2.
7tis Kč
Pronájem NP, PV Daliborka 85m2.
6tis Kč
Pronájem prodejny, PV Dobrovského 140m2.
17tis Kč

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
Pronájem prodejny 95m2 a skladu 30m2
v centru města. Možno využít i na služby.
Dokončovací práce lze provést dle přání nájemce!
Cena: 12 000Kč/měs. + inkaso

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
Pronájem zpevněné plochy 500m2 s
Unimobuňkou a WC u sjezdu z dálnice.
Cena: 250Kč/m2/rok
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

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem
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

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 Pěnčín, 2x3+1 s garáží,
800tis Kč
RD Kostelec na Hané, dispozice až 3+1,
890tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
1.990tis Kč
RD Želeč, 4+kk, novostavba
1.390tis Kč
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1, k rek.
2.390tis Kč
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kč
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kč

Mobil: 776 29 44 98
Výrobní hala. Vytápěná, soc.zař., kanceláře.
600m2,
40tis Kč/měs

Byty prodej

3+1 OV, PV, Svatoplukova, cihla, 70m2,
1.590tis Kč
4+1 OV, PV centrum, 130m2, kolaudace 2002,
2.590tis Kč
Poz. Kostelec n. H, 800 m2, IS
590tis Kč

www.cmreality.cz

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

BYTY–PRODEJ:
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,Žeranovská–OV,75m2,4.p.,2terasy,cihla,vlastí
plynÚT
Kč1.250.000,2+1, ul. Pod Kosířem – OV, po rek., 58 m2, 3. p., cihla,
balkon
Kč1.450.000,3+1,A.Slavíčka–DB,71m2,2.p.,balkon
Kč1.099.000,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
1+1,Martinákovaul. Kč5.300,-/měsícvč.inkasa
nový2+1,nám.TGM Kč6.000,-/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

BYT 3+1 E. BENEŠE, 93 m2
Zrekonstruovaný atypický byt,
terasa, lodžie, garáž, blízko centra!
 733 158 566
2.000.000 Kč

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

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

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+1 Žeranovská, 45 m2 6.400 Kč vč. ink
2+KK Vrahovická, 52 m2 6.000 Kč + ink
2+KK Ječmínkova, 56 m2 6.000 Kč + ink
2+1 Českobratrská, 60 m26.300 Kč vč. ink
6.500 Kč vč. ink
2+1 Krokova, 63 m2
7.000 Kč vč. ink
2+1 Bulharská, 55 m2
2
6.500 Kč vč. ink
2+1 Slavíčka, 56 m
7.700 Kč + ink
2+1 Fanderlíkova, 70m2
2
6.000 Kč + ink
2+KK Daliborka, 80 m
8.000 Kč vč. ink
2+1 Krasická, 75 m2
8.500 Kč vč. ink
2+1 Šlikova, 58 m2
7.300 Kč + ink
3+KK Lužická, 63 m2
2
7.000 Kč + ink
3+1 Dr. Horáka, 93m

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....
28. 2. 2000
► ZIMNÍ TURNAJ NA LeRKu VYHRÁLI DOROSTENCI...
Ke svému vyvrcholení dospěl zimní fotbalový turnaj, který se
konal v areálu SK LeRK Prostějov. Jeho vítězem se nakonec stala
dorostenci pořádajícího oddílu, kteří jakožto vítěz jedné ze dvou
základních skupin zdolali lídra protější grupy, jímž se stal tým
Protivanova. Souboj o prvenství se nesl ve zcela jednoznačném
duchu (3:0). Třetí příčku obsadily Dědice, které v boji o bronz
zdolaly dorost Drnovic.
► ... V KRALICÍCH BYLO SUVERÉNEM „BÉČKO“ DRNOVIC
Další zimní turnaj na Prostějovsku se odehrál v Kralicích na
Hané, kde startovalo osm týmů. Suverénem mezi nimi byla rezerva prvoligových Drnovic, která zvítězila ve švech sedmi duelech.
Domácí celek se umístil na druhém místě, Němčice nad Hanou a
Konice pak obsadily poslední dvě příčky.
► HOKEJISTÉ SE ZACHRÁNILI
Hokejisté Prostějova zdolali díky závěrečné třetině Jindřichův
Hradec 4:1, čímž se prakticky zachránili ve druhé nejvyšší soutěži. Lví podíl na tom měl útočník Honza Vasilev, autor druhé a
třetí branky. Vzápětí ovšem následovala porážka v Kadani, tudíž
závěr sezony nebyl nikterak veselý...
► HÁZENKÁŘI KOSTELCE ZAČALI PORÁŽKOU
Druhou ligu házenkářů, z níž chtěli postoupit do nově se formující
první ligy, nezačali kostelečtí házenkáři nijak dobře, když padli na
půdě Rožnova pod Radhoštěm. Už tehdy ambiciózní výběr trenéra Grepla obnášel několik zajímavých jmen jako Rucki, Godal či
Kubík.
► V GENERÁLCE ZRANĚN HORÁK
Stínem posledního přípravného střetnutí fotbalistů SK LeRK
Prostějov před vstupem do jarní části druhé fotbalové ligy bylo
zranění klíčového zadáka Martina Horáka. Host z olomoucké
Sigmy nedohrál kvůli poraněnému kolenu duel proti Uničovu
(3:1 – branky: Drulák 2, Kotrys) a jeho start byl týden před „mistrákem“ proti Vítkovicím ohrožen.
-pk-

1. března 2010

TV tipy
Perlička týdne
10.000 Kč za výhru BC DTJ v Českých Budějovicích!
Naše redakce se rozhodla v případě úspěchu finančně odměnit boxery
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se ve finiši boxerské sezony rozhodl přispět k návratu mistrovského titulu zpět na Hanou. A
TO DOSLOVA! Naše redakce
totiž vypsala finanční odměnu
pro celý tým BC DTJ Prostějov
v případě jejich víkendovému
úspěchu, jemuž se rovná vítězství v Českých Budějovicích.
Pokud by totiž tým BC DTJ
Prostějov uspěl v odloženém
utkání 5. kola Extraligy ČR,
které je na programu na jihu
Čech v neděli 7. března od
10 hodin, narostla by šance
Hanáků na zisk mistrovského
titulu do obřích rozměrů. „Ano,
počítáte dobře. Jestliže bychom v českých Budějovicích
zvítězili, stali bychom se s
největší pravděpodobností
mistry republiky,“ souhlasil s
námi Radoslav Křížek, šéftrenér prostějovských boxerů. V
takovém případě by totiž jeho
grupa měla na kontě 10 bodů,
největší pronásledovatelé Ústí
nad Labem a České Budějovice
pak o čtyři méně! K definitivě
by tak Prostějovu stačilo uspět
v posledním duelu v domácím
prostředí právě proti Českým
Budějovicím. „To už bychom

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY VE VANCOUVERU

očima Mirka Černoška a Petra Chytila

„Olympiáda pro mě dopadla dobře!“
VANCOUVER (od externích
dopisovatelů Večerníku) - Jak
je na stránkách Večerníku
již příjemnou tradicí, nacházíte v našem týdeníku z právě probíhajících olympiád
pravidelné komentáře přímých účastníků největšího
sportovního svátku, který se
koná jednou za čtyři roky.
Nejinak je tomu i v případě
kanadského Vancouveru,
kde v noci na dnešek skončily
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 patřili
Miroslav Černošek a Petr
Chytil, ústřední postavy marketingové společnosti TK
PLUS. Dnes má slovo prvně
jmenovaný....
„V první řadě jsem nadšený z
výsledků českých olympioniků! Je pokaždé dobře, když je
Česká republika a při takovém
sportovním svátku, jakým
bezesporu olympijské hry jsou,
to platí dvojnásob. Měli bychom velebit takové osobnosti
jako Martina Sáblíková, Lukáš
Bauer či Šárka Záhrobská.
Právě na jejich příkladech se
ukazuje, jak důležitá je vůle,
nasazení, zápal pro sport a tréninková píle. Všichni tito jmenovaní by to bez těchto vlastností určitě nedotáhli tak daleko.
Jejich výkony jsem pochopitelně sledoval s velkým zájmem
a musím říct, že jsem byl i dost
nervózní.. Absolutorium pochopitelně zaslouží také celá česká
štafeta běžců. Ti byli úžasní, jak
dřeli.
Naopak zklamáním pro nás
skončil hokejový turnaj. Jako
už několikrát dříve předtím se
ukázalo, že Jarda Jágr je pořád
nenahraditelný! Ve chvíli, kdy
absentuje, nebo něco zcela zdravotně v pořádku, český reprezentační tým tápe. Současné
naše hvězdy NHL buďto ještě
nedorostli do jeho role a kvalit,
nebo na to jednoduše nemají! A
to je vzhledem k Jardově věku
dost varující... Mým největším
hokejovým zážitkem se tak
nestal úspěch českého výběru,
ale duel Kanada – USA, který
jsem sledoval z lóže Garyho
Bettmana, komisaře a čelního představitele NHL! Mluvil

jsem s ním nejen o zahájení
další sezony v Praze, ale také o
mých plánech pro utkání pod
otevřeným nebem. Probrali jsme i všemožné události nejen
z probíhající olympiády, ale i
celé NHL. Během celého zápasu jsem také ve sky boxech
poznal, kdo je Kanaďan a kdo
Američan, jelikož nálada se tam
měnila podle aktuálního stavu...
Byl to velký zážitek. Vůbec celá
atmosféra. Hokej v Kanadě je
totiž to pravé! Lidé jsou tam
neuvěřitelně zapálení, ale také
vstřícní a především objektivní.
Přestože vysoce prestižní duel s
Amerikou prohráli, svým borcům zatleskali a po utkání pak
povídali, že olympiádu stejně
vyhrají oni... Mě ale opět fascinovalo, že jsem nenarazil
na klasické „čecháštví“, kdy
dokážeme sportovce vynést do
nebes a na druhý den ho naopak
zašlapat do země... Kanadská
sounáležitost mě dostala.
S Jardou Jágrem jsem během
mého pobytu ve Vancouveru
nemluvil. Měli jsme domluvenou večeři po střetnutí s
Ruskem, která však padla poté,
co se mu objevily zdravotní trable po známém ataku Ovečkina.
Byl dost unavený a zmožený,
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takže jsme to zrušili. Já šel na
jídlo s Pavlem Kolářem, naším
fyzioterapeutem a ten mi o
Jardovi vše řekl. Vlastně mi
potvrdil, že to vyčítá hlavně sám
sobě. Prý to byla jeho chyba. V
každém případě byl po zápase
s Finskem nesmírně zklamaný,
protože olympiádě obětoval
mnoho, těšil se na ni a takový
hořký konec nečekal... Co bude
dál, to v tuto chvíli těžko předvídat.
Pro mě je návštěva olympijských her nejen sportovní a
osobní záležitostí, ale především společenskou a pracovní
povinností. Absolvoval jsem
desítky schůzek, rozhovorů,
debat na nejrůznější témata.
Hovořil jsem se o další spolupráci se zástupci firmy Nike, a to
jak tenisové, tak i hokejové sekce. A můžu se směle pochlubit,
že mě čeká podpis nové smlouvy... Vůbec pro mě olympiáda
dopadl dobře. Její výsledek je
pro naši firmu až úžasný, za což
jsem jedině rád.
Z tohoto místa se vám přihlásím
ještě jednou, kdy to za týden
společně zhodnotíme.
Zatím se mějte, z Vancouveru
zdraví
Mirek Černošek

SE ŠÉFEM NHL. Miroslav Černošek, spolumajitel prostějovské společnosti
TK PLUS, absolvoval ve Vancouveru také rozhovor s Gary Bettmanem, komisařem nejprestižnější hokejové soutěže světa. „Příští rok se v Praze hrát bude,“
usmíval se Černošek.

snad zvládli,“ zazářily oči prostějovskému kouči. Mezitím
boxované střetnutí v Ústí nad
Labem by tak jeho svěřenci
mohli vypustit...„Jsou to všechno moc pěkné počty, ale rozhodovat se bude v ringu,“ ukončil
veškeré spekulace Křížek.
Naše redakce se však rozhodla,
že počínání boxerů Prostějova,
kteří v ne zrovna luxusních
podmínkách dokážou držet
krok jak s oddílem, opírajícím se o státní kasu, tak i profesionály ze severu Moravy,
kteří ještě nedávno dávali za
přestupy drahé automobily!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tak vypisuje FINANČNÍ
ODMĚNU VE VÝŠI DESETI
TISÍC KORUN, kterou obdrží
kompletně celý tým v případě
jakéhokoliv vítězství na půdě
Českých Budějovic. Částka
vychází z jednoduchého počítání, kdy do ringu nastoupí devět
borců v jednotlivých váhových
kategoriích a všemu tomu velí
jeden šéftrenér... Každý z nich
tak od našeho týdeníku obdrží
jednu tisícikorunu. „To je milé,
překvapili jste mě,“ reagoval na
naší nabídku Radoslav Křížek.,
který tuto bonusovou motivaci

uvítal. „Doba je těžká, tudíž
každá kačka se klukům hodí.
Určitě je to potěší a budou v

ringu bojovat i za vaše noviny!“
Takže, borci – TEĎ UŽ JE TO
NA VÁS!
-pk-

Již jednou jsme vám premiérově nabídli další novou
rubriku (nikoliv však
poslední!), kterou pro vás
na tento rok v rámci inovace
sportovního zpravodajství
přichystala sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Od tohoto týdne
budete na na tomto místě
již pravidelně nacházet ty
nejžhavější tipy z televizních obrazovek všech česky
mluvících kanálů, které
mají posloužit k ještě dokonalejší nabídce všech sportovních nadšenců. Věříme,
že následující přehled sportovních šlágrů, které můžete
sledovat z pohodlí vašeho
domova, či společně s kamarády ze sportbaru, oceníte a
pomůže vám nepropásnout
ty vskutku zajímavé události.
-pkFOTBAL
mezistátní přípravné
utkání
Česká republika - Skotsko
STŘEDA 3. 3. 2010
20:45 hodin
BASKETBAL

A PRÁVĚ O TO JDE! Trofeje pro mistrovské družstvo extraligy boxerů již
jednou v naší redakci bylia to před dvěma lety, kdy tým BC DTJ Prostějov nejvyšší
soutěž opanoval. Tak jsme nějak zatoužili, abychom si na poháry sáhli znovu. Co
vy na to, boxeři?
Foto: archív

34. kolo Mattoni NBL
BK Prostějov – Mlékárna
Miltra Nový Jičín
SOBOTA 6. 3. 2010
16:00 hodin

Zajímavost týdne

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
poznali nového olympijského vítěze v běhu na lyžích...
OSTRUŽNÁ - Během čtyřdenního pobytu na horském
soustředění si basketbalisté
Prostějova užili vskutku kopec
legrace. Jeden z největších
přívalů přišel ve chvíli, kdy
se na běžky postavil americký rozehrávač Orlů Eugene
Lawrence. Třiadvacetiletý hráč
černošského původu se nechal
vyhecovat kamarády z týmu a
přestože šlo pro něj o věc neprobádanou, postavil se s veškerou
kuráží na „zázračná prkýnka“
a byl odhodlán pokořit všechny
běžkařské rekordy! A hned první den se mu to málem povedlo...
„Džínovi jsem okamžitě říkal, že
jej přihlásím na příští olympiádu!
Trať dvě stě metrů dlouhou totiž
ušel za úžasných pětačtyřicet minut
a to si myslím, že je bez debat světový rekord...,“ hlásil Večerníku
se smíchem Petr Fridrich, generální manažer prostějovských

basketbalistů. Lawrence se však
nenechal odradit a zřejmě inspirován legendárním snímkem o
jamajských bobistech, hodlá za
čtyři roky v ruském Soči opravdu
startovat. „Už mu vyřizujeme vše
podstatné. Bude reprezentovat
Českou republiku místo Bauera,“
dodával evidentně dobře naladěný
Fridrich. „Jo, pobavili jsme se...“
Na druhou stranu vše proběhlo
ve vzájemné úctě. „To v každém
případě! Klobouk dolů před
Eugenem, že se na lyže postavil.
Stál na nich poprvé v životě a také
už to potom raději ani nezkoušel.
Velké odhodlání však prokázal.
Stejně jako Landry, či známý
bojovník Hyzy. Všichni se statečně prali s osudem i sněhem...“
Fridrich při této příležitosti ocenil
zejména neutuchající odhodlání
Radoslawa Hyzyho. „Za začátku
padal, nešlo mu to, ale ta jeho vůle
byla až neuvěřitelná. Dokonce si

KOKOSY NA SNĚHU.V duchu slavného amerického filmu se rozehrávač Orlů
Eugene Lawrence pustil do tréninku. První krůčky mu sice nešly, ale do Soči bude
prý vše vyladěno na jedničku!
Foto: www.bkprostejov.cz
přidával s kondičním trenérem
Shejbalem individuální dávky! Chtěl se to prostě za každou
cenu naučit.“ Jestli a jak se mu to

povedlo, na to si počkejme do dalšího vysokohorského soustředění
BK Prostějov. Více na straně 28.
-pk-

Chán finišuje, pomozte mu do základní pětky
PARDUBICE -Velký zájem
fanoušků provází hlasování
pro blížící se All-Star Game
Mattoni NBL 2010. Během
spuštění oficiální webové prezentace, kde basketbaloví
příznivci rozhodují nejen
o složení základních pětek
pro utkání „Češi“ versus
„Cizinci“, ale také o hlavních trenérech a účastnících doprovodných soutěží
ve smečování a v tříbodové střelbě, poslalo svým
favoritům hlasy téměř
čtyři tisíce fanoušků! „Takový
vý
zájem nás pochopitelně těší
a bereme ho jako pozitivní
signál,“ nechal se slyšet Pavel
Stara, generální manažer BK
Synthesia Pardubice, který
letošní ASG pořádá. Akce
také již poznala prvního muže,
který obdržel jeden tisíc hlasů. Tím se stal již v úterý 23.
února novojičínský křídelník Corey Muirhead. Druhý
nejvyšší počet hlasů získal
dosud nymburský trenér Muli
Katzurin, na bronzovém stupínku je jeho svěřenec Petr
Benda. O výsostné postavení
v elitní pětce bojuje i jeden
zástupce BK Prostějov. O mís-

to v základní sestavě českých
hráčů bojuje pivotman Aleš
Chán. Uspěje v závěrečném
finiši? Příznivcům připomínáme, že hlasování pro All-Star

Game Mattoni
NBL 2010 skončí ve středu 3.
března.
V pardubické ČEZ Aréně se
v neděli 14. března od 15:30
hodin uskuteční tradiční sportovně- kulturní akce „Utkání
hvězd Mattoni Národní basketbalové ligy“. Přípravy jsou
v plném proudu, z hlasování
fanoušků krystalizují sestavy
výběru českých a zahraničních
hráčů. Diváci se mohou těšit jak
na samotné exhibiční utkání, tak
na tradiční doprovodné soutěže
ve střelbě trojek a smečování.
Program doplní také utkání mladých basketbalových nadějí do
23 let. Organizace se ujali lidé

z BK Synthesia Pardubice, záštitu nad pořádáním akce převzal
Jaroslav Deml, primátor města
Pardubic, a Radko Martínek,
hejtman Pardubického kraje.
Tak jjako v ppředchozích letech,
mají fanoušci
m
možnost svým
m
hlasováním
oovlivnit zahajovvací sestavy a trennéry vlastního
uutkání, a v neposlední řadě také
sl
z nominovaných
hráčů vybrat účasthr
níky doprovodných dovednostních soutěží. Hlasování má na
internetových stránkách www.
utkanihvezd.cz oproti předchozím letům velký ohlas, hned první den rozdalo svůj hlas sedm set
příznivců basketbalu a už nyní se
zapojilo 3852 lidí (stav k sobotě
27.2. dopoledne - pozn.red.).
Tradičně své zástupce na
All Star Game vysílá i BK
Prostějov, ovšem letošní hlasování příznivců zatím mnoho
Orlů mezi smetánku nevyneslo... V aktuálním pořadí Aleš
Chán atakuje druhou pozici
novojičínského Šteffela, na
něhož z posledního oficiálního
resumé ztrácel pouhé čtyři hlasy! Tudíž to vypadá to, že právě
mezi těmito dvěma borci se rozhodne o tom, kdo doplní nymburského Petra Bendu v zahajovací pětce českého výběru.
Proto neváhejte a hlasujte pro
Aleše Chána! Na zbývajících
pozicích v obou výběrech jsou
odstupy výraznější, nicméně

to stále ještě neznamená, že je
o základních sestavách s definitivní platností rozhodnuto. Mezi
českými basketbalisty je stále
suverénní Petr Benda, který už
má na kontě téměř tisícovku
hlasů, ze zahraničních hráčů se
těší největší oblibě již zmíněný
Corey Muirhead, který jako
první bájnou hranici překonal!
Prozatímní největší důvěře
mezi trenéry se stále těší Pavel
Budínský na tuzemské straně
a Muli Katzurin na straně cizinců, který tak stále poráží mimo
jiné i prostějovského lodivoda
Petera Bálinta. Kouč Orlů byl
ke konci uplynulého týdne třetí
v pořadí. Podle aktuálního stavu by jednotlivé základní pětky vytvořili tito hráči: Slezák,
Sokolovský, Pumprla, Šteffel,
Benda (Chán je mezi pivoty
třetí) a Lee (Lawrence je šestý),
Muirhead, Hampton, Walker,
Šarovič.
Na oficiálním webu ASG lze
volit rovněž hráče, kteří se
zúčastní divácky atraktivních
doprovodných soutěží ve smečování a v tříbodové střelbě,
přičemž vždy půjde o tři české
a tři zahraniční basketbalisty.
Fanoušci mohou dát svůj hlas
v anketě vždy jednomu českému a jednomu zahraničnímu
hráči, kteří jsou v nabídce. Mezi
trojkaři se rozhořel vyrovnaný
boj Slezáka s Reinbergerem
(Prášil klesnul na šestou příčku), na druhé straně vládne
McKay, pořadí smečařů ovládl
exprostějovský Pavel Pumprla!
(Dokončení na str. 24)
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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:

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 Krasická, PV
Tel.: 777 851 606
Cihla, podsklepený, 2x 2+1, vytápění plynové, el. 220/380V, voda obecní, kanalizace
obecní. Pozemek cca 400m2..
Cena : 2.495.000,- 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 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

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!!
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

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

Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej Prostějov:
3+1 Brněnská, družstevní s možností převodu do
OV, 83m2, cihla, 3. patro, loggie, samostatné topení,
sklepní box.
Cena 1.550.000,-Kč
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: 830.000,-Kč
Domy prodej:
RD 5+1 Ohrozim, řadová, patrová zemědělská
usedlost ve středu obce, pozemek cca 1000 m2,
průjezd, hospod. přístavby, uzavřený dvůr a zahrada, el. 220/380V, studna, žumpa, plyn, topení plynové ústřední + WAF, nutná rekonstrukce, ihned
volné.
Cena: 990.000,-Kč
RD 4+1 Mostkovice, okr. Prostějov, samostatně
stojící patrový s podkrovím, cihlové zdivo, nepodsklepený, sedlová střecha, orientace na jižní stranu.
Dům prošel celkovou vnitřní rekonstrukcí: okna
a dveře (EURO), vnitřní rozvody (lelktřina, voda,
odpady), omítky, podlahy (plovoucí, dlažba), topení-el. přímotopy, kuchyňská linka s vestavbami
(le. sporák, myčka, pračka), koupelna (vana), WC,
krbová kamna, střecha-nové kravy a latění. K domu přináleží dvorní trakt s přístavbami a zahrada
umístěná přes cestu cca 50m. Klidné místo uprostřed obce.
Cena: 2.150.000,-Kč
RD Bedihošť (hrubá stavba), řadový, koncový, ze 2/3 podsklepený, zast.pl. 319m2, zahrada
194m2, sedlová střecha. Přízemí: prostor pro nebytovou činnost (dvě místnosti se soc. zázemím
2x WC), garáž. I.patro: bytový prostor 3+1 + soc.
zázemí, 2x balkon. El. 220/380V, studna. Plyn, kanalizace a obecní voda před domem. Střed obce,
ihned volné.
Cena:2.180.000,-Kč
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
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

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.

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

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

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.

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

◘ 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 RD 2+1 v Myslejovicích,
Cena: 650 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1 s balkonem, 58 m2,
Cena: 945 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1 po kompletní rekons.
44 m2,
Cena: 989 000 Kč
◘ Prodej zrekons.bytu 3+1 s balkonem,
74 m2,
Cena k jednání: 1 350 000 Kč
◘ 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

1.050.000 Kč
990.000 Kč
1.110.000 Kč
1.400.000 Kč
1.050.000 Kč
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

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

Aktuální nabídka:

Byt 3+1 s garáží – Brodek u Prostějova
Prodej cihlového bytu 3+1 v osobním
vlastnictví, 2 patro, komora, sklep, velká
zděná garáž cca 100m od domu, udržovaný byt v pěkné a klidné lokalitě, volný
od 1.4.2010.
Cena: 1.250.000,-Kč

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,vjezdnapozemek. Cena:890.000,-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

www.kk-reality.com

POZEMKY:

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

5.500 Kč + ink.
7.000,- Kč vč.ink.
8.000 Kč +ink.
6.000,- Kč +ink.

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

◘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

REALITNÍ KANCELÁŘ

◘ 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 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.

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
ProdejnájemníhodomuvcentruProstějova
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 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 ul.
Dolní,vhodnýkprovozováníobchodu, sídla firmy, skladování
apod. Celková podlah. plocha 75 m2, vytápění na zemní
plyn,parkováníuobjektu.
CenadohodouvRK.
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v podnik. objektu v centru města, naproti OD
Prior. Kancelář se nachází ve II.
patře,výměra47 m2,kuchyňskýkout+WC.Elektroměr
je společný (přepočet). Možnost pronájmu parkovacího
Cena:6.750,-Kč/měs.+ink.
místavedvoře.
Prodej stavebního pozemku v Prostějově
- Vrahovicích na ulici Marie Majerové o výměře 1374 m2. V dané lokalitě probíhá výstavba nových rodinných domů, veškeré inženýrské
sítě se nachází na hranici pozemku. Možnost využití i pro dvojdomek. CENA: 1 380.000,-Kč
Garáže - prodej:
Prodej samost. stoj. trojgaráže na vlast. pozemku, výměra 156 m2,
oplocený, v obci
Držovice. Veškeré IS se nachází před pozemkem. Objekt je možno využít pro garážování,
skladování a po úpravách i pro drobnou výrobu
(dílna ap.).
Cena: 500.000,- Kč

Reality, sport

1. března 2010

Mladí zápasníci si dovezli ze šampionátu
juniorů a žáků SEDM CENNÝCH KOVŮ!

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, 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, vlastní vchod, 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
1+1 Kostelecká OV
780.000Kč
Nový 2+kk Krasická 45m2
1.239.000Kč
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
590.000Kč
670.000Kč
780.000Kč
1.150.000Kč

DOMY

Volejte: 723 335 940
RD Ondratice
350.000Kč
RD Otaslavice
580.000Kč
RD 3+1 Kostelec n. H.
690.000Kč
RD Čunín garáž zahrada
690.000Kč
RD 3+1 Vřesovice zahrada1000m2 695.000Kč
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

Volejte: 732 285 189
RD 5+1 Vrahovice se zahradou, poz. 1096
m2, obytná plocha 120 m2, kanalizace, plyn, el.
22O/380V, průjezd k parkování. Po rekonstrukci, ihned k bydlení SLEVA! 2 840 000,- Kč
RD 6+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992,
nadstandardní rekonstrukce 2006, vzrostlázahradasbazénem,garáž,3xpark.stání,klidná
lokalita.
Cena v RK

RD 3+1 Služín zahrada
Cena dohodou
2+1 Drozdovice byt v RD, dvůr, zahrada
1.050.000Kč
RD 2x4+0 Kralice n. H., zahrada 1.200.000Kč
RD 2+1 Čelčice po celk rek.
1.299.000Kč
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

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. Výhodná poloha K bydlení i ke komerč. využití.
Sleva ! 1 450 000,- Kč

1+kk Lidická po rekonstrukci 5.500Kč vč. ink
1+kk Šlikova nové zařízené apartmány
od 6.000Kč 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
1,5+1 Šlikova 50m2 2xbalkon
7.500vč.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+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
2,5+1 Podjezd cihl. 65m2
7.880Kč vč.ink
2+1 Špály 58m2 zařízený
8.000 vč. ink

Volejte: 732 285 189
3+1Olomoucká luxusní

10.000 vč. ink

Volejte: 723 335 940
2+1Ječmínkova 56m2 nový podkr.5.500Kč+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
RODINNÉ DOMY, CHATY

Vojáþkovo nám. 3
79601 ProstČjov
tel.: 605 011 310
info@srdcerealit.cz
BYTY prodej
1+1,OV,E.Valenty,dĤm
i
byt
po
kompl.rekonstrukci,3.p.,lodžie,roh.kuch.
linka,nízké náklady
850.000,-Kþ
2,5+1, OV, sídl.svobody, 2NP, lodžie, po
kompl.rekon.,luxusní,55m2 1.350.000,-Kþ

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.

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

2+1, OV, Dolní ul., panel, po rekonstr.,
58m2, 1.p.,velmi pČkný
1.050.000,-Kþ
2+1, OV, cihla,po rekonstr., Svatoplukova,
vl. ohĜev vody a vytápČní.
950.000,-Kþ
2+1,OV,Joštovo nám. 4.p., balkón,neprĤch.
pokoje,ihned volné
700.000,-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, lodžie
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
2+1, Myslejovice,zahrada 550 m2,k
bydlení i rekreaci
650.000,-Kþ
3+kk Plumlov, kompl.rekonstr.,terasa,
krb,ihned k bydlení
1.450.000,-Kþ
2+kk, Doloplazy, po rekonstrukci, vČtší
zahrada,k bydlení i rekreaci 650.000,-Kþ
CHATY A CHALUPY prodej
1+1, Žárovice,zahrada 296m2,velmi pČkná,
kĤlna, sklípek
320.000,-Kþ
Chalupa 3+1,Brodek u Konice,rekonstr.
zahrada 200 m2,bazén
1.390.000,-Kþ
Chata 2+1 Stražisko-Maleny, patro,
zahrada, krb, u lesa
430.000,-Kþ

Tel.:728 166 255

PRONÁJEM 1+1, 2+1, 3+1 …

Poptáváme pro klienty

Hanáckého pluku 1498/3

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

PLATBA V HOTOVOSTI

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

Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* Prodej zahrady v Soběsukách o výměře
800m2. Elektřina a plyn u pozemku.
Cena 120.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku veVícově o výměře 800m2. Sítě u pozemku.
Cena 550.000Kč.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov.
Cena 160.000Kč.
* 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

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 2+kk, Plumlov, s dvorkem a garáží,
po částečné rekonstrukci. Cena: 945.000,- Kč

Wolkerova 3, Prostějov
774 409 430, 774 101 818
nabízí:
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.

Prodej RD 5+kk, Nezamyslice, novostavba,
pozemek 1370 m2, k nastěhování.
Cena: 3.550.000,- Kč
Prodej řadového RD 2+1, Myslejovice, možnost rekreace
Cena: 650.000,-Kč
Prodej RD 2+1, Čelčice, 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 2+1, OV, 56 m2, cihla, PV– J. B. Pecky
Cena: 880.000,- 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
Pronájem bytu 3+1,75m2, PV-Anglická
8.000,-Kč včetně inkasa

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK
Doloplazy RD 2+kk, po rekonstrukci, voda obecní,
plynové ÚT, dílna a zahrada. Dobrý stav.
Cena 730 tis. Kč

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.

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.

Tel.: 606 922 838

* RD 2+1 ve Vícově, cihlový, udržovaný, nová eurooknaaplynovýkotel.Vpřízemíjsou2pokoje,kuchyň,
koupelna,WCavstupníhala.Vpatřeje1pokojaterasa
15m2. Sklep 16m2, kotelna, prádelna a špajz, zděná
garáž. Zastavěná plocha 370m2, zahrada výměra
1050m2.Klidnálokalitanaokrajiobceulesa.
Cena1.980.000Kč.
* 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.

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
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Pronajmu byt 3+1 na Šárce,
bez zařízení, po výměně
plastových oken, cena 7 500 Kč
včetně inkasa za měsíc.
Tel: 777952027

Rodinné domy se zahradou:
Želeč
750 000 Kč
Lešany u PV
850 000 Kč
PV Ječmínkova ul.
Cena dohodou
PVVrahovice
1 890 000 Kč
Prostějovičky
1 900 000 Kč
Čechovice
3 500 000 Kč
PV Domamyslice
4 200 000 Kč
Plumlov
4 500 000 Kč
PV Mostkovice
4 690 000 Kč
Pěkné byty:
1+1, DB, Šárka
panel, 28 m2, pův..stav, 630 000 Kč
1+1, OV, Cyrila Boudy
cihla, 32 m2, udrž. stav, 700 000 Kč
2+1, OV, Dolní
panel, 53 m2, udrž. stav, 900 000 Kč
2+1, OV, Dolní
panel, 58 m2, po rek., 1 050 000 Kč
2+1, DB, sídl. A. Slavíčka
panel, 56 m2, udrž.stav, 1 200 000 Kč
2+1, DB, Šárka
panel, 57 m2, po rek., 1 000 000 Kč
2+1, DB, Joštovo nám.
cihla, 50 m2, udrž.stav, 750 000 Kč
2+1, OV Okružní
panel , 64 m2, udrž.stav, 1 000 000 Kč
3+1, OV, Moravská
panel, 73 m2, po rek., 1 400 000 Kč
3+1, DB, Anglická
panel, 76 m2, po rek., 1 300 000 Kč
3+1, OV, Brněnská
cihla, 96 m2, po rek., 1 850 000 Kč
3,5+1, OV, sídl.Svobody
panel, 76 m2, po rek., 1 450 000 Kč
3+1, OV, Nerudova 1 900 000 Kč
cihla, půdní novostavba, 105 m2,
Pronájmy:
2+1, sídl. A. Slavíčka
7300 Kč vč. inkasa/měs.
3+1, Moravská ul.
8000 Kč vč. inkasa/měs.
Pro naše klienty hledáme:
RD v Prostějově a okolí
Byt 4+1 a 3+1
Chaty v oblasti: Seč, Stražisko,
Prostějovičky, Plumlovská přehrada

Naše celá nabídka na:

www.byty-gfb.cz

JIHLAVA/ČECHOVICE
Předposlední víkend v lednu proběhlo
na jihlavských žíněnkách mistrovství
České republiky žáků a juniorů v řecko-římském zápase, jehož se zúčastnila i desítka mladých borců z TJ Sokol
Čechovice a také jeden zápasník TJ
Sokol I Prostějov. A z úspěchů se mohli těšit všichni. Zatímco prostějovský
Michal Wicha si v kategorii nejtěžších
juniorských účastníků do 120 kilogramů přivezl bronzovou medaili za třetí
místo, Čechovičtí vydolovali hned šest
cenných kovů!
Zápasnický oddíl TJ Sokol Čechovice
vyslal na Vysočinu desítku svých reprezentantů, kteří si na svá konta připsali tři
stříbrné a stejný počet bronzových medailí. O dvě ze tří druhých míst se postarali
žáci Jakub Smýkal (váhová kategorie do
47 kilogramů) a Michal Bukva (do 66
kg). „Kuba Smýkal zápasil velmi dobře,
a to i přesto, že ještě nemá plnou váhu, do
které mu chybí asi tři kila. V této věkové
kategorii může startovat ještě příští rok,
kdy se tak může dočkat i nejcennější medaile,“ zhodnotil vystoupení svého svěřence, který ze čtyř zápasů prohrál jediný,
trenér čechovických zápasníků Vojtěch
Szilva. Pěkný výkon odevzdal podle něj
i druhý stříbrný hoch, Michal Bukva, jenž
prohrál ze tří duelů jediný. „Neztratil se,
bojoval a jelikož jej čekají mezi starším
žactvem ještě dva roky, má vše před sebou.“ O třetí stříbrný kov se postaral junior Jiří Kalabis, jemuž ke druhému místu
ve váhové kategorii do 120 kg stačilo
jednou vyhrát. „Šampionát tak zakončil s
poloviční úspěšností, medaile se počítá,“
lakonicky konstatoval Szilva.

Bratrské duo Jan a Petr Hrdých se představilo v žákovské konkurenci kategorie do
42 kilogramů, v níž Honza obsadil třetí a
Petr čtvrtou příčku s bilancí tří vítězství a
jedné prohry, resp. dvou výher a stejného
počtu porážek. „Oba kluci odvedli velmi
kvalitní výkony a jelikož se ve starších
žácích pohybují taktéž prvním rokem,
čekají je ještě dva šampionáty této kategorie, což je notným příslibem,“ libuje si
kouč zápasníků TJ Sokol Čechovice. Další
bronz přidal do sbírky Pavel Večeřa, který
musel v silně obsazené váze do 59 kilogramů absolvovat hned pět utkání, z nichž
čtyři vyhrál a pouze jednou našel přemožitele. „Jeho velmi dobré výkony stačily
na bronz, který je v jeho případě více než
zasloužený,“ uvedl dále Szilva. O poslední
bronz se zasloužil Roman Dvořák, který
po třech výhrách a jedné porážce skončil
třetí ve váhové kategorii do 73 kg. „I v jeho
případě šlo o výborné vystoupení.“
Mezi juniory získal ještě málo populární
bramborovou medaili za čtvrté místo
Jaroslav Neuschel ve váze do 84 kilogramů (2 výhry - 2 porážky), Niki Ejem
skončil ve váze do 74 kilogramů na pátém
místě, neboť i když začal dobře, pro zranění ruky musel z dalších bojů odstoupit.
Z dalších výkonů stojí za zmínku stříbrná pozice juniorského reprezentanta
Kamila Slezáčka ve váhové kategorii do
96 kilogramů, který v současné době hájí
dres Olympu Praha. „Kamil začínal jako
zápasník v Prostějově a Čechovicích,“
informoval Vojtěch Szilva.
V příštím čísle vám přineseme zpravodajství z mistrovství České republiky seniorů
a kadetů v zápase řecko-římském, jenž se
konalo v prostějovské sokolovně. -pk-
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boie na 64 černobílých polích
aneb SK ROŠÁDA INFORMUJE
◘ První dorostenecká liga
Lednové dvojkolo 1.dorostenecké ligy hostili pořadatelé ze Starého Městě.Aprávě
favorizovaní domácí čekali na hráče ROŠÁDYjako první protivník. Ještě za stavu
2:2 vypadalo na celkovou remízu, ale v obou zbývajících partiích prostějovští hráči
v časových tísních chybovali a utkání tak skončilo vítězstvím domácích v poměru
4:2. V odpoledním klání narazili mladí Hanáci na poslední tým tabulky, ŠK Zlín.
Protože hráči soupeře zatím sbírají zkušenosti, není překvapivá výhra 5,5:0,5.
Hráčem dne byl se dvěma výhrami Daniel Jodl, jeden a půl budu přidala Nicola
Lužíková (hostující ze Sokola Šumperk), ostatní přidali po jednom bodu. Po sedmém kole je ROŠÁDAv polovině tabulky na sedmém místě.
◘ Krajský přebor družstev
V krajském přeboru družstev se ROŠÁDA „A“ utkala v záchranářském souboji
s DDM Mohelnice. Konečný výsledek 4:4 nevyhovuje ani jednomu výběru a boje
o záchranu zůstávají nadále otevřené. DDM Mohelnice – ROŠÁDA Prostějov
„A“ 4:4, Výsledky na jednotlivých šachovnicích: Formánek - Závůrka 0:1, Urbášek
- Dvořák 0,5:0,5, Volek – M. Tichý 0,5:0,5, D. Tichý - Vaculka 1:0, Chvojka - Pavel
0:1, Hájek - Kocmel 0,5:0,5, Pišl - T. Gorba 1:0, Strouhal - Snášel 0,5:0,5
◘ Oblastní přebor družstev
V oblastním přeboru družstev dospělých se „béčku“ ROŠÁDY překvapivě daří
porážet i silnější soupeře. V pátém kole to odnesli hráči AŠK Olomouc „B“, kteří
sice nastoupili v papírově silnější sestavě než ROŠÁDA, přesto odešli poražení
5,5:2,5. S bilancí čtyř výher a jedné porážky byl rezervní tým SK ROŠÁDAčtvrtý.
ŠK Olomouc „B“ – SK ROŠÁDA Prostějov „B“ 2,5:5,5. Výsledky na jednotlivých šachovnicích:APřenosil - Dvořák 0,5:0,5, Houžva - Koudelka 1:0, Kolmaš
- Šindelář 0,5:0,5, Slepička – T. Gorba 0:1, Svoboda - Snášel 0:1, Kočí – M. Gorba
0:1, Horváth - Novák 0,5:0,5, Zdražil - Krejsa 0:1.
◘ Šachisté RG a ZŠ přivezli z krajského kola první a druhé místo
Hejčínské gymnázium přivítalo na krajském kole přeboru škol v šachu pětadvacet
družstev ve třech kategoriích, z nichž RG a ZŠ Prostějov se zúčastnila v kategorii
1.-5. tříd a středních škol. Mezi středoškoláky byli ostřílení Vojtěch Plát, Jaroslav
Bureš, Daniel Jodl, Michal Snášel a Matěj Gorba jasnými favority své kategorie
a svou roli beze zbytku splnili. Soupeřům umožnili pouze jednu remízu, když
ostatních třiadvacet partií vyhráli. Potřetí v řadě se tak stali krajskými přeborníky
před Gymnáziem Hejčín a Gymnáziem Šumperk. Kategorie prvního stupně byla
mnohem vyrovnanější a o stupně vítězů se bojovalo do posledního kola. Družstvo
„Reálky“ ve složení Tomáš Zajíček, Jakub Ftačník, Tomáš Vysloužil a John Bartoš
se opíralo zejména o výkony prvně dvou jmenovaných, kteří vyhráli všechny své
partie. Chlapci nakonec obsadili výborné druhé místo za vítěznou ZŠ Uničov a vybojovali stejně jako jejich starší kolegové postup do republikového kola.
RG a ZŠ města Prostějova se ziskem zlaté a stříbrné medaile stalo společně
s Gymnáziem Hejčín nejúspěšnější školou v kraji.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká svoje sportovní akce za veřejné
-tog, pkfinanční podpory Města Prostějova.

H á ké tturnajj ve showdownu
Hanácké
h d
vyhrál
h ál
Hájek, Květa Trnečková skončila čtvrtá
PROSTĚJOV - V sobotu 23. ledna se
v prostějovské odbočce SONS odehrál
tradiční turnaj v showdownu, což je
aplikovaný stolní tenis pro těžce zrakově postižené. Do Prostějova se nakonec
sjelo celkem 9 hráčů z Ostravy, Hranic
na Moravě, Olomouce a Brna, kteří
společně vytvořili kvalitní podívanou.
„ I když venku panoval obrovský mráz
a někteří museli odjet z domova velmi
brzy, přijeli všichni pozvaní. Byl to tak
turnaj na vysoké úrovni, neboť jej absolvovali i hráči, kteří obsadili přední
umístění na mistrovství České republiky,“ informovala Večerník Květa
Trnečková ze sdružení SONS, která
byla také jedinou zástupkyní domácí
odbočky. Současná mistryně republiky skončila nakonec těsně pod stupni
vítězů, když v boji o třetí místo prohrála s hranickým Kubáčem a skončila
tak na 4. příčce.
„Jelikož hráček, které se tomuto sportu
věnují, je v republice velice málo, proto se
tohoto turnaje zúčastnily jen dvě a musely

tak hrát společnou soutěž s muži. Tento
trend je i na turnajích v celé republice,“
objasnila společné zápolení mužů i žen
Trnečková.
Rozhodčími turnaje byli Jiří Trnečka,
Václav Pouch a Petr Sezima. Co se týká
občerstvení, tak se nejen o účastníky turnaje celý den pečlivě starala předsedkyně
prostějovské odbočky SONS Alena
Hejčová. „V klubovně i herně panovala výborná atmosféra a již teď se všichni těšíme
na příští ročník,“ dodala Trnečková. -pkPořadí turnaje
ve showdownu, Prostějov:
1. David Hájek (SK Olomouc Sigma MŽ),
2.MartinPouch(Ostrava,hráčSKOlomouc
Sigma MŽ), 3. Antonín Kubáč (Hranice na
Moravě, hráč SK Olomouc Sigma MŽ), 4.
Květoslava Trnečková (hráčka prostějovské odbočky SK Olomouc Sigma MŽ), 5.
Mikuláš Ďurko (Baník Ostrava), 6. Pavel
David (Tandem Brno), 7. Josef Kaplan
(Tandem Brno), 8. Jan Příborský, 9. Jana
Škařupová (oba SK Olomouc Sigma MŽ)
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Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1. Platím
hotově. 777 851 606.

Prodám RD v Konici. RK nevolat.
Bližší informace tel.: 732 755 017.

Pronajmu cihl. byt 3 + 1, C.Boudy, na
2 – 3 roky. Nájem 9.000 Kč vč. ink.
Tel.: 776 149 959 po 16.00 hod.

Koupím chatu na Běleckém mlýně.
Mám hotovost. 777 231 606.

Pronajmu kadeřnictví. Tel.: 777 899
494 po 20.00 hod.

Sháním menší domek se zahrádkou.
Nejlépe Kralice, Výšovice, Brodek u
PV, Otaslavice, Kostelec, případně
kdekoli do 15ti km od PV. Spěchám.
775 125 779.

Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.

reality

Hledám pronájem bytu 1 + 1, 2 + 1 v
Prostějově. 774 851 606.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.

Ihned vykoupím Vaši nemovitost - byt
nebo RD v Prostějově. Možno zatíženo jakoukoliv formou zástavy nebo
dluhu. Tel.: 731 830 950, 603 560 836
Prodám DB 3 + 1, 72 m2. V pěkné lokalitě. Cena 1.050.000 Kč Při rychlém
jednání sleva.. Tel.: 606 788 386.
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.
Prodám byt 3 + 1 v PV, cena 1.120.000
Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
51 m2, 4.500 Kč/měs. Tel.: 724 337
984.
Pronajmu cihlový byt 3 + kk v PV, cena 5.500 Kč/měs. Solidní zájemce.
Tel.: 724 337 984.
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.
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
259.000 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.

reality

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

Prodám byt 3+1, 6. poschodí, sídl. E.
Beneše, dům zateplen, nové okna,
levný nájem. Volné ihned. Tel.: 774
273 310.
Pronajmu pěkný byt 3 + 1, Šmeralova
ul., 5tis. Kč + ink. Tel.: 737 508 611.
Prodám pozemek 400 m2. Obec
Dubany, Tel.: 777 290 319.
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.
Přenechám bar v centru města PV.
Tel.: 724 582 696.
Pronajmu podkrovní garsonku na
Svatoplukově ulici v Prostějově. Tel.:
777 640 618.

Pronájem cihl. bytu, Bulharská ul., cena vč. inkasa 7.000 Kč. Tel.: 602 451
816.
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.
Prodám stavební pozemek v
Kostelci na Hané 1.000 m2, cena
490 Kč/m2. Dohoda možná. Tel.:
737 112 123.

Pronajmu obchod na náměstí v PV,
120 a 150 m2. Cena dohodou. Tel.:
724 337 984.

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.

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

Vyměním byt 2 + 1, 68 m2, v lokalitě
Šárka, za byt 1 + kk s doplatkem. Tel.:
604 869 057.
Prodám cihlový byt 2 + 1 v PV, cca 63
m2, klidná lokalita. Tel.: 724 337 984.
Prodám byty 1 + 1 a 2 + 1. Tel.: 722
912 715.
Koupím byt 3 + 1 nebo 2 + 1 (větší) v
PV, stav nerozhoduje, cena do 1,1 mil.
Kč (dohoda). Tel.: 732 181 597.
Pronajmu přízemní nebytové prostory v centru Prostějova, 3.500 Kč –
24m2, 5.000 Kč – 54m2, 6.000 Kč –
62m2, 6.500 Kč – 67m2, 7.000 Kč –
85m2, 25.000 Kč – 350m2. Tel.: 602
787 096, 606 312 009.

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

Prodám hezký byt 3+1 s balkonem u
Hloučely. Tel: 602782782.

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

Koupím byt 3 + 1 po celkové rekonstrukci OV i DV, platím hotově cena max. do 1.600.000 Kč. Tel: 777
607 873.

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

Prodám byt 2 + 1 OV, panel, původní
stav, pěkná lokalita. RK nevolat! Tel.:
723 563 169.

Pronajmu byt 1 + kk. Přihlášení k trvalému pobytu možné. Tel.: 606 922
838.

Prodám cihlový 3 + kk, OV, po GO, v
centru parkování, nízké náklady, vl.
topení. Cena dohodou. RK nevolat.
Tel.: 775 290 745.

Pronajmu dlouhodobě zděný jednopokojový byt, Žeranovská ul. 21.
Volný ihned. Tel.: 608 88 76 33, jaro07@seznam.cz

Pronajmu byt 1 + 1, E. Beneše. Tel.:
736 631 702.

Prodám nadstandardní 3 + 1, OV, cihla, výtah, 80 m2, v centru města, nutno vidět. Cena dohodou. Tel.: 724 123
433. RK nevolat!

Prodám RD v centru PV, 4+1, po částečné rekonstrukci. Cena 1.750.000
Kč. Tel.: 604 944 337

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

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

Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.

Prodej panelového bytu 3 + 1 OV, ul.
Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2, 2NP. s výtahem.
Neprůchozí pokoje, prostorný byt s
balkonem. Cena 1.250.000 Kč. Tel:
603 598 193.

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

Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
775 635 832.

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

Komfortní ubytování v Prostějově.
Krátkodobě i dlouhodobě. Blízko
centra, v klidné části u parku. Fool servis možný. Mob.: 777 943 299.
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 páry. Krátkodobě i dlouhodobě, blízko centra, v klidné části u parku. Možnost nadstandardních služeb:
úklid, prádelna, stravování, nákup.
Mob.: 777 943 299.
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.

Nabízím pronájem bytu 3 + 1 v RD,
obec Suchdol u Prostějova, nájemné
4000 Kč/měsíc. Tel.: 515 336 321.
Pronajmu byt 4 + 1 ul. Palacká.
Částečně zařízený. Cena 6.900 Kč +
ink. Tel.: 602 50 20 98.
Pronajmu zařízený 2 + 1 na V.Špály,
volný ihned, 8.000 Kč vč. ink. Tel.:
777 163 747.
Pronajmu zař. byt 1 + 1 bez RK!
Tel.: 776 739 983.
Pronajmu byt 1 + 1 na Kostelecké ul.
v PV. Tel.: 607 919 040.
Hledáme ke koupi RD na Konicku,
zahrada, dílna. Tel.774421818.
Koupíme cihlový byt v dobrém stavu,
1 + 1 nebo 2 + 1. Tel. 774 858 723.
Hledáme ke koupi RD 3 + 1, 4 + 1 se
zahradou v Prostějově nebo okolí. Tel.
774 101 818.
Koupíme menší chatu v okolí PV. Tel.
774 858 723.

Pronajmeme prostory 80 m2, v přízemí blízko středu města, vhodné na
kancelář, služby, sklad, lehkou výrobu aj. Možnost parkování. Tel.: 777
580 880.
Prodám podkrovní byt 3 + 1, 130 m2,
po rekonstrukci. Cena: 2.380.000 Kč.
Tel.: 604 821 312.

práci
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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.
Hledáte práci? Nejde o půjčky ani dealerství. Volejte na: 720 183 355.
Výběrové řízení na 3 pracovní pozice. Rozšiřujeme náš obchodní tým v
oblasti kosmetiky. Požadavky: příjemné vystupování, komunikativní
schopnosti při práci s lidmi. Výplata
každé 3 týdny. Neomezena možnost
výdělku. Nástup možný ihned. Info a
pohovory: tel.: 736 488 883.
Přijmeme muže i ženy na pozici poradců ve wellness centru. Pružná pracovní doba, nadstandardní příjmy,
zaučíme. Volejte po 19.00 hod. Tel.:
724 30 60 29.
Výdělky 2-7 tis. Kč denně. Nutný PC
+ internet. Nejde o poj., půjčky,
MLM. Tel.: 603 845 583.
Přijmeme nehtařku na výpomoc do
zavedeného salonu. Tel.: 774 81 05
09.
Přijmeme pedikérku. Tel.: 777 19 67
67.
Výdělek od 10tis. Kč týdně. Nutný
PC + internet. Tel.: 603 300574.
Potřebujete opravdu si vydělat?
Zavolejte 733 515 504.
Přijmu automechanika s praxí na provozovnu v PV. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 824 136.
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.
Přijmeme barmanku do X baru, příjemného vzhledu a vystupování – brigádně. Tel.: 608 829 263, 721 120
292.
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.
BOMBA KŠEFT!!! Jednoduchá a
zajímavá práce v kanceláři.
Vyplácíme denně!!! Zaškolíme, volejte 737 465 727 nebo 605 183 668.

práci
nabízí
Výběrové řízení na pozici sociální
pracovník
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov vypisuje výběrové řízení na pozici "sociální pracovník".
Požadavky: VŠ,VOŠ (sociálního či
pedagogického zaměření), trestní
bezúhonnost, komunikativnost, samostatnost, aktivní přístup, ochotu
pracovat v odpoledních hodinách,
schopnost práce v týmu, výhodou silná motivace k práci se sociálně ohroženými dětmi a mládeží, výhodou
zkušenost práce s dětmi a mládeží.
Náplň práce: Přímá práce s dětmi a
mládeží ve věku 11 - 26 let (kontaktní práce individuální i se skupinou),
organizování a realizace volnočasových aktivit a preventivních programů, administrativa sociální služby,
pro bližší informace nás kontaktujte.
Nabízíme: možnost seberealizace,
možnost profesního a osobního růstu,
vzdělávání, zázemí zavedené neziskové organizace, pracovní poměr na
plný úvazek s nástupem začátkem
dubna 2010, zajímavou práci v profesionálním týmu, supervizi a odborný
dohled. Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do
5.3. 2010 na adresu
nzdm.pv@podaneruce.cz
Jméno organizace: Sdružení Podané
ruce, o.s., Divize odborných služeb
Olomouckého a Zlínského kraje,
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov. Adresa: Na Příhoně 20,
Prostějov 796 01. Kontaktní osoba:
David Bezdomnikov. Telefon: 777
916 288.
Nabízíme přivýdělek s českou akciovou společností. Tel.: 605 955 387.
Hledáme vhodného uchazeče na
pozici: Vedoucí směny. Práce v mužském kolektivu, směnný nepřetržitý
provoz – harmonogram. Požadavky:
SŠ, pečlivost, flexibilita, komunikativnost. Praxe v oboru: výhodou.
Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu. Strukturované životopisy
zasílejte na adresu firmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky 15, 796 01
Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@profrost.cz
Hledám pomocníka na stavbu.
Výkopy, bourání a jiné pomocné práce. Tel.: 731 577 416.
Do kanceláře v PV hledáme někoho
šikovného na sepisování objednávek.
Příjem 30.000 Kč. Tel.: 775 245 760.
Sháníte práci? Zavolejte 723 705 653.
Do zavedeného salonu v PV přijmu
kadeřnici, kosmetičku, masérku a pedikérku na ŽL. Možno i na půl směny. Výhodné podmínky. Info na tel.:
774 87 52 01.
rámeček
Dom. práce, 728 046 038.
Práce domů, 723 399 252.
Nabízíme práci, solidní výdělek. Tel.:
736 212 320, 608 269 939.
Hledáme řemeslníka, vhodné i pro šikovného kutila pro práci se dřevem
(obklady apod.) pro práci v PV. Tel.
608 712 623.
Hledám paní na úklid, 3 pokoj. byt, 1
– 2x týdně, 60 Kč/hod. Tel.: 608 88 76
33.

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.
Soukromá lékárna přijme magistru
na výpomoc. Tel. 775912342.
41letý malíř-natěrač hledá práci.
Možno i jako pomocník u zedníků.
Tel.: 604 42 57 58.

Koupíme RD v PV, cena kolem 3 mil.
774 101 818.

Přijmeme pracovníka do kanceláře na vyřizování objednávek a zakázek. Příjem 30.000 Kč. Tel.: 776
794 393.

PRODÁM RD V OTASLAVICÍCH
ZA 150 TIS. PRONAJMU KANCELÁŘ V CENTRU PV/ 3 TIS./ MĚS.
777 884 742.

Nenáročný přivýdělek pro ty, co
opravdu chtějí. Tel.: 777 81 92 91.

Kdo má zájem 1 x týdně uklidit v domácnosti? Mohou být i starší lidé.
Spolehlivost. Tel.: 775 042 890.

Přijmeme nehtovou designérku do
zavedeného salonu s vybavením, výhodné podmínky. Info na tel. č. 775
991 404.

STAROŽITNOSTI

Pronajmu dlouhodobě zařízený byt 3
+ 1, sídl. E.Beneše. Levný nájem +
5.000 Kč/měs. RK nevolat! Tel.: 608
45 53 04.
Prodej novostavby ve Vrahovicích 5 +
kk. Tel.: 604 821 312.

Hledám slečnu/paní/studentku na občasné hlídání 8leté dcery. Bližší informace sdělím telefonicky na čísle 739
076 525.

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM
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finance
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
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.
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.
Všechny typy úvěrů, hypoték, leasingů a kreditních karet až do 500 000
Kč, Expres služba i pro problematické
klienty. Tel: 774 664 892.
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.
Nebankovní půjčky. Tel.: 777 81
92 91.
SUPER NEBANKOVNÍ HYPOTÉKA! Úrok 5,9% ročně, splatnost
až třicet let. Expess do 48 hodin volejte přímo 737 465 727 nebo 605
183 668.
EXKLUZIVNÍ PRODUKT BONITA - KREDINÍ KARTA od 50
do 500 tisíc Kč, vystavena ihned na
místě ZDARMA. Nejsme linka 900
... Volejte 737 465 727 nebo 605 183
668.

PV
Veèerník,
Olomoucká

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

Společenská
inzerce na str. 21

Řádková inzerce, sport
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služby

koupím

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

Svářečky do dílenského provozu. T.:
777 632 583.

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.
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).
Vodo-topo.plyn + veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788.
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

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.

prodám

Tvé ruce už nepohladí,
ústa neporadí,
Tvou lásku nikdo nenahradí.

VÍDEŇ - Prostějovští kulečníkáři
se před závěrečným kolem ČeskoRakouské Interligy drží na skvělém
třetím místě. „Udržet se na něm však
nebude vůbec lehké, protože závěrečné kolo soutěže se hraje v květnu
na domácích stolech největšího soupeře o bronzovou pozici, týmu WBA
Vídeň,“ prozradil hned úvodem
Martin Dostál, lídr týmu Presskan
systém. Prostějovské družstvo
ve složení Galíček, Tunkr, Nenál
a Dostál v dosavadním průběhu
mezinárodní soutěže zatím jen čtyřikrát prohrálo, z toho dvakrát s už

Dne 2. března 2010
uplyne rok od smrti
pana Bohumila SOKOLA.
Vzpomíná manželka Marta
a děti s rodinami.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. SK Billard Centrum Praha
10
2. Billiard club Havířov
10
3. Presskan system Prostějov 10
4. SKP Sever Ústí nad Labem
10
5. WBA Vídeň
5
6. SK Kulečník Ústí nad Labem 10
7. Elite Vídeň
5

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

Pila 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.
Prodám trafiku u staré polikliniky
– sleva. Tel.: 776 218 519.

Provádíme práce: elektro, vodo-topo-plyn, vč. podlahového vytápění,
projektové dokumentace, výpočtu
energetické náročnosti budov. Tel.:
777 942 021.

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

zvířata

Nabízím řez ovocných stromů,
výsadby zeleně. Telefon 721 036
641.

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

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

Poradím, jak zhubnout. Tel.: 739
107 441.

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Stavební firma STYKR s.r.o. –
kompletní realizace staveb a bytů.
Tel.: 605 86 41 40.

VÝPRODEJ
MODELŮ 2009
NOVÉ MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

Provádím instalaci satelitního kompletu DIGI TV. Tel.: 607 170 535.

Doučím ČJ mluvnici, připravím na
přijímací zkoušky. Prodám starožitné křídlo – vykládané perletí a
mosazí. Tel.: 723 030 002.

oznámení
Vinotéka, Kostelecká 10, PV se těší
na Vaši návštěvu,
www.vinotekauzbynka.webnode.cz
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.

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.

seznámení
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.: „Pro vážný
vztah“.

různé

Nově otevřený sekond hand
Svatoplukova 48 - od 1.3.2010.
Kadeřnictví - STUDIO IN - Eva
BARTOŠKOVÁ. Objednávky na
tel. čísle: 604719 736.

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
5. března
v 10.00 hod

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
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Mediální partner:

Karel Sochor

koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader,
Tel.: 603 498 695.

INTERLIGY:
54:6
20
47:13
14
38:22
12
23:37
8
12:18
4
4:56
2
2 : 28
0

Dne 4. března 2010
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Rudolfa FREMMLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn Jaroslav
a Rudolf s rodinami.

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Stříhací služba „MAZLÍK“ vám nabízí stříhání pejsků všech plemen
přímo u vás doma. Kontakt a objednávky na tel.: 606 166 853.

ČESKO-RAKOUSKÉ
10
0
0
7
0
3
6
0
4
4
0
6
2
0
3
1
0
9
0
0
5

Obchodními partnery prostějovských kulečníkářů jsou:

Nábytek na míru
Truhlářství Štugel, 777 69 03 11.

Provádíme klempířské, pokrývačské, tesařské, izolatérské a zednické práce. Tel.: 602 77 68 43.

jasným vítězem Interligy BC Praha,
jednou s Kimexem Havířov a jednou
s WBA Vídeň. Druhý vídeňský tým
Elite Vídeň porazili Hanáci bez problémů 6:0 a mají tak v pomyslném
souboji s Vídní skóre 1:1 na zápasy.
Dobrými výkony v utkáních s českými protivníky si prostějovský tým už
s předstihem zajistil bronzové medaile v České nejvyšší soutěži, do jehož
tabulky se pochopitelně nezapočítávají výsledky s rakouskými soupeři.
O stříbrnou příčku připravilo prostějovské hráče jen horší skóre v souboji
s Kimexem Havířov.
-pk-

KONEČNÁ TABULKA EXTRALIGY:
1. SK Billard Centrum Praha
8
8
0
0
42:6
2. Billiard club Havířov
8
0
3
35:13
3. Presskan system Prostějov 8
5
0
3
30:18
4. SKP Sever Ústí nad Labem
8
2
0
6
13:35
5. SK Kulečník Ústí nad Labem
8
0
0
8
0:48

Pila K+L, Doloplazy nabízí za slevové ceny bukové palivové dřevo.
1prm /495 Kč. Akce trvá do vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Kontakt:582 388 101.

www.hubnete.cz/mh76

www.hubnete.cz/rosta

Kulečníkáři Presskan Prostějov
bojují v interlize o medaili

vzpomínáme

Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně,
rádia, hračky, porcelán, sklo, šperky,
mince, pohlednice a další. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
Obrazy A. Mervarta, J,.Jambora,
B.Jaroňka, A.Hudečka, O.Bubeníčka,
B.Dvořáka, R.Havelky, A.Kalvody,
F.Kavána, O.Lebedy, S.Lolka,
J.Panušky, J.Ullmanna, a další. Tel.:
603 161 569.
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Prostějovský
Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
telefon:
582 333 433
email:
vecernik@pv.cz

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

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Z moravskoslezského šampionátu
odjel AC Prostějov se dvěma kovy
Hrazdil s Matuškovou získali bronz
BRATISLAVA - Velmi solidní konkurence se sešla první únorovou
na mistrovství Moravy a Slezska
dorostu a juniorů 2010, které se
konalo v bratislavské hale ELAN
(moravskoslezské území nedisponuje patřičně vybavenou halou
- pozn.red.). Prostějovští atleti
se ani v celomoravském poli
neztratili a opět bojovali
o přední příčky. V porovnání s předchozími šampionáty však nakonec
vydolovali „jen“ dvě
bronzové medaile, což hlavního
lodivoda Milana Čečmana příliš
nepotěšilo. „Počítali jsme se ziskem
vícero kovů,“ přiznal lehce zklamaný představitel AC
Prostějov. Atletický
maratón začal ve slovenské metropoli brzy
dopoledne a skončil až
v podvečerních hodinách, což ubralo síly
nejen závodníkům, ale
i divákům.
O první medaili prostějovského oddílu se
postaral junior Ondřej
Hrazdil v běhu na 60
metrů, který z rozběhu
lehce postoupil za čas
7,34 sec., aby ve finále časem 7,31 vteřin
překonal svůj osobní
rekord, což mu vyneslo
třetí místo a bronzovou
medaili. Jeho oddílový
kolega František Jančík
byl diskvalifikován již
v rozběhu. Samotný
Hrazdil obsadil v běhu
na 200 m v rozběhu
druhé místo za čas 24,64
sec., což mu vyneslo celkovou sedmou příčku.
Druhou bronzovou
medaili získala juniorka
Dominika Matušková
(na archivním snímku) ve skoku vysokém
za výkon 160 cm, která
navíc v běhu na 60 m
překážek skončila sedmá v čase 10,29 vteřin.
Na osmé příčce za 10,51
sec. doběhla další prostějovská závodnice Lucie
Síbrová, která zápolila

i na hladké šedesátce, ovšem čas 8,72
vteřin z rozběhu (5. místo) na postup do
finále nestačil. „Bramborovou“ medaili za čtvrté místo v běhu na 60 m překážek vybojoval časem 8,88 sec. dorostenec Filip Londin, naopak již podruhé
za sebou se nezadařilo favoritovi této
soutěže Robinu Dragounovi, který
skončil po kolizi již na první překážce. „Věříme, že si již smůlu
vybral a na nadcházejícím
mistrovství České republiky uspěje,“ poznamenal
Milan Čečman. Dragoun
si překážkové selhání částečně vynahradil ve skoku vysokém, ve kterém
obsadil mezi dorostenci výkonem 172
cm pátou příčku.
Z dalších výsledků mladých prostějovských
atletů dodejme, že Jakub
Čech skončil v rozběhu dorostenců na 60 m
šestý, když dosáhl času
7,88 vteřin a na 200 m
čtvrtý za čas 26,94 sec.
Ani v jednom případě
to postup do finálových běhů nepřineslo.
Podobně dopadli i Jan
Pospíšil, který v běhu na
1500 m zaběhl jedenáctý
čas 4:57,78 minuty a žák
Miroslav Němeček, jenž
v běhu na 300 m časem
42,86 sec. skončil celkově třináctý. „Pro všechny to byla další cenná
zkušenost a dobrá příprava na vrcholy halové
sezony, které nás v nejbližších dnech čekají,“
ohlédl se za vystoupení v Bratislavě Milan
Čečman.
Dalším startem prostějovských atletek
Venduly Zbořilové
a Dominiky Matuškové
bylo mistrovství ČR
ve vícebojích v Praze,
o týden později se pak se
zástupci AC Prostějov
představili na tolik očekávaném mistrovství
ČR jednotlivců dorostu
a juniorů rovněž v Praze.
Zpravodajství z těchto
dvou akcí najdete v příštím Večerníku.
-pk-

Fotbal

1. března 2010

RELAX juchal na plese
ŽAROVICE – Již posedmé
se třináctinásobný šampion
Krajské ligy v sálovém fotbale
FC Relax Prostějov rozhodl
uspořádat ples, na kterém se celá
sezona vždy patřičně zhodnotí...
Ani letošek tak nebyl v tomto
směru výjimkou a tak se od

pátečního večera až do sobotního
rána debatovalo, ale i tancovalo,
zpívalo, jedlo a pilo. Všeho totiž
bylo dostatek...A tak se v kulturním domě v Žarovicích juchalo
a plesalo i bez kopaček. K poslechu i tanci pak hrála skupina
TAMDEM.
-pk-

Poděkování patří partnerům
7. FOTBALOVÉHO PLESU
FC RELAX PROSTĚJOV, jimiž byli:
Andrea Matušková – apartmán Ramzová www.apartmanramzova.cz, nabídka ubytování v 2-6ti lůžkovém horském apartmánu;
Lachman Styl, s.r.o., Plumlovská 44, Prostějov, www.lachmaninterier.cz, stavební a inženýrská činnost; TK PLUS, s.r.o., www.
tkplus.cz - „s námi po cestách šampiónů“; Radek Kocourek, www.
cukrarnakocourek.cz, Cukrářská výroba Krumsín 202, Kavárna
U Kocourka; Tuning Bar, Mlýnská 23, Prostějov, tel. 731504844,
večírky, oslavy, skvělá kuchyně, příjemné letní posezení; Restaurace
Pod kaštany, Západní 2, Prostějov, tel. 582363347, nově zrekonstruovaná nekuřácká restaurace; Restaurace U krále Ječmínka, Újezd 4,
Prostějov; Restaurace a pizzerie Zámecký šenk, Kralice na Hané,
www.zameckysenk.cz; Radek Bureš, Mlýnská 16, Prostějov, www.
revize-bures.cz, revize plynových a tlakových zařízení; Jiří Kiška
a Pavel Kiška - Auto Haná, Okružní 87, Prostějov, autoopravna;
BIZAP, s.r.o. stavební firma, Brněnská 53, Prostějov, www.bizap.
cz, regenerace panelových domů, zateplení budov, výstavba rod.
domů na klíč; VPO Protivanov, a.s., tradiční výrobce plastových
oken, www.vpo.cz; AL LOGIC, s.r.o., Plumlovská 44, Prostějov,
kompletní stavební práce, malířské, natěračské, sklenářské práce;
Tomi-Remont, a.s., Prostějov, www.tomi-remont.cz, dopravní a
inženýrské stavby; LINAPLAST, s.r.o., Sportovní 313, Kralice na
Hané; DDsport - Dana Dokoupilová, výrobce dresů na zakázku,
www.ddsport.cz; Petr Hodulák - Kadeřnictví Picasso, Drozdovice
61, tel. 582332504, kadeřnické služby pro dámy i pány; Solární
studio AVANTGARDA, Žeranovská 1, Prostějov, www.controverse.cz; Jiří Kiška a Pavel Kiška - Auto Haná, Okružní 87, Prostějov,
Autoopravna; Alice Company, s.r.o., www.alicecompany.cz, e-shop:
www.bryle-cepice.cz sluneční brýle, zimní čepice, pletené rukavice,
šály, baseballové čepice; Domovní správa Prostějov, s.r.o., provozovatel městských lázní a Aquaparku Koupelky; Computer System CZ,
s. r. o. – AutoCont partner, www.autocontpv.cz; PROSTĚJOVSKÝ
Večerník – zpravodajský a společenský týdeník, www.vecernikpv.cz;
Spolek Plumlovských nadšenců.

ČERNÁ ZIMA V PROTIVANOVĚ:

Divizní tým už v jarní části hrát nebude!
Ta zpráva obletěla minulý
týden celé fotbalové dění na
Prostějovsku. Tým z Drahanské
vrchoviny, TJ Sokol Protivanov
kvůli finančním problémům
odstupuje ze čtvrté nejvyšší soutěže! „Do divize na jaře nenastoupíme. Nesehnali jsme dostatek
financí,“ nechal se slyšet jeden
z čelních funkcionářů protivanovské kopané Antonín Krátký.
„Dnes jsme se byli informovat,
jaké k tomu máme podniknout
konkrétní kroky, a v nejbližší
době podáme Řídící komisi pro
Moravu vyjádření, že odstupujeme ze soutěže,“ dodal.
Protivanov, který na podzim vedl bývalý český reprezentant
Roman Sedláček, je po třetiligovém Fulneku už druhým klubem
v tomto roce, který kvůli špatné
ekonomické situaci nedohraje
svoji soutěž. „Každopádně jsme
to dohrát chtěli, ale nikdo nám v
dnešní situaci nedokázal dát hned
nějakou formu dotace. Nemáme
žádné nepřekonatelné dluhy, se
všemi jsme vždycky jednali férově
a u toho bychom také chtěli zůstat,“
vysvětlil na internetových stránkách regionálního serveru Krátký s
tím, že finance by Protivanov měl
mít v polovině roku. „Do té doby

jsme nechtěli hráčům říkat, že hrají
zadarmo..“
Za odstoupení ze soutěže však dostane jeden ze dvou divizních zástupců
Prostějovska stotisícovou pokutu.
„Je tam sice pokuta, ale dohrání soutěže by bylo finančně až pětinásobně
náročnější,“ řekl Krátký.
Fotbal ale z Protivanova nezmizí.
Všechny ostatní týmy včetně rezervy hrající II. třídu budou i nadále
pokračovat. „Týká se to jenom
prvního mužstva, B-tým i mládež
pokračují ve svých soutěžích,“
ubezpečil. „V létě se pak domluvíme, v jaké soutěži bude pokračovat
A-mužstvo. Teď jsme v podstatě prvním sestupujícím. Trest v
podobě pádu třeba do IV. třídy nám
nehrozí, můžeme se přihlásit do
krajského přeboru.“
Prostějovskému regionu tak zbyde
už jen jediný zástupce ve „velkém“
fotbalu. Posledním mohykánem je
Konice, která hraje stejnou soutěž,
z jaké Protivanov nyní odstupuje.
„Takový je fotbalový život,“ říká
smířeně Roman Sedláček, který
se tak stal posledním divizním
trenérem Protivanova. „Bohužel
to dopadlo, jak to dopadlo. Tohle
určitě nikdo nechtěl. Myslím si, že
zdaleka největší zklamání je to pro
protivanovské funkcionáře, kteří

tomu klubu strašně moc obětovali.
Osobně jsem to ale čekal...,“ poznamenal pro Večerník bývalý česko-

Šindelář, Pagáč – Smékal 3,
Liška 2, Jemelka
SFK ELKO Holešov – FC
Kralice na H. 5:3 (2:2), střelci
branek: Odstrčilík 2, Uruba,
Marek, Křenek – Petržela Zd. 2,
Pazdera
TJ Sokol Troubky – TJ Slavoj
Kojetín 1:1 (0:0), střelci branek:
Stískal – Ernst

se utkají mezi sebou mužstva
umístivši se po 7. kole na 1 a 2.
místě.
Výsledky 7. kola:
FK Kozlovice – 1. FC Přerov
2:1 (2:0), střelci branek: Tomčík,
Kaďorek – Šohela
FK Chropyně – FC Želatovice
3:6 (2:3), střelci branek: Štětina,

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

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
3
3
2
2
0

0
0
1
1
0
2
1
1

1
2
2
3
4
3
4
6

17:12
26:8
26:20
24:16
18:20
15:18
13:16
11:40

18
15
13
10
9
8
7
1

Jednotlivé dvojice pro utkání o konečné umístění v turnaji O pohár
města Chropyně budou mít v sobotu 6. února následující podobu a
začátky utkání:
11:00 hodin 1. FC Přerov – TJ Sokol Troubky o 7. a 8. místo,
13:00 hodin SFK ELKO Holešov – TJ Slavoj Kojetín o 5. a 6. místo,
15:00 hodin FK Chropyně – FC Želatovice o 3. a 4. místo,
17:00 hodin FC Kralice na Hané – FK Kozlovice finále

ZIMNÍ TURNAJ V HOLICI:

Nábor do oddílu nohejbalu Ve finále se střetnou Bohuňovice s Lutínem
Tak jako každé sportovní odvětví, potřebuje i nohejbal doplňovat svou hráčskou základnu
a proto jeden z nejúspěšnějších mládežnických oddílů
regionu TJ Sokol I Prostějov
pořádá každé pondělí od
16:00 do 17:00 hodin a každý čtvrtek od 14:00 do 15:00
hodin v sokolovně na Skálově
náměstí v Prostějově NÁBOR
MLADÝCH HRÁČŮ do
žákovského kolektivu nohejbalu. Nábor je soustředěn
zejména na ročníky narození
2000 až 2001.
Zveme do svých řad další
zájemce o toto tradiční ryze

české odvětví sportu, které je na
mezinárodním poli velmi úspěšné. Staňte se i vy v budoucnu
ligovými nohejbalisty Sokola
I Prostějov nebo dalších klubů
v naší republice!
Letos v srpnu je navíc TJ
Sokol I Prostějov pořadatelem mistrovství České
republiky mladších žáků, na
němž obhajuje mistrovský
titul z loňského roku. I zde
můžete startovat před svými
rodiči nebo spolužáky také vy.
Bližší informace získáte na
telefonním čísle 736 536 930.
Zve výbor oddílu nohejbalu
TJ Sokol I Prostějov

Chán finišuje, pomozte
mu do základní pětky
(Dokončení ze str. 17)
Zopakujme, že hlasování
o sestavách, trenérech obou
týmů i účastníků doprovodných soutěží probíhá už od
1. února na webových stránkách akce a končí ve středu
3. března. Ceny vstupenek se
pohybují od 40 do 150 korun,
ovšem například exkluzivní vstupenky na palubovku,
jichž pořadatelé dali do prodeje necelou stovku, již nejsou k dispozici. Fanoušci si
je „rozebrali“ během prvních
dvou týdnů. Organizátoři

Utkání hvězd proto žádají
fanoušky, aby již místa na
palubovku neobjednávali a využili širokou nabídku
dalších sektorů v hledišti ČEZ
Arény. Od poloviny minulého
týdne je možné zakoupit vstupenky rovněž přes internet v síti
Ticketstream. Zde si mohou
fanoušci vybrat ze tří sektorů:
113 (cena vstupenky 150,- Kč),
114 (80,- Kč) a 414 (40,- Kč).
Pro školy a basketbalové oddíly
jsou navíc připraveny dotované
vstupenky za 20 korun. Více na
www.utkanihvezd.cz.
-pk-

Poslední kolo základní části
zimního turnaje třetího ročníku
Memoriálu Oldřicha Vangora
v Holici určilo konečné pořadí ve
skupinách. Finále si zahraje Sokol
Bohuňovice se Sigmou Lutín, o
třetí místo si to rozdají Hlubočky
s domácí rezervou.
Skupina „A“
Sokol Velký Týnec – Sokol
Tovačov 3:2 (1:1), branky: 10.,
63. a 84. Pospíšil – 31. Březina,
48. Smrčka; SK Jesenec – Sokol
Bohuňovice 4:3 (3:2), branky:
30. a 42. J. Tichý, 19. P. Tichý
ml., 48. Čížek – 6. Opletal, 35.
Janků, 90. Kalhous. Bohuňovice
v prestižním utkání sice těsně
prohráli, ale to nic nemění na
skutečnosti, že si zahrají ve finále turnaje. Vstup do utkání měli
lepší Bohuňovičtí, skóre otevřel
v 6. minutě Opletal, vyrovnání
zařídil P. Tichý mladší. Díky
gólu J. Tichého šel do vedení po
půlhodině hry Jesenec. Nejlepší
střelec skupiny „A“ Janků stačil
ještě srovnat, ale druhý gól J.
Tichého poslal do vedení opět
Jesenec. Tři minuty po změně
stran zvýšil Čížek na 4:2 a dvoubrankové vedení Jesenečtí drželi
téměř celý druhý poločas. Až
v poslední minutě zápasu upravil konečný výsledek Kalhous;
1.HFK Olomouc „B“ – FK AD
Horka n.M. 13:0 (7:0), branky:
5., 17., 38., 42., a 82. Grézl, 2.,
10. a 60. Vykydal, 25. a 80. M.
Krejčí, 48. Smékal, 55. Dohnal,
87. Dlabal; Slovan Černovír volný los.

Tabulka skupiny „A“:
1. Sokol Bohuňovice
6 5 0 1
26:10 15
2. 1.HFK Olomouc B
6 4 1 1
38:12 13
3. SK Jesenec
6 4 1 1
19:10 13
5. Sokol Velký Týnec
6 3 0 3
15:21 9
4. FK Horka n.M.
6 2 1 3
10:25 7
6. Slovan Černovír
6 1 1 4
7:18 4
7. Sokol Tovačov
6 0 0 6
5:28 0
Střelci: 9 - Janků (Bohuňovice), 8 - M. Krejčí (1.HFK B), Pospíšil (V.
Týnec), 6 - Čížek (Jesenec), Grézl (1.HFK B), 5 - Fiala (Horka), P.
Tichý ml. (Jesenec), 4 - Kučerňák (1.HFK B), Fryčák (Bohuňovice),
Žondra (1.HFK B), Vykydal (1.HFK B), 3 - Smrčka (Tovačov),
2 - Šubrt (Černovír), Tesař (1.HFK B), Bundil (Horka), Koudelný
(Bohuňovice), Konečný (Bohuňovice), Macenauer (Velký Týnec), J.
Tichý (Jesenec), Dohnal (1.HFK B), Kalhous (Bohuňovice)

Tabulka skupiny „B“:
1. Sigma Lutín
6 5 1 0
26:11 16
2. FK Hlubočky
6 4 1 1
22:9 13
3. SK Velká Bystřice
6 3 2 1
22:10 11
4. Sokol Olšany
6 2 3 1
15:15 9
5. 1.HFK Olomouc U19
6 1 1 4
11:17 4
6. SFK Nedvězí
6 1 0 5
9:31 3
7. FK Brodek u Př.
6 1 0 5
8:21 3
Střelci: 14 - Kryl (V. Bystřice), 12 - Bartl (Lutín), 8 - Hošák (Olšany),
6 - Körner (Lutín), 5 - 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), Grézl (1.HFK U19), Šputa (V. Bystřice). -bj, pkSkupina B:
1.HFK Olomouc U19 – Sigma
Lutín 3:6 (2:3), branky: 6. a 33.
Grézl, 85. Svozil – 45., 86. a 90.
Bártl, 8. Huňka, 10. Sobota, 60.
Körner; FK Brodek u Přerova –
SFK Nedvězí 1:2 (0:1), branky: 58.
Šustek – 30. Skoupil, 89. Chmela;
Sokol Olšany – SK Velká Bystřice
1:1 (1:0), branky: 12. Hošák – 80.

PROSTĚJOV - Doslova chloubou v počínání prostějovského
fotbalového oddílu 1.SK jsou
výběry přípravek, 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 téměř
padesát dětí, které jsou rozděleny do družstev podle svého
věku. A můžeme směle říct, že
naše práce nese ovoce,“ zopakoval pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který se stal mediálním partnerem fotbalových
nadějí 1.SK Prostějov, Jan
Naicler. Ten se společně se svými souputníky snaží o obrodu
kopané v našem městě a v rámci
kampaně „HLEDÁME NOVÉ
HRÁČE, kteří se nebojí úspěchu“ organizuje stálé NÁBORY
do přípravek fotbalového oddílu

Šputa. Poslední utkání v základních
skupinách letošního ročníku holického turnaje skončilo plichtou, což Velké
Bystřicistačilokobhájenítřetípříčkyve
skupině. Zápas se začal vyvíjet lépe pro
celek Olšan, které díky brance jejich
nejlepšího střelce Hošáka vedly od
12. minuty. O těsné vedení je připravil
deset minut před koncem gól Šputy;
FK Hlubočky volný los.

slovenský reprezentant.
Hlasy všech zainteresovaných
včetně předsedy OFS Prostějov

Vladimíra Trundy, který sliboval
Protivanou pomoc, vám přineseme
v příštím yvdání.
-luk, pk-

SÁLOVÝ FOTBAL OŠSF PROSTĚJOV - 2009/2010
1. DD SPORT LIGA- NADSTAVBOVÁ ČÁST
sobota 27. února 2010, hala Kostelec na Hané: AC Zavadilka 2000 – Vyprahlo
Konice 2:0, Mechechelen – Ariston 2 SK 0:5 kontumačně, Vyprahlo – Ariston 2 SK
0:2,AC Zavadilka 2000- Mechechelen 5:0 kontumačně, Mechechelen – Vyprahlo 0:5
kontumačně,Ariston 2 SK –AC Zavadilka 2000 2:0
Poznámka: mužstvo MECHECHELEN “A” Prostějov se k turnaji nedostavilo a
výsledky jejich zápasů byly kontumovány
neděle 28. února 2010, hala Prostějov: Bedihošť – Želstav 5:4, Vrchoslavice - Skalka
3:4, Relax Pv “B” – Želstav 1:4, Skalka – Dubany 3 3, Vrchoslavice – Bedihošť
5:3, Dubany – Relax “B” 2:4, Skalka – Želstav 0:3, Bedihošť – Dubany 4:8, Relax “B”
– Vrchoslavice 4:1
KONEČNÁ TABULKA – nadstavbová část:
1.ARISTON 2 SK Prostějov
9 7 0 2 29:8 21 +2 23
2. RELAX Prostějov “B”
9 5 3 1 24:17 18 +1 19
3. SK SKALKA“A”
9 5 2 2 25:18 17 +0 17
4. ŽELSTAV Nezamyslice
9 5 1 3 37:24 16 +0 16
5.AC ZAVADILKA2000 “A”
9 3 1 5 15:22 10 +4 14
6. SK DUBANY
9 4 1 4 32:33 13 +0 13
7. HOS MM VRCHOSLAVICE 9 4 0 5 25:34 12 +0 12
8. SOKOLBEDIHOŠŤ
9 3 1 5 34:42 10 +0 10
9. MECHECHELEN “A”Prostějov 9 1 2 6 20:37 5 +3 8
10. VYPRAHLO Konice
9 2 1 6 17:23 7 +0 7
vysvětlivky: předposlední sloupec tabulky: první číslo znamená počet bodů získaných
mužstvem v nadstavbové části soutěže, druhé číslo pak počet bonifikačních bodů podle
umístění v základní části soutěže ( vítěz základní části získal 4 body bonifikace, mužstvo
na 2.místě 3 body bonifikace, tým ze 3. místa 2 bonifikační body a mužstvo, které skončilo po základní části na 4. místě 1 bonifikační bod, poslední sloupec součet získaných a
bonifikačních bodů
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Bexim palleten
9 8 1 0
2. FC Menphis
8 7 0 1
2. Likérka Metelka M.Prusy
8 6 2 0
4. Mloci
9 5 0 4
5. Vzducholoď Prostějov
8 5 0 3
6. SK Skalka “B”
8 3 1 4
7. Chachar team Brodek u Pv
8 2 2 4
8. FC Ultras Prostějov
9 2 2 5
9. Kulcao-fundus Prostějov
9 2 2 5
10. FCAnděl Prrostějov
9 2 1 6
11.AC Zavadilka 2000 “B”
9 2 1 6
12. Mechechelen “B”
8 1 0 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
neděle 28. února 2010, hala Prostějov: KMK Katastrofa – Pokop Domamyslice 5:2,
Torpedo – FC Pepino 3:4, DD sport – Pokop 0:4, FC Pepino – 1.FC Betis 0:10, Torpedo
– KMK Katastrofa 0:0, 1.FC Betis – DD sport 5:2, FC Pepino – Pokop 2:3, KMK
Katastrofa – 1.FC Betis 0:3, DD sport – Torpedo 3:2.
KONEČNÁ TABULKA – nadstavbová část:
1. FC BETIS Prostějo
9 7 1 1
42:16 22
2. MADUDATEAM
9 7 0 2
30:21 21
3. KMK KATASTROFA
9 4 3 2
21:13 15
4. TORPEDO Prostějov
9 4 2 3
26:21 14
5. SOKOLZdětín
9 4 2 3
26:18 14
6. POKOPDomamyslice
9 4 1 4
30:29 13
7. GLGANI
9 3 1 5
23:24 10
8. DD sport Dubany
9 3 0 6
10:25
9
9. BAR OÁZAPlumlov
9 2 0 7
13:35
6
10. FC PEPINO Konice
9 2 0 7
14:33
6
o pořadí na 4. – 5. místě a na 9.-10. místě při rovnosti bodů rozhodly vzájemné zápasy:
TORPEDO Prostějov – SOKOL Zdětín 4:2, BAR OÁZA Plumlov – FC PEPINO
Konice 2:1.
-koc, pk-

Přestože venku vládne tuhá zima,
přípravka 1.SK Prostějov ročníku
2001 se vydala na dvoudenní turnaj
na horkou pražskou půdu, kde odehrála velice kvalitně obsazený turnaj, jehož pořadatelem byl A.F.K.
Slavoj Podolí Praha. „Jednalo se
o velmi kvalitní test odolnosti a fotbalovosti kluků, neboť za dva dny
sehráli hned patnáct utkání, z toho
třikrát prohráli, čtyřikrát remizovali a osmkrát vyhráli,“ informoval
Večerník Vlastimil Pazdera, jeden
z trenérů týmu.
Nejcennější vítězství dosáhli jeho
svěřenci v zápase se Spartou Praha,
kterou zdolali v poměru 1:0! Střelec
gólu Lukáš Krčal důležitější gól
ve své začínající kariéře snad ještě
nedal! „Byl to mimochodem jediný
inkasovaný gól a jediná prohra Sparty

MLADÉ NADĚJE 1.SK. V horní řadě zleva: trenér Vlastimil Pazdera, Dan
Ircing, Petr Vyžrálek, Tomáš Smolka,Ondřej Šup, Adam Jurtík, Petr Pazdera, Jann Ježek,
Ježek
Lukáš Krčal a Lukáš Peka

v prvním hracím dnu,“ pochlubil se
právem Pazdera. Nebyl to ovšem
jediný kvalitní soupeř, s nímž mladí
fotbalisté 1.SK Prostějov poměřili
síly. Vždyť takové kluby jako SK
Benešov, AFK Union Žižkov nebo
TJ Junior Praha mají jistě svou kvalitu
a nesrovnatelné fotbalové podmínky.
„Proto jsme byli po závěru druhého
hracího dne velmi spokojeni, neboť
body, které jsme vybojovali, nás
pasovaly na celkové druhé místo
o jediný bod za Spartu Praha,“ dodal
spokojený lodivod Vlastimil Pazdera.
„Pokud k tomu připočteme cenu za
nejlepšího střelce turnaje, kterým se
stal Ondřej Šup a cenu pro nejlepšího
gólmana, kterou si odnesl náš Lukáš
Peka, myslím, že jsme do Prahy nejeli
úplně zbytečně…,“ dodal s viditelně
potutelným úsměvem Pazdera. -pk-

PROSTĚJOV - Již jednou jsme vás na stránkách Večerníku
informovali o rozrůstající se
základně fotbalového klubu TJ
Haná Prostějov. Jelikož je náš
týdeník mediálním partnerem
klubu, informace o mládežnické sekci a také nabídku možnosti nástupu vaší ratolesti do
tohoto oddílu opakujeme, a to
i se správnou fotografií, kterou
při prvním pokusu šotek zatoulal...
Je známým faktem, že prostějovská Haná byla odedávna klubem,
kde se hrál pouze dospělý fotbal,
mládež tento oddíl v minulosti zpravidla nevychovával. V současné
době je situace v tomto klubu zcela
odlišná. „Většina prostějovských
fotbalových příznivců vnímá, že
TJ Haná je jediným klubem, který
drží v našem městě mužský fotbal.
Ale ne všichni vnímají také fakt, že
tento klub buduje již nějakou dobu
také svá mládežnická družstva,“
říká Daniel Kolář, předseda fotbalového oddílu TJ Haná Prostějov.
V roce 2008 se oddíloví funkcionáři rozhodli zahájit výchovu své
vlastní mládeže. A odkud s mládeží
začít, než od těch nejmenších, tedy
od přípravky. „Po roce a půl působení v mládežnické kopané se dá
konstatovat, že TJ Haná je dalším
prostějovským oddílem, který

zodpovědně a pečlivě vychovává
svou vlastní mládež,“ konstatuje s
uspokojením Kolář. Dnes v klubu
působí již tři družstva přípravek v
počtu šedesáti dětí ve věku od pěti
do dvanácti let. Pro příští rok počítají
v TJ Haná již minimálně se čtyřmi
celky, neboť ke třem přípravkám
přibude družstvo žáků, které budou
tvořit z devadesáti procent vlastní
odchovanci. „TJ Haná chce být a
dnes již také je, alternativou k dalším místním oddílům, zejména
k prostějovskému 1.SK, který převzal před několika lety mládež po
zaniklém fotbalovém klubu LeRK
Prostějov. Již dnes působí v Hané
několik mladých fotbalistů, kteří
nenašli v minulosti v 1.SK uplatnění,“ plánuje šéf oddílu. V Hané
dále chtějí především zachovat
„lidovost“ fotbalu jako sportu pro
všechny děti, ne jen jako sportu pro
„vyvolené“ nebo pro děti movitějších rodičů. „Nechceme a nepůjdeme cestou vysokých měsíčních
poplatků jako je tomu v některých
jiných klubech nebo nákladnějších
sportech, ani cestou náboru pouze
„hotových“ fotbalistů, vybavených
zjevným talentem. „Vždyť talent
není to jediné, co mladý fotbalista
potřebuje k svému rozvoji. Důležitá
je také láska k sportu a chuť na sobě
pracovat,“ přednáší otřepanou, ale o
to více platnou frázi Daniel Kolář.

Mládežnické oddíly TJ Haná se
mohou za dobu své poměrně krátké historie pochlubit řadou úspěchů a zajímavých fotbalových
klání. „Nejenom, že si kluci zahráli
i proti vrstevníkům z klubů mnohem slavnějších jmen, namátkou
Bohemians 1905 Praha, Slovan
Bratislava, Sigma Olomouc, ale
mohou se pochlubit i několika velmi dobrými turnajovými úspěchy.
Jen namátkou z poslední doby lze
vzpomenout druhé místo mladší přípravky na halovém turnaji
pořádaném Sigmou Olomouc
nebo finálová účast starší přípravky na turnaji v Kostelci na Hané,
pořádaném okresním fotbalovým
svazem Prostějov. Družstva starších i mladších přípravek samozřejmě hrají i pravidelnou soutěž
přípravek svých kategorií taktéž
pořádanou OFS Prostějov,“ uvedl Stanislav Ociepka, šéftrenér
mládeže v tomto prostějovském
klubu.
TJ Haná nadále vítá ve svých řadách nové fotbalové nadšence,
kluky i děvčata ve věku od pěti do
dvanácti let. Zájemci se mohou
kdykoli telefonicky nebo mailem
spojit s šéftrenérem mládeže TJ
Haná Prostějov. Kontakty i další
informace o klubu jsou k dispozici
na webové stránce www.hanaprostejov.cz.
-pk-

Benjamínci 1.SK Prostějov „2000“ třetí na severu Moravy
OPAVA - Také na mezinárodním
turnaji v Opavě se mimořádně
úspěšné přípravce 1.SK Prostějov,
ročník 2000, dařilo, když z jedenácti startujících skončil tento tým
na pěkném 3. místě. Ve skupině
tyto mladé fotbalové naděje porazily postupně Frýdek Místek 1:0,
Gwiezdu Slasky 2:0, Karvinou

5:0, Kravaře 1:0, Slavii Opava 2:0
a bez obdržené branky tak postoupily do čtvrtfinále, kde rozdrtily
slovenskou Čadcu 5:0.V semifinále družstvo „desetiletých“ 1.SK
bohužel pouze remizovalo s pozdějšímvítězemFCBrno1:1anapenalty mladí Hanáci prohráli 1:2, čímž
se museli se spokojit „jen“ s bojem

o třetí místo. V něm Prostějovští
zvítězili opět nad Gwiezdou Slasky
2:0. „Jediný obdržený gól v celém
turnaji tak rozhodl o tom, že jsme
nebyli nejméně ve finále,“ postesknul si Večerníku Petr Langr, jeden
z trenérů družstva..
Nejlepším hráčem celého klání byl
vyhlášen talentovaný hráč tohoto

ročníku David Píchal a také nejlepší
střelec turnaje pocházel z 1.SK, stal
se jím Jiří Jašíček s 5 brankami.
Konečné pořadí turnaje: 1. FC
Brno, 2. SFC Opava, 3. 1.SK
Prostějov, 4. Gwiezda Slasky,
5.Frýdek-Místek, 6. Slovan Opava,
7. Třinec, 8. Čadca, 9. Vsetín, 10.
Karviná, 11. Kravaře.
-pk-

Výběr 1.SK ročníku 1999 absolvoval hned sérii turnajů
PROSTĚJOV – Hned na několika halových turnajích byla
také přípravka 1.SK Prostějov
ročníku 1999, která bojovala v Troubkách, Boskovicích,
Lipníku nad Bečvou, Šumperku
a teď naposledy ve Svitavách.
Domů se tyto fotbalové naděje
taktéž vracely převážně s poháry
za vítězství či individuální ocenění. „Myslím, že můžeme být
spokojeni. Jak se zimním počínáním, tak i výkonností a hlavně
tréninkovým zápalem kluků,“
svěřil se Večerníku Josef Šteigl.
Ještě na konci minulého roku absolvovali benjamínci 1.SK turnaj v
Troubkách, kde v konkurenci sedmi
družstev posbírali pět výher a jednu
remízu, což jim vyneslo první příčku.
O tu se zasloužili tito borci: Popelka,
Nadymáček, Hladký, Šteigl,
Entner, Adamík, Kvapil, Hrubý,
Hénik, Křesala, Krátký a Zápeca.
Derniérou letopočtu 2009 v podání
tohoto prostějovského výběru se
stalo halové klání v Boskovicích, na
němž se představilo šest účastníků.

Tým 1.SK dosáhl na tři vítězství a
dvě remízy a to jej znovu katapultovalo na první místo! Nejlepším brankářem byl navíc vyhlášen Zápeca.
Kromě něj se z triumfu radovali
Šteigl, Hladký, Hénik, Nadymáček,
Křesala, Krátký, Kyselý, Luža a
Entner. Úvodním vystoupením
letošního roku se pak stal turnaj v
Lipníku nad Bečvou. Ze šestice
startujících celků se opět vedlo nejlépe 1.SK Prostějov, přičemž toto
družstvo tentokrát neztratilo ani jediný bod a obdrželo jen dvě branky! O
další turnajové prvenství se postarali: Adamík, Šteigl, Naymáček,
Krátký, Hladký, Entner, Kyselý,
Hrubý, Popelka. O čtrnáct dnů později vyrazila přípravka ročníku 1999
na halový turnaj znovu do Lipníku
nad Bečvou, kde poměřila síly s o
rok staršími výběry. Ani v této konkurenci se svěřenci trenéra Šteigla
neztratili a obsadili velice pěkné druhé místo. Turnaje se zúčastnilo pět
celků, které se mezi sebou navzájem
utkaly dvoukolově, což čítalo dohromady osm zápasů pro každý tým.

Bilance mladých Prostějovanů zněla: 5 vítězství a 3 porážky. „Všechny
prohry byly těsné pouze o jednu
branku, což nás odsunulo na druhou
pozici. S vystoupením jsem však
spokojen, neboť kluci i přes věkový
rozdíl bojovali a hráli moc dobře.
Předváděli rychlý, kombinační fotbal, který platil na všechny soupeře.
Bohužel nám chybělo i trochu toho
štěstíčka,“ konstatoval Josef Šteigl,
jeden z trenérů tohoto prostějovského výběru. „Musím pochválit
celé družstvo včetně brankáře, který
byl vyhlášen nejlepším gólmanem
celého turnaje,“ dodal. Na soupisce
přípravky 1.SK Prostějov ´99 byli:
Adamík, Zápeca, Popelka, Šteigl,
Nadymáček, Hladký, Krátký,
Křesala, Hrubý, Kvapil, Dračka,
Kyselý, Luža, bašný, Entner, Sedlák,
Novák, Hénik. Kromě Šteigla se trenérsky na týmu podílí i Hénik starší,
vedoucím je Nadymáček starší.
Dalším kláním s účastí tohoto
výběru byl turnaj v Šumperku,
kam družstvo vyslalo hned dva
týmy. Celkem se na severu Moravy

Pospíšil úspěšný
v egyptské Gíze

Jaroslav Pospíšil vyhrál na
začátku února dvouhru na turnaji futures s dotací 10 000 USD
v egyptské Gíze a navíc se spolu se Školoudíkem probojovali
do semifinále čtyřhry. V prvním
kole dvouhry porazil Pospíšil
Mohameda Safwata (Egypt)

V TJ Haná se rozrůstá mládežnická základna
„Vychováváme si vlastní odchovance,“ říká
předseda fotbalového oddílu Daniel Kolář

1.SK Prostějov. Ten je pokračovatelem klubu s dlouholetou
tradicí a bohatou minulostí, do
které patří i účast mezi tehdejší československou fotbalovou
elitou.
Pro všechny případné zájemce jsou k dispozici internetové
stránky www. fotbal03prostejov.cz, které prodělávají až
několikrát za týden aktualizaci. -pk-

Přípravka „2001“ si připsala skalp SPARTY!

KRALICE hrají finále proti Kozlovicím
ZIMNÍ TURNAJ
„O POHÁR MĚSTA
CHROPYNĚ“
CHROPYNĚ - V sobotu 27.
února bylo odehráno kompletní 7. kolo zimního turnaje O
pohár města Chropyně, které
definitivně určilo jednotlivé
dvojice pro utkání, která v 8.
kole rozhodnou o konečném
umístění v turnaji. Bohužel, z
bojů o vítěze v turnaji bylo vyřazeno porážkou od Želatovic
mužstvo FK Chropyně, takže
nemůže obhájit vítězství v loňském, 1. ročníku turnaje. Do
finále se tak zaslouženě dostala
dvě mužstva hrající krajský
přebor Olomouckého KFS.
V posledním, 8. kole turnaje, které se bude hrát v sobotu 6. února
se utkají mezi sebou mužstva o
konečné umístění v turnaji tak,
že mužstvo, které se umístilo na
7. místě se utká s mužstvem na
8. místě právě o 7. a 8. místo v
turnaji, mužstva na 5. a 6. místě mezi sebou o 5. a 6. místo,
mužstva na 3. a 4. místě o konečné 3. a 4. místo a o vítěze turnaje

Před jarní sezonou probíhají NÁBORY do 1.SK Prostějov

22-23

6:3, 6:2, ve druhém Němce
Marc-Andre Stratlinga 6:1,
6:3, ve čtvrtfinále krajana Jirku
Školoudíka 6:3, 6:1, v semifinále Rumuna Teodor-Daciana
Craciuna 6:2, 6:4 a ve finále
Francouze Axela Michona 6:2,
6:3.
-pkVYHRÁVAJÍ TURNAJE. Společný snímek přípravky 1.SK Prostějov ročníku 1999 ještě z podzimní části sezony.

představilo dvanáct celků, které
byly rozděleny do dvou základních
skupin. Vítězové sehráli finálové
utkání, druhé týmy duel o celkovou třetí příčku atd. Elitní výběr
se vyšplhal až na první příčku, o
což se zasloužili Sedlák, Kvapil,
Luža, Křesala, Adamík, Bašný,
Hénik. „Za celý turnaj inkasovali
kluci jen dva góly od Držovic,“
usmál se spokojeně Šteigl. Jeho
svěřenci přemohli ve finále i
Jeseník, vítěze druhé základní
skupiny. Nejlepším kanonýrem turnaje se stal Pavel Entner,
autor šesti branek. Druhý celek
s označením „B“ obsadil šestou
příčku. No a v neposlední řadě se
zástupci Prostějova představili
ve Svitavách, kde jim to mimořádně nevyšlo a skončili na deváté
příčce. „Někdy se tak stane. Pro mě
je však nejdůležitější samotná hra
a ta nebyla nejhorší,“ konstatoval
Šteigl. Včera se benjamínci 1.SK
zúčastnili dalšího klání v Uničově.
O tom ale zase až někdy příště.
-pk-

V HANÉ ROSTE I MLÁDEŽ. Mladší přípravka TJ Haná Prostějov na turnaji Sigmy Olomouc. Foto: archív TJ Haná Prostějov

NÁBOR také do Mostkovic
TJ SOKOL MOSTKOVICE stále přijímá chlapce ve věku od 7 do 12let, kteří chtějí hrát fotbal! Sraz
je každý čtvrtek v 17.00 v sokolovně v Mostkovicích, přihlásit se je možno na tel.čísle 608 312 574.

Přípravka z Čechovic třetí na turnaji v Troubkách
TROUBKY/ČECHOVICE
- V sobotu 23. ledna odjížděli
nejmladší fotbalisté Čechovic
(ročník 2002) na halový turnaj

do Troubek, který pořádal oddíl
1. FC Přerov. Soupeři benjamínků TJ Sokol na tomto klání byly
celky domácího 1.FC Přerov

„A“ a 1.FC Přerov „B“, dále
SK Hranice na Moravě, 1.SK
Prostějov, Haná Prostějov a FC
Vítkovice.
„Do turnaje jsme vstoupili dvěma
výhrami nad rezervou Přerova
a Hranicemi. Pak bohužel přišly dvě prohry s 1.SK Prostějov
a FC Vítkovice. Zvlášť prohra
s Vítkovicemi nás může mrzet,
protože jsme nevyužili i ty nejvyloženější šance. V následujících
zápasech jsme bohužel jen remizovali s Přerovem i Hanou Prostějov
a v konečném pořadí jsme obhájili
třetí místo z listopadu loňského
roku,“ informoval Večerník Karel
Dohnal.
Sestava Čechovic na turnaji v Troubkách: Jaroš - Ohlídal
(kapitán týmu), Klimeš, Palatka,
Jahelka, Šubrt Roman, Šubrt Filip,
Handl, Dohnal, Pluháček.
-pk-

Mladší žáci Čechovic druzí na turnaji v Přerově
PŘEROV/ČECHOVICE V neděli 31.ledna se zúčastnili
mladší žáci z Čechovic halového turnaje v Přerově. Jejich
protivníky na tomto klání jim
byly týmy 1.FC Přerov, FC
Sparta Brno, FK Nemilany,
FK Chropyně, PS Přerov a SK
Uničov. „Na tomto turnaji jsme nepoznali hořkost porážky
a celkové druhé místo nás příjemně překvapilo,“ usmíval se
po návratu Petr Klimeš, vedoucí týmu. „Bohužel k úplnému
prvenství nám chyběl jen kousek
štěstí, protože s nakonec vítězným Uničovem jsme měli stejně
bodů a rozhodovalo skóre, které
měl soupeř lepší. Během celého
turnaje jsme jen dvakrát inkasovali a v tomto ohledu byla naše
obrana nejlepší na celém turnaji
a náš brankař David Klimeš byl
vyhlášen nejlepším brankařem
celého turnaje,“ informoval dále
Klimeš. Ten kvitoval i užitečnou

výkonnostní prověrku. „Kluci
se měřili se soupeři kteří hrají
žákovské divize nebo krajský
přebor a hráli s nimi vyrovnané
zápasy, které jsme naší bojovností dokázali vyhrát,“ dodal
Petr Klimeš.
Výsledky Čechovic: - FK
Nemilany 0:0, - FK Chropyně
2:0, - 1.FC Přerov 2:1, - PS Přerov

0:0, - FC Sparta Brno 2:0, - SK
Uničov 1:1
Sestava Čechovic: Klimeš – Přikryl
(K), Blahoušek, Ftačník, Mareček,
Lachman, Hubáček, Hluštík, Kravák.
Konečné pořadí: 1.SK Uničov,
2.TJ Sokol Čechovice, 3.FC
Sparta Brno, 4.1.FC Přerov, 5.FK
Nemilany, 6.PS Přerov, 7.FK
Chropyně.
-doh, pk-
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RELAX juchal na plese
ŽAROVICE – Již posedmé
se třináctinásobný šampion
Krajské ligy v sálovém fotbale
FC Relax Prostějov rozhodl
uspořádat ples, na kterém se celá
sezona vždy patřičně zhodnotí...
Ani letošek tak nebyl v tomto
směru výjimkou a tak se od

pátečního večera až do sobotního
rána debatovalo, ale i tancovalo,
zpívalo, jedlo a pilo. Všeho totiž
bylo dostatek...A tak se v kulturním domě v Žarovicích juchalo
a plesalo i bez kopaček. K poslechu i tanci pak hrála skupina
TAMDEM.
-pk-

Poděkování patří partnerům
7. FOTBALOVÉHO PLESU
FC RELAX PROSTĚJOV, jimiž byli:
Andrea Matušková – apartmán Ramzová www.apartmanramzova.cz, nabídka ubytování v 2-6ti lůžkovém horském apartmánu;
Lachman Styl, s.r.o., Plumlovská 44, Prostějov, www.lachmaninterier.cz, stavební a inženýrská činnost; TK PLUS, s.r.o., www.
tkplus.cz - „s námi po cestách šampiónů“; Radek Kocourek, www.
cukrarnakocourek.cz, Cukrářská výroba Krumsín 202, Kavárna
U Kocourka; Tuning Bar, Mlýnská 23, Prostějov, tel. 731504844,
večírky, oslavy, skvělá kuchyně, příjemné letní posezení; Restaurace
Pod kaštany, Západní 2, Prostějov, tel. 582363347, nově zrekonstruovaná nekuřácká restaurace; Restaurace U krále Ječmínka, Újezd 4,
Prostějov; Restaurace a pizzerie Zámecký šenk, Kralice na Hané,
www.zameckysenk.cz; Radek Bureš, Mlýnská 16, Prostějov, www.
revize-bures.cz, revize plynových a tlakových zařízení; Jiří Kiška
a Pavel Kiška - Auto Haná, Okružní 87, Prostějov, autoopravna;
BIZAP, s.r.o. stavební firma, Brněnská 53, Prostějov, www.bizap.
cz, regenerace panelových domů, zateplení budov, výstavba rod.
domů na klíč; VPO Protivanov, a.s., tradiční výrobce plastových
oken, www.vpo.cz; AL LOGIC, s.r.o., Plumlovská 44, Prostějov,
kompletní stavební práce, malířské, natěračské, sklenářské práce;
Tomi-Remont, a.s., Prostějov, www.tomi-remont.cz, dopravní a
inženýrské stavby; LINAPLAST, s.r.o., Sportovní 313, Kralice na
Hané; DDsport - Dana Dokoupilová, výrobce dresů na zakázku,
www.ddsport.cz; Petr Hodulák - Kadeřnictví Picasso, Drozdovice
61, tel. 582332504, kadeřnické služby pro dámy i pány; Solární
studio AVANTGARDA, Žeranovská 1, Prostějov, www.controverse.cz; Jiří Kiška a Pavel Kiška - Auto Haná, Okružní 87, Prostějov,
Autoopravna; Alice Company, s.r.o., www.alicecompany.cz, e-shop:
www.bryle-cepice.cz sluneční brýle, zimní čepice, pletené rukavice,
šály, baseballové čepice; Domovní správa Prostějov, s.r.o., provozovatel městských lázní a Aquaparku Koupelky; Computer System CZ,
s. r. o. – AutoCont partner, www.autocontpv.cz; PROSTĚJOVSKÝ
Večerník – zpravodajský a společenský týdeník, www.vecernikpv.cz;
Spolek Plumlovských nadšenců.

ČERNÁ ZIMA V PROTIVANOVĚ:

Divizní tým už v jarní části hrát nebude!
Ta zpráva obletěla minulý
týden celé fotbalové dění na
Prostějovsku. Tým z Drahanské
vrchoviny, TJ Sokol Protivanov
kvůli finančním problémům
odstupuje ze čtvrté nejvyšší soutěže! „Do divize na jaře nenastoupíme. Nesehnali jsme dostatek
financí,“ nechal se slyšet jeden
z čelních funkcionářů protivanovské kopané Antonín Krátký.
„Dnes jsme se byli informovat,
jaké k tomu máme podniknout
konkrétní kroky, a v nejbližší
době podáme Řídící komisi pro
Moravu vyjádření, že odstupujeme ze soutěže,“ dodal.
Protivanov, který na podzim vedl bývalý český reprezentant
Roman Sedláček, je po třetiligovém Fulneku už druhým klubem
v tomto roce, který kvůli špatné
ekonomické situaci nedohraje
svoji soutěž. „Každopádně jsme
to dohrát chtěli, ale nikdo nám v
dnešní situaci nedokázal dát hned
nějakou formu dotace. Nemáme
žádné nepřekonatelné dluhy, se
všemi jsme vždycky jednali férově
a u toho bychom také chtěli zůstat,“
vysvětlil na internetových stránkách regionálního serveru Krátký s
tím, že finance by Protivanov měl
mít v polovině roku. „Do té doby

jsme nechtěli hráčům říkat, že hrají
zadarmo..“
Za odstoupení ze soutěže však dostane jeden ze dvou divizních zástupců
Prostějovska stotisícovou pokutu.
„Je tam sice pokuta, ale dohrání soutěže by bylo finančně až pětinásobně
náročnější,“ řekl Krátký.
Fotbal ale z Protivanova nezmizí.
Všechny ostatní týmy včetně rezervy hrající II. třídu budou i nadále
pokračovat. „Týká se to jenom
prvního mužstva, B-tým i mládež
pokračují ve svých soutěžích,“
ubezpečil. „V létě se pak domluvíme, v jaké soutěži bude pokračovat
A-mužstvo. Teď jsme v podstatě prvním sestupujícím. Trest v
podobě pádu třeba do IV. třídy nám
nehrozí, můžeme se přihlásit do
krajského přeboru.“
Prostějovskému regionu tak zbyde
už jen jediný zástupce ve „velkém“
fotbalu. Posledním mohykánem je
Konice, která hraje stejnou soutěž,
z jaké Protivanov nyní odstupuje.
„Takový je fotbalový život,“ říká
smířeně Roman Sedláček, který
se tak stal posledním divizním
trenérem Protivanova. „Bohužel
to dopadlo, jak to dopadlo. Tohle
určitě nikdo nechtěl. Myslím si, že
zdaleka největší zklamání je to pro
protivanovské funkcionáře, kteří

tomu klubu strašně moc obětovali.
Osobně jsem to ale čekal...,“ poznamenal pro Večerník bývalý česko-

Šindelář, Pagáč – Smékal 3,
Liška 2, Jemelka
SFK ELKO Holešov – FC
Kralice na H. 5:3 (2:2), střelci
branek: Odstrčilík 2, Uruba,
Marek, Křenek – Petržela Zd. 2,
Pazdera
TJ Sokol Troubky – TJ Slavoj
Kojetín 1:1 (0:0), střelci branek:
Stískal – Ernst

se utkají mezi sebou mužstva
umístivši se po 7. kole na 1 a 2.
místě.
Výsledky 7. kola:
FK Kozlovice – 1. FC Přerov
2:1 (2:0), střelci branek: Tomčík,
Kaďorek – Šohela
FK Chropyně – FC Želatovice
3:6 (2:3), střelci branek: Štětina,

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

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
3
3
2
2
0

0
0
1
1
0
2
1
1

1
2
2
3
4
3
4
6

17:12
26:8
26:20
24:16
18:20
15:18
13:16
11:40

18
15
13
10
9
8
7
1

Jednotlivé dvojice pro utkání o konečné umístění v turnaji O pohár
města Chropyně budou mít v sobotu 6. února následující podobu a
začátky utkání:
11:00 hodin 1. FC Přerov – TJ Sokol Troubky o 7. a 8. místo,
13:00 hodin SFK ELKO Holešov – TJ Slavoj Kojetín o 5. a 6. místo,
15:00 hodin FK Chropyně – FC Želatovice o 3. a 4. místo,
17:00 hodin FC Kralice na Hané – FK Kozlovice finále

ZIMNÍ TURNAJ V HOLICI:

Ve finále se střetnou Bohuňovice s Lutínem
Poslední kolo základní části
zimního turnaje třetího ročníku
Memoriálu Oldřicha Vangora
v Holici určilo konečné pořadí ve
skupinách. Finále si zahraje Sokol
Bohuňovice se Sigmou Lutín, o
třetí místo si to rozdají Hlubočky
s domácí rezervou.

Chán finišuje, pomozte
mu do základní pětky
(Dokončení ze str. 17)
Zopakujme, že hlasování
o sestavách, trenérech obou
týmů i účastníků doprovodných soutěží probíhá už od
1. února na webových stránkách akce a končí ve středu
3. března. Ceny vstupenek se
pohybují od 40 do 150 korun,
ovšem například exkluzivní vstupenky na palubovku,
jichž pořadatelé dali do prodeje necelou stovku, již nejsou k dispozici. Fanoušci si
je „rozebrali“ během prvních
dvou týdnů. Organizátoři

Utkání hvězd proto žádají
fanoušky, aby již místa na
palubovku neobjednávali a využili širokou nabídku
dalších sektorů v hledišti ČEZ
Arény. Od poloviny minulého
týdne je možné zakoupit vstupenky rovněž přes internet v síti
Ticketstream. Zde si mohou
fanoušci vybrat ze tří sektorů:
113 (cena vstupenky 150,- Kč),
114 (80,- Kč) a 414 (40,- Kč).
Pro školy a basketbalové oddíly
jsou navíc připraveny dotované
vstupenky za 20 korun. Více na
www.utkanihvezd.cz.
-pk-

Skupina „A“
Sokol Velký Týnec – Sokol
Tovačov 3:2 (1:1), branky: 10.,
63. a 84. Pospíšil – 31. Březina,
48. Smrčka; SK Jesenec – Sokol
Bohuňovice 4:3 (3:2), branky:
30. a 42. J. Tichý, 19. P. Tichý
ml., 48. Čížek – 6. Opletal, 35.
Janků, 90. Kalhous. Bohuňovice
v prestižním utkání sice těsně
prohráli, ale to nic nemění na
skutečnosti, že si zahrají ve finále turnaje. Vstup do utkání měli
lepší Bohuňovičtí, skóre otevřel
v 6. minutě Opletal, vyrovnání
zařídil P. Tichý mladší. Díky
gólu J. Tichého šel do vedení po
půlhodině hry Jesenec. Nejlepší
střelec skupiny „A“ Janků stačil
ještě srovnat, ale druhý gól J.
Tichého poslal do vedení opět
Jesenec. Tři minuty po změně
stran zvýšil Čížek na 4:2 a dvoubrankové vedení Jesenečtí drželi
téměř celý druhý poločas. Až
v poslední minutě zápasu upravil konečný výsledek Kalhous;
1.HFK Olomouc „B“ – FK AD
Horka n.M. 13:0 (7:0), branky:
5., 17., 38., 42., a 82. Grézl, 2.,
10. a 60. Vykydal, 25. a 80. M.
Krejčí, 48. Smékal, 55. Dohnal,
87. Dlabal; Slovan Černovír volný los.

Tabulka skupiny „A“:
1. Sokol Bohuňovice
6 5 0 1
26:10 15
2. 1.HFK Olomouc B
6 4 1 1
38:12 13
3. SK Jesenec
6 4 1 1
19:10 13
5. Sokol Velký Týnec
6 3 0 3
15:21 9
4. FK Horka n.M.
6 2 1 3
10:25 7
6. Slovan Černovír
6 1 1 4
7:18 4
7. Sokol Tovačov
6 0 0 6
5:28 0
Střelci: 9 - Janků (Bohuňovice), 8 - M. Krejčí (1.HFK B), Pospíšil (V.
Týnec), 6 - Čížek (Jesenec), Grézl (1.HFK B), 5 - Fiala (Horka), P.
Tichý ml. (Jesenec), 4 - Kučerňák (1.HFK B), Fryčák (Bohuňovice),
Žondra (1.HFK B), Vykydal (1.HFK B), 3 - Smrčka (Tovačov),
2 - Šubrt (Černovír), Tesař (1.HFK B), Bundil (Horka), Koudelný
(Bohuňovice), Konečný (Bohuňovice), Macenauer (Velký Týnec), J.
Tichý (Jesenec), Dohnal (1.HFK B), Kalhous (Bohuňovice)

Tabulka skupiny „B“:
1. Sigma Lutín
6 5 1 0
26:11 16
2. FK Hlubočky
6 4 1 1
22:9 13
3. SK Velká Bystřice
6 3 2 1
22:10 11
4. Sokol Olšany
6 2 3 1
15:15 9
5. 1.HFK Olomouc U19
6 1 1 4
11:17 4
6. SFK Nedvězí
6 1 0 5
9:31 3
7. FK Brodek u Př.
6 1 0 5
8:21 3
Střelci: 14 - Kryl (V. Bystřice), 12 - Bartl (Lutín), 8 - Hošák (Olšany),
6 - Körner (Lutín), 5 - 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), Grézl (1.HFK U19), Šputa (V. Bystřice). -bj, pkSkupina B:
1.HFK Olomouc U19 – Sigma
Lutín 3:6 (2:3), branky: 6. a 33.
Grézl, 85. Svozil – 45., 86. a 90.
Bártl, 8. Huňka, 10. Sobota, 60.
Körner; FK Brodek u Přerova –
SFK Nedvězí 1:2 (0:1), branky: 58.
Šustek – 30. Skoupil, 89. Chmela;
Sokol Olšany – SK Velká Bystřice
1:1 (1:0), branky: 12. Hošák – 80.

PROSTĚJOV - Doslova chloubou v počínání prostějovského
fotbalového oddílu 1.SK jsou
výběry přípravek, 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 téměř
padesát dětí, které jsou rozděleny do družstev podle svého
věku. A můžeme směle říct, že
naše práce nese ovoce,“ zopakoval pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který se stal mediálním partnerem fotbalových
nadějí 1.SK Prostějov, Jan
Naicler. Ten se společně se svými souputníky snaží o obrodu
kopané v našem městě a v rámci
kampaně „HLEDÁME NOVÉ
HRÁČE, kteří se nebojí úspěchu“ organizuje stálé NÁBORY
do přípravek fotbalového oddílu

Šputa. Poslední utkání v základních
skupinách letošního ročníku holického turnaje skončilo plichtou, což Velké
Bystřicistačilokobhájenítřetípříčkyve
skupině. Zápas se začal vyvíjet lépe pro
celek Olšan, které díky brance jejich
nejlepšího střelce Hošáka vedly od
12. minuty. O těsné vedení je připravil
deset minut před koncem gól Šputy;
FK Hlubočky volný los.

slovenský reprezentant.
Hlasy všech zainteresovaných
včetně předsedy OFS Prostějov

Vladimíra Trundy, který sliboval
Protivanou pomoc, vám přineseme
v příštím yvdání.
-luk, pk-

SÁLOVÝ FOTBAL OŠSF PROSTĚJOV - 2009/2010
1. DD SPORT LIGA- NADSTAVBOVÁ ČÁST
sobota 27. února 2010, hala Kostelec na Hané: AC Zavadilka 2000 – Vyprahlo
Konice 2:0, Mechechelen – Ariston 2 SK 0:5 kontumačně, Vyprahlo – Ariston 2 SK
0:2,AC Zavadilka 2000- Mechechelen 5:0 kontumačně, Mechechelen – Vyprahlo 0:5
kontumačně,Ariston 2 SK –AC Zavadilka 2000 2:0
Poznámka: mužstvo MECHECHELEN “A” Prostějov se k turnaji nedostavilo a
výsledky jejich zápasů byly kontumovány
neděle 28. února 2010, hala Prostějov: Bedihošť – Želstav 5:4, Vrchoslavice - Skalka
3:4, Relax Pv “B” – Želstav 1:4, Skalka – Dubany 3 3, Vrchoslavice – Bedihošť
5:3, Dubany – Relax “B” 2:4, Skalka – Želstav 0:3, Bedihošť – Dubany 4:8, Relax “B”
– Vrchoslavice 4:1
KONEČNÁ TABULKA – nadstavbová část:
1.ARISTON 2 SK Prostějov
9 7 0 2 29:8 21 +2 23
2. RELAX Prostějov “B”
9 5 3 1 24:17 18 +1 19
3. SK SKALKA“A”
9 5 2 2 25:18 17 +0 17
4. ŽELSTAV Nezamyslice
9 5 1 3 37:24 16 +0 16
5.AC ZAVADILKA2000 “A”
9 3 1 5 15:22 10 +4 14
6. SK DUBANY
9 4 1 4 32:33 13 +0 13
7. HOS MM VRCHOSLAVICE 9 4 0 5 25:34 12 +0 12
8. SOKOLBEDIHOŠŤ
9 3 1 5 34:42 10 +0 10
9. MECHECHELEN “A”Prostějov 9 1 2 6 20:37 5 +3 8
10. VYPRAHLO Konice
9 2 1 6 17:23 7 +0 7
vysvětlivky: předposlední sloupec tabulky: první číslo znamená počet bodů získaných
mužstvem v nadstavbové části soutěže, druhé číslo pak počet bonifikačních bodů podle
umístění v základní části soutěže ( vítěz základní části získal 4 body bonifikace, mužstvo
na 2.místě 3 body bonifikace, tým ze 3. místa 2 bonifikační body a mužstvo, které skončilo po základní části na 4. místě 1 bonifikační bod, poslední sloupec součet získaných a
bonifikačních bodů
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Bexim palleten
9 8 1 0
2. FC Menphis
8 7 0 1
2. Likérka Metelka M.Prusy
8 6 2 0
4. Mloci
9 5 0 4
5. Vzducholoď Prostějov
8 5 0 3
6. SK Skalka “B”
8 3 1 4
7. Chachar team Brodek u Pv
8 2 2 4
8. FC Ultras Prostějov
9 2 2 5
9. Kulcao-fundus Prostějov
9 2 2 5
10. FCAnděl Prrostějov
9 2 1 6
11.AC Zavadilka 2000 “B”
9 2 1 6
12. Mechechelen “B”
8 1 0 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
neděle 28. února 2010, hala Prostějov: KMK Katastrofa – Pokop Domamyslice 5:2,
Torpedo – FC Pepino 3:4, DD sport – Pokop 0:4, FC Pepino – 1.FC Betis 0:10, Torpedo
– KMK Katastrofa 0:0, 1.FC Betis – DD sport 5:2, FC Pepino – Pokop 2:3, KMK
Katastrofa – 1.FC Betis 0:3, DD sport – Torpedo 3:2.
KONEČNÁ TABULKA – nadstavbová část:
1. FC BETIS Prostějo
9 7 1 1
42:16 22
2. MADUDATEAM
9 7 0 2
30:21 21
3. KMK KATASTROFA
9 4 3 2
21:13 15
4. TORPEDO Prostějov
9 4 2 3
26:21 14
5. SOKOLZdětín
9 4 2 3
26:18 14
6. POKOPDomamyslice
9 4 1 4
30:29 13
7. GLGANI
9 3 1 5
23:24 10
8. DD sport Dubany
9 3 0 6
10:25
9
9. BAR OÁZAPlumlov
9 2 0 7
13:35
6
10. FC PEPINO Konice
9 2 0 7
14:33
6
o pořadí na 4. – 5. místě a na 9.-10. místě při rovnosti bodů rozhodly vzájemné zápasy:
TORPEDO Prostějov – SOKOL Zdětín 4:2, BAR OÁZA Plumlov – FC PEPINO
Konice 2:1.
-koc, pk-

Přestože venku vládne tuhá zima,
přípravka 1.SK Prostějov ročníku
2001 se vydala na dvoudenní turnaj
na horkou pražskou půdu, kde odehrála velice kvalitně obsazený turnaj, jehož pořadatelem byl A.F.K.
Slavoj Podolí Praha. „Jednalo se
o velmi kvalitní test odolnosti a fotbalovosti kluků, neboť za dva dny
sehráli hned patnáct utkání, z toho
třikrát prohráli, čtyřikrát remizovali a osmkrát vyhráli,“ informoval
Večerník Vlastimil Pazdera, jeden
z trenérů týmu.
Nejcennější vítězství dosáhli jeho
svěřenci v zápase se Spartou Praha,
kterou zdolali v poměru 1:0! Střelec
gólu Lukáš Krčal důležitější gól
ve své začínající kariéře snad ještě
nedal! „Byl to mimochodem jediný
inkasovaný gól a jediná prohra Sparty

MLADÉ NADĚJE 1.SK. V horní řadě zleva: trenér Vlastimil Pazdera, Dan
Ircing, Petr Vyžrálek, Tomáš Smolka,Ondřej Šup, Adam Jurtík, Petr Pazdera, Jann Ježek,
Ježek
Lukáš Krčal a Lukáš Peka

v prvním hracím dnu,“ pochlubil se
právem Pazdera. Nebyl to ovšem
jediný kvalitní soupeř, s nímž mladí
fotbalisté 1.SK Prostějov poměřili
síly. Vždyť takové kluby jako SK
Benešov, AFK Union Žižkov nebo
TJ Junior Praha mají jistě svou kvalitu
a nesrovnatelné fotbalové podmínky.
„Proto jsme byli po závěru druhého
hracího dne velmi spokojeni, neboť
body, které jsme vybojovali, nás
pasovaly na celkové druhé místo
o jediný bod za Spartu Praha,“ dodal
spokojený lodivod Vlastimil Pazdera.
„Pokud k tomu připočteme cenu za
nejlepšího střelce turnaje, kterým se
stal Ondřej Šup a cenu pro nejlepšího
gólmana, kterou si odnesl náš Lukáš
Peka, myslím, že jsme do Prahy nejeli
úplně zbytečně…,“ dodal s viditelně
potutelným úsměvem Pazdera. -pk-

PROSTĚJOV - Již jednou jsme vás na stránkách Večerníku
informovali o rozrůstající se
základně fotbalového klubu TJ
Haná Prostějov. Jelikož je náš
týdeník mediálním partnerem
klubu, informace o mládežnické sekci a také nabídku možnosti nástupu vaší ratolesti do
tohoto oddílu opakujeme, a to
i se správnou fotografií, kterou
při prvním pokusu šotek zatoulal...
Je známým faktem, že prostějovská Haná byla odedávna klubem,
kde se hrál pouze dospělý fotbal,
mládež tento oddíl v minulosti zpravidla nevychovával. V současné
době je situace v tomto klubu zcela
odlišná. „Většina prostějovských
fotbalových příznivců vnímá, že
TJ Haná je jediným klubem, který
drží v našem městě mužský fotbal.
Ale ne všichni vnímají také fakt, že
tento klub buduje již nějakou dobu
také svá mládežnická družstva,“
říká Daniel Kolář, předseda fotbalového oddílu TJ Haná Prostějov.
V roce 2008 se oddíloví funkcionáři rozhodli zahájit výchovu své
vlastní mládeže. A odkud s mládeží
začít, než od těch nejmenších, tedy
od přípravky. „Po roce a půl působení v mládežnické kopané se dá
konstatovat, že TJ Haná je dalším
prostějovským oddílem, který

zodpovědně a pečlivě vychovává
svou vlastní mládež,“ konstatuje s
uspokojením Kolář. Dnes v klubu
působí již tři družstva přípravek v
počtu šedesáti dětí ve věku od pěti
do dvanácti let. Pro příští rok počítají
v TJ Haná již minimálně se čtyřmi
celky, neboť ke třem přípravkám
přibude družstvo žáků, které budou
tvořit z devadesáti procent vlastní
odchovanci. „TJ Haná chce být a
dnes již také je, alternativou k dalším místním oddílům, zejména
k prostějovskému 1.SK, který převzal před několika lety mládež po
zaniklém fotbalovém klubu LeRK
Prostějov. Již dnes působí v Hané
několik mladých fotbalistů, kteří
nenašli v minulosti v 1.SK uplatnění,“ plánuje šéf oddílu. V Hané
dále chtějí především zachovat
„lidovost“ fotbalu jako sportu pro
všechny děti, ne jen jako sportu pro
„vyvolené“ nebo pro děti movitějších rodičů. „Nechceme a nepůjdeme cestou vysokých měsíčních
poplatků jako je tomu v některých
jiných klubech nebo nákladnějších
sportech, ani cestou náboru pouze
„hotových“ fotbalistů, vybavených
zjevným talentem. „Vždyť talent
není to jediné, co mladý fotbalista
potřebuje k svému rozvoji. Důležitá
je také láska k sportu a chuť na sobě
pracovat,“ přednáší otřepanou, ale o
to více platnou frázi Daniel Kolář.

Mládežnické oddíly TJ Haná se
mohou za dobu své poměrně krátké historie pochlubit řadou úspěchů a zajímavých fotbalových
klání. „Nejenom, že si kluci zahráli
i proti vrstevníkům z klubů mnohem slavnějších jmen, namátkou
Bohemians 1905 Praha, Slovan
Bratislava, Sigma Olomouc, ale
mohou se pochlubit i několika velmi dobrými turnajovými úspěchy.
Jen namátkou z poslední doby lze
vzpomenout druhé místo mladší přípravky na halovém turnaji
pořádaném Sigmou Olomouc
nebo finálová účast starší přípravky na turnaji v Kostelci na Hané,
pořádaném okresním fotbalovým
svazem Prostějov. Družstva starších i mladších přípravek samozřejmě hrají i pravidelnou soutěž
přípravek svých kategorií taktéž
pořádanou OFS Prostějov,“ uvedl Stanislav Ociepka, šéftrenér
mládeže v tomto prostějovském
klubu.
TJ Haná nadále vítá ve svých řadách nové fotbalové nadšence,
kluky i děvčata ve věku od pěti do
dvanácti let. Zájemci se mohou
kdykoli telefonicky nebo mailem
spojit s šéftrenérem mládeže TJ
Haná Prostějov. Kontakty i další
informace o klubu jsou k dispozici
na webové stránce www.hanaprostejov.cz.
-pk-

Benjamínci 1.SK Prostějov „2000“ třetí na severu Moravy
OPAVA - Také na mezinárodním
turnaji v Opavě se mimořádně
úspěšné přípravce 1.SK Prostějov,
ročník 2000, dařilo, když z jedenácti startujících skončil tento tým
na pěkném 3. místě. Ve skupině
tyto mladé fotbalové naděje porazily postupně Frýdek Místek 1:0,
Gwiezdu Slasky 2:0, Karvinou

5:0, Kravaře 1:0, Slavii Opava 2:0
a bez obdržené branky tak postoupily do čtvrtfinále, kde rozdrtily
slovenskou Čadcu 5:0.V semifinále družstvo „desetiletých“ 1.SK
bohužel pouze remizovalo s pozdějšímvítězemFCBrno1:1anapenalty mladí Hanáci prohráli 1:2, čímž
se museli se spokojit „jen“ s bojem

o třetí místo. V něm Prostějovští
zvítězili opět nad Gwiezdou Slasky
2:0. „Jediný obdržený gól v celém
turnaji tak rozhodl o tom, že jsme
nebyli nejméně ve finále,“ postesknul si Večerníku Petr Langr, jeden
z trenérů družstva..
Nejlepším hráčem celého klání byl
vyhlášen talentovaný hráč tohoto

ročníku David Píchal a také nejlepší
střelec turnaje pocházel z 1.SK, stal
se jím Jiří Jašíček s 5 brankami.
Konečné pořadí turnaje: 1. FC
Brno, 2. SFC Opava, 3. 1.SK
Prostějov, 4. Gwiezda Slasky,
5.Frýdek-Místek, 6. Slovan Opava,
7. Třinec, 8. Čadca, 9. Vsetín, 10.
Karviná, 11. Kravaře.
-pk-

Výběr 1.SK ročníku 1999 absolvoval hned sérii turnajů
PROSTĚJOV – Hned na několika halových turnajích byla
také přípravka 1.SK Prostějov
ročníku 1999, která bojovala v Troubkách, Boskovicích,
Lipníku nad Bečvou, Šumperku
a teď naposledy ve Svitavách.
Domů se tyto fotbalové naděje
taktéž vracely převážně s poháry
za vítězství či individuální ocenění. „Myslím, že můžeme být
spokojeni. Jak se zimním počínáním, tak i výkonností a hlavně
tréninkovým zápalem kluků,“
svěřil se Večerníku Josef Šteigl.
Ještě na konci minulého roku absolvovali benjamínci 1.SK turnaj v
Troubkách, kde v konkurenci sedmi
družstev posbírali pět výher a jednu
remízu, což jim vyneslo první příčku.
O tu se zasloužili tito borci: Popelka,
Nadymáček, Hladký, Šteigl,
Entner, Adamík, Kvapil, Hrubý,
Hénik, Křesala, Krátký a Zápeca.
Derniérou letopočtu 2009 v podání
tohoto prostějovského výběru se
stalo halové klání v Boskovicích, na
němž se představilo šest účastníků.

Tým 1.SK dosáhl na tři vítězství a
dvě remízy a to jej znovu katapultovalo na první místo! Nejlepším brankářem byl navíc vyhlášen Zápeca.
Kromě něj se z triumfu radovali
Šteigl, Hladký, Hénik, Nadymáček,
Křesala, Krátký, Kyselý, Luža a
Entner. Úvodním vystoupením
letošního roku se pak stal turnaj v
Lipníku nad Bečvou. Ze šestice
startujících celků se opět vedlo nejlépe 1.SK Prostějov, přičemž toto
družstvo tentokrát neztratilo ani jediný bod a obdrželo jen dvě branky! O
další turnajové prvenství se postarali: Adamík, Šteigl, Naymáček,
Krátký, Hladký, Entner, Kyselý,
Hrubý, Popelka. O čtrnáct dnů později vyrazila přípravka ročníku 1999
na halový turnaj znovu do Lipníku
nad Bečvou, kde poměřila síly s o
rok staršími výběry. Ani v této konkurenci se svěřenci trenéra Šteigla
neztratili a obsadili velice pěkné druhé místo. Turnaje se zúčastnilo pět
celků, které se mezi sebou navzájem
utkaly dvoukolově, což čítalo dohromady osm zápasů pro každý tým.

Bilance mladých Prostějovanů zněla: 5 vítězství a 3 porážky. „Všechny
prohry byly těsné pouze o jednu
branku, což nás odsunulo na druhou
pozici. S vystoupením jsem však
spokojen, neboť kluci i přes věkový
rozdíl bojovali a hráli moc dobře.
Předváděli rychlý, kombinační fotbal, který platil na všechny soupeře.
Bohužel nám chybělo i trochu toho
štěstíčka,“ konstatoval Josef Šteigl,
jeden z trenérů tohoto prostějovského výběru. „Musím pochválit
celé družstvo včetně brankáře, který
byl vyhlášen nejlepším gólmanem
celého turnaje,“ dodal. Na soupisce
přípravky 1.SK Prostějov ´99 byli:
Adamík, Zápeca, Popelka, Šteigl,
Nadymáček, Hladký, Krátký,
Křesala, Hrubý, Kvapil, Dračka,
Kyselý, Luža, bašný, Entner, Sedlák,
Novák, Hénik. Kromě Šteigla se trenérsky na týmu podílí i Hénik starší,
vedoucím je Nadymáček starší.
Dalším kláním s účastí tohoto
výběru byl turnaj v Šumperku,
kam družstvo vyslalo hned dva
týmy. Celkem se na severu Moravy

Pospíšil úspěšný
v egyptské Gíze

Jaroslav Pospíšil vyhrál na
začátku února dvouhru na turnaji futures s dotací 10 000 USD
v egyptské Gíze a navíc se spolu se Školoudíkem probojovali
do semifinále čtyřhry. V prvním
kole dvouhry porazil Pospíšil
Mohameda Safwata (Egypt)

V TJ Haná se rozrůstá mládežnická základna
„Vychováváme si vlastní odchovance,“ říká
předseda fotbalového oddílu Daniel Kolář

1.SK Prostějov. Ten je pokračovatelem klubu s dlouholetou
tradicí a bohatou minulostí, do
které patří i účast mezi tehdejší československou fotbalovou
elitou.
Pro všechny případné zájemce jsou k dispozici internetové
stránky www. fotbal03prostejov.cz, které prodělávají až
několikrát za týden aktualizaci. -pk-

Přípravka „2001“ si připsala skalp SPARTY!

KRALICE hrají finále proti Kozlovicím
ZIMNÍ TURNAJ
„O POHÁR MĚSTA
CHROPYNĚ“
CHROPYNĚ - V sobotu 27.
února bylo odehráno kompletní 7. kolo zimního turnaje O
pohár města Chropyně, které
definitivně určilo jednotlivé
dvojice pro utkání, která v 8.
kole rozhodnou o konečném
umístění v turnaji. Bohužel, z
bojů o vítěze v turnaji bylo vyřazeno porážkou od Želatovic
mužstvo FK Chropyně, takže
nemůže obhájit vítězství v loňském, 1. ročníku turnaje. Do
finále se tak zaslouženě dostala
dvě mužstva hrající krajský
přebor Olomouckého KFS.
V posledním, 8. kole turnaje, které se bude hrát v sobotu 6. února
se utkají mezi sebou mužstva o
konečné umístění v turnaji tak,
že mužstvo, které se umístilo na
7. místě se utká s mužstvem na
8. místě právě o 7. a 8. místo v
turnaji, mužstva na 5. a 6. místě mezi sebou o 5. a 6. místo,
mužstva na 3. a 4. místě o konečné 3. a 4. místo a o vítěze turnaje

Před jarní sezonou probíhají NÁBORY do 1.SK Prostějov

22-23

6:3, 6:2, ve druhém Němce
Marc-Andre Stratlinga 6:1,
6:3, ve čtvrtfinále krajana Jirku
Školoudíka 6:3, 6:1, v semifinále Rumuna Teodor-Daciana
Craciuna 6:2, 6:4 a ve finále
Francouze Axela Michona 6:2,
6:3.
-pkVYHRÁVAJÍ TURNAJE. Společný snímek přípravky 1.SK Prostějov ročníku 1999 ještě z podzimní části sezony.

představilo dvanáct celků, které
byly rozděleny do dvou základních
skupin. Vítězové sehráli finálové
utkání, druhé týmy duel o celkovou třetí příčku atd. Elitní výběr
se vyšplhal až na první příčku, o
což se zasloužili Sedlák, Kvapil,
Luža, Křesala, Adamík, Bašný,
Hénik. „Za celý turnaj inkasovali
kluci jen dva góly od Držovic,“
usmál se spokojeně Šteigl. Jeho
svěřenci přemohli ve finále i
Jeseník, vítěze druhé základní
skupiny. Nejlepším kanonýrem turnaje se stal Pavel Entner,
autor šesti branek. Druhý celek
s označením „B“ obsadil šestou
příčku. No a v neposlední řadě se
zástupci Prostějova představili
ve Svitavách, kde jim to mimořádně nevyšlo a skončili na deváté
příčce. „Někdy se tak stane. Pro mě
je však nejdůležitější samotná hra
a ta nebyla nejhorší,“ konstatoval
Šteigl. Včera se benjamínci 1.SK
zúčastnili dalšího klání v Uničově.
O tom ale zase až někdy příště.
-pk-

V HANÉ ROSTE I MLÁDEŽ. Mladší přípravka TJ Haná Prostějov na turnaji Sigmy Olomouc. Foto: archív TJ Haná Prostějov

NÁBOR také do Mostkovic
TJ SOKOL MOSTKOVICE stále přijímá chlapce ve věku od 7 do 12let, kteří chtějí hrát fotbal! Sraz
je každý čtvrtek v 17.00 v sokolovně v Mostkovicích, přihlásit se je možno na tel.čísle 608 312 574.

Přípravka z Čechovic třetí na turnaji v Troubkách
TROUBKY/ČECHOVICE
- V sobotu 23. ledna odjížděli
nejmladší fotbalisté Čechovic
(ročník 2002) na halový turnaj

do Troubek, který pořádal oddíl
1. FC Přerov. Soupeři benjamínků TJ Sokol na tomto klání byly
celky domácího 1.FC Přerov

„A“ a 1.FC Přerov „B“, dále
SK Hranice na Moravě, 1.SK
Prostějov, Haná Prostějov a FC
Vítkovice.
„Do turnaje jsme vstoupili dvěma
výhrami nad rezervou Přerova
a Hranicemi. Pak bohužel přišly dvě prohry s 1.SK Prostějov
a FC Vítkovice. Zvlášť prohra
s Vítkovicemi nás může mrzet,
protože jsme nevyužili i ty nejvyloženější šance. V následujících
zápasech jsme bohužel jen remizovali s Přerovem i Hanou Prostějov
a v konečném pořadí jsme obhájili
třetí místo z listopadu loňského
roku,“ informoval Večerník Karel
Dohnal.
Sestava Čechovic na turnaji v Troubkách: Jaroš - Ohlídal
(kapitán týmu), Klimeš, Palatka,
Jahelka, Šubrt Roman, Šubrt Filip,
Handl, Dohnal, Pluháček.
-pk-

Mladší žáci Čechovic druzí na turnaji v Přerově
PŘEROV/ČECHOVICE V neděli 31.ledna se zúčastnili
mladší žáci z Čechovic halového turnaje v Přerově. Jejich
protivníky na tomto klání jim
byly týmy 1.FC Přerov, FC
Sparta Brno, FK Nemilany,
FK Chropyně, PS Přerov a SK
Uničov. „Na tomto turnaji jsme nepoznali hořkost porážky
a celkové druhé místo nás příjemně překvapilo,“ usmíval se
po návratu Petr Klimeš, vedoucí týmu. „Bohužel k úplnému
prvenství nám chyběl jen kousek
štěstí, protože s nakonec vítězným Uničovem jsme měli stejně
bodů a rozhodovalo skóre, které
měl soupeř lepší. Během celého
turnaje jsme jen dvakrát inkasovali a v tomto ohledu byla naše
obrana nejlepší na celém turnaji
a náš brankař David Klimeš byl
vyhlášen nejlepším brankařem
celého turnaje,“ informoval dále
Klimeš. Ten kvitoval i užitečnou

výkonnostní prověrku. „Kluci
se měřili se soupeři kteří hrají
žákovské divize nebo krajský
přebor a hráli s nimi vyrovnané
zápasy, které jsme naší bojovností dokázali vyhrát,“ dodal
Petr Klimeš.
Výsledky Čechovic: - FK
Nemilany 0:0, - FK Chropyně
2:0, - 1.FC Přerov 2:1, - PS Přerov

0:0, - FC Sparta Brno 2:0, - SK
Uničov 1:1
Sestava Čechovic: Klimeš – Přikryl
(K), Blahoušek, Ftačník, Mareček,
Lachman, Hubáček, Hluštík, Kravák.
Konečné pořadí: 1.SK Uničov,
2.TJ Sokol Čechovice, 3.FC
Sparta Brno, 4.1.FC Přerov, 5.FK
Nemilany, 6.PS Přerov, 7.FK
Chropyně.
-doh, pk-

Box, ostatní sporty

1. března 2010
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Boxeři Prostějova se chystají na veledůležitou bitvu v Českých Budějovicích

„Pokud vyhrajeme, titul už bude skoro náš,“ burcuje Křížek
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BC DTJ Prostějov - BC Ostrava 12:6 (váhová kategorie do
54 kg: Velký bez boje 0:2, do 57 kg: Parlagi – Barák 0:2 na
body – 0:4, do 60 kg: Šerban – Mazik 2:0 na body – 2:4, do
64 kg: Bosý – Gorecki 2:0 na body - 4:4, do 69 kg: Balog –
Hejl 2:0 r.s.c. ve 2. kole - 6:4, do 75 kg: Besaljan – Kubaník
2:0 vzdáním v 1. kole - 8:4, do 81 kg: Vass – Sojka 2:0
vzdáním ve 2. kole - 10:4, do 91 kg: Novotný – Špringl 2:0
na body - 12:4, nad 91 kg: Chmela – Malujda 0:2 vzdáním
ve 2. kole - 12:6). Samson BC České Budějovice - SKP Sever
Ústí nad Labem neboxováno, odloženo na náhradní termín.

PROSTĚJOV - Výhra nad
Ostravou je pryč, nyní musí
boxeři Prostějova soustředit
veškeré své síly do Českých
Budějovic. Právě tam se totiž
odbude bitva, která může
hodně napovědět o držiteli
mistrovského titulu pro ročník
2009/2010. Podaří se svěřencům trenéra Křížka v dohrávce pátého kola Extraligy družstev uspět a tím tak nasadit
k rozhodujícímu trháku? Nebo
snad hodlají Jihočeši ještě
zamíchat kartami? Jasno bude
v neděli 7. března. Boxovat se
začíná v tradiční českobudějovický čas 10 hodin. A boxe-

ry finanční motivací podpořil
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník
(čtěte na straně 17 – pozn.red.),
zda-li tak budou moci svými
hlasivkami učinit i fanoušci,
bude jasno nejspíš zítra (info
najdete na jiném místě této
strany).
Prakticky okamžitě od ukončení souboje s Ostravou se
prostějovští boxeři chystají na
další důležitý mač. Ten čeká
BC DTJ tuto neděli v Českých
Budějovicích a nepůjde o žádnou procházku růžovým sadem.
Domácí Jihočeši bojují stejně
jako Prostějov o medaili a v případě neúspěchu před svými pří-

znivci by se jim cesta na stupně
vítězů pořádně zkomplikovala.
Naopak Hanáci mohou v případě
triumfu nasadit k rozhodujícímu úniku, jenž spočívá ve čtyřbodovém náskoku. Jestliže by
poté případnou výhru potvrdili
i v domácím prostředí, „vložený“
duel devátého kola v Ústí nad
Labem by pro ně neznamenal
až takovou roli. „Je pravdou, že
pokud porazíme dvakrát České
Budějovice,“ titul nám s největší
pravděpodobností neunikne,“
přikyvuje natěšený lodivod
Radoslav Křížek.
„Příprava na nadcházející střetnutí je v plném proudu, momen-

tálně trénujeme dvakrát denně,“
prozradil Večerníku v závěru
uplynulého týdne šéftrenér BC
DTJ. „Nechceme ponechat nic
náhodě, proto se maximálně
soustředíme na každý detail.
Dvoufázová příprava čeká na
kluky ještě do středy, poté už
budeme vše ladit technicky
a váhově přímo na samotný
duel,“ nastínil z plánů pro tento
týden Křížek.
Sestava Prostějova by měla
vycházet z úspěšného složení,
v jakém se družstvo představilo
naposledy proti Ostravě. „Jako
vždy bude ovšem záležet hned na
několika okolnostech. Tou nej-

důležitější stránkou je zdravotní
stav, dále samotná váha a pak
také, koho nám uvolní maďarská
strana. Teprve na základě těchto
všech atributů a také podle taktických prvků, které si pochopitelně
nechám pro sebe, určím sestavu,“ uvedl R. Křížek. Konkrétní
ovšem být nechtěl.. „Čert a soupeř nikdy nespí...“ Jak se nám
z něj ale podařilo vypáčit, vybírat
se bude z osvědčených jmen.
„Možná ale nachystám jedno
překvapení,“ dodal ještě více
tajuplně Křížek.
V českých Budějovicích vše
vypukne v neděli 7. března od
10:00 hodin.
-pk-

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplném 8. kole
11.. BC DTJ Prostějov
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2. BC SKP Sever Ústí n.L.
3. Samson BC Č. Budějovice
4. BC Ostrava
5. Doprava Děčín+KB Baník Most
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Budějovice - BC DTJ Prostějov.
Odložené utkání 8. kola, termín neurčen: Samson BC České
Budějovice - SKP Sever Ústí nad Labem
9. kolo, 27. a 28. března 2010: SKP Sever Ústí n.L. - BC DTJ
Prostějov, BC Ostrava - KB Most+Doprava Děčín, Samson BC
České Budějovice volný los.
10. kolo, 17. a 18. dubna 2010: KB Most+Doprava Děčín - SKP
Sever Ústí n.L., BC DTJ Prostějov - Samson BC České Budějovice,
BC Ostrava volný los.
-pk-

Z

B OX E R S K É H O
ZÁKULISÍ...

Ohlédnutí s Radoslavem Křížkem za utkáním proti Ostravě

„Mirek Šerban zaboxoval životní zápas!“
PROSTĚJOV – Až nečekaně snadného vítězství dosáhli
prostějovští boxeři v prvním
letošním domácím vystoupení
proti Ostravě. V rámci 8. kola
UNIBON extraligy zvítězili nad
Severomoravany 12:6 a nadále
tak drží reálnou šanci na zisk zlatých medailí. Po selhání v Děčíně
si tak hanácká družina notně
spravila náladu. „Konečný výsledek je opravdu nad očekávání
dobrý. Kluci si udělali i vcelku
slušné jméno,“ uvedl v rozhovoru pro Večerník Radoslav Křížek,
šéftrenér BC DTJ Prostějov.
¤ S čím a s kým jste byl v utkání proti Ostravě nejvíce spokojen?
„Nejv ětší radost mi určitě udělal
Mira Šerban, který ve váze do
šedesáti kilogramů porazil de
facto současnou jedničku Polska
Mažika, čímž v evropském boxu
stoupl na žebříčku hodně vysoko. Řekl bych dokonce, že to byl
doposud jeho životní zápas, který
zaslouženě vyhrál. Radost mám
také z toho, že se Marek Bosý
a Peťa Novotný dali po Děčínu,
kde to byla katastrofa, dohromady a zaboxovali to, co se po nich
žádá. Parádní comeback prožil
i Honza Balog.“
¤ Dá se tak říct, že touto výhrou
se atmosféra v klubu notně
vylepšila?

„Ale jo (úsm ěv). Porážka a především výkony v Děčíně nás sice
trochu znervózněli, ale Ostrava
ukázala, že to byl jen náhodný
jev. Atmosféra v klubu se dala
trochu dohromady a stabilizovala, což je před rozhodujícím závěrem sezony jen dobře.“
¤ Zpočátku to ale nebylo tak
růžové, prohrávali jste 0:4! Jak
vám v tu chvíli
bylo?
„Divím se, že
jsem to vůbec
přežil a nepraskla mi cévka
v hlavě....
(smích). Bylo
to složité, ale i když prohrál
Parlagi, pořád jsem věřil, že
můžeme 10:8 vyhrát. Že však
prohrál právě Parlagi, to mě
šokovalo. S jeho získanými body
jsem počítal napevno.“
¤ Myslíte, že jej rozhodčí
poškodili?
„Díval jsem se na to i ze záznamu
a po řád zastávám názor, že šlo
o vyrovnaný zápas, v němž měl
Parlagi přece jen trochu navrch
a byl aktivnější. Když vezmu
v potaz, že jsme byli domácí
a právě taková utkání se obyčejně kdekoliv na světě nechávají
domácím boxerům, byl jsem
notně rozezlen... Tvrdím tak,

že rozhodčí Parlagiho opravdu
poškodili.“
¤ Rozhodující zlom střetnutí
nastal direktem Honzy Baloga,
který svého soka sundal vskutku parádně...
„S tím souhlasím, tento zápas to
zlomil. Honza si po čkal na svoji
chvilku a trefil ho perfektně. Je
však třeba vidět, že

proti sobě měl mladého kluka,
tudíž netřeba z toho dělat žádnou
velkou vědu (úsměv).. Jak říkám,
Honza si jako zkušený harcovník
věděl, že ho boxersky na tři kola
neuhraje a tak zvolil tuto taktiku,
která se ukázala jako nejsprávnější. Na druhou stranu, kdyby se
mu ten úder nepovedl, nevím, jak
by to skončilo... Byla to sázka do
loterie. Naštěstí vyšla.“
¤ Poté následovaly dva duely,
které skončily v moci vašich
svěřenců, aniž by alespoň trošičku zpotili trikot...
„U mladého juniora Kubaníka
jsem to bral, proti Vardanovi

Besaljanovi nem ěl šanci. Klidně
ho však mohli nechat kolo odboxovat... Ještě více mě naštvalo
počínání Sojky, který nenašel
odvahu postavit se Maďarovi
Vassovi! Přitom před utkáním
s námi normálně mluvil, běhal
s klukama a pak oznámili, že
je nemocný... To jsem moc
nepochopil a nevěřím tomu.
A konkrétně Sojka mě tím
hhodně zklamal. Vždyť je to
ppřece sport, jednou vyhraji,
jednou prohraji?! A ne, že si
je
takzvané body nahrávám proti
ta
jasně papírově slabším a proti
ja
srovnatelnému protivníkovi
sr
nenastoupím.“
ne

¤ V sestavě nastoupilo hned
několik borců v neobvyklých
váhových kategoriích. Jedná
se o trvalý trend, nebo šlo
o taktickou stránku daného
zápasu?
„Byla to spí še jednorázová výpomoc. Posunuli jsme to čistě skrz
tento zápas, člověk trochu taktizuje a přemýšlí, co bude nejvýhodnější pro samotného boxera
a současně i pro celý tým. Navíc
někteří kluci měli problémy se
shazováním. Týká se to především Parlagiho, ale také Baloga
a Novotného. Nakonec jsem zvolil, jak jsem zvolil a vyplatilo se.“
Petr Kozák

Trenér Radoslav Křížek s jedním ze svých svěřenců Miroslavem Šerbanem.

Balog se vrací do ringu a má opět smělé cíle

„Bez boxu to byl život na hovno!“
„Ta sedla, panečku!“ Tímto
výstižným komentářem známým z legendárního triologie
Slunce, seno... ocenil ránu prostějovského boxera Jana Baloga
jeden z příznivců BC DTJ. Sám
Balog, který se do ringu vrací

Jan Balog těsně po sundání svého soupeře.

po půldruhém roce pauzy způsobené zdravotními potížemi,
měl z líbivého momentu velkou
radost. „Moc mi to pomůže.
Hlavně psychicky,“ svěřil se
v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník Jan Balog.

¤ Jak hodnotíte své vystoupení, kdy jste si prostějovským
fanouškům představil poprvé
po roce a půl?
„P řiznám se, že jsem si po operaci a tak dlouhé přestávce moc
nevěřil. Myslel si, že spíš prohraju... Ale nějak jsem se dal dohromady a řekl si, že když už tam
lezu, tak udělám vše pro vítězství.
Ten pocit mi totiž v době, kdy
jsem neboxoval, strašně chyběl!“
¤ Co bylo při vašem comebacku nejdůležitější?
„Fyzická kondice mi je ště chybí,
takže jsem si musel pořádně pečlivě rozložit síly. Bylo mi jasné,
že tři kola nevydržím boxovat
naplno. Proto jsem si od začátku
říkal, že když mi padne na úder,
pošlu ho na zem!“
¤ Takže, taktika vyšla na jedničku. Soupeř vám na rukavici
spadl vskutku zdařile...
„No, vy šla. Sedlo to parádně
(smích).“
¤ Jak byste ten okamžik popsal
ze svého pohledu?
„Dr žel jsem se rad trenéra
Křížka, který mi říkal, že si mám
počkat na zadní hák a zamířit
přesně na bradu. Ten moment

nastal ve druhém kole, tak jsem
ho švihnul. Když jsem viděl, jak
se potácí, řekl jsem si, že na nic
nebudu čekat a pošlu ho na zem
definitivně. Buď a nebo.“
¤ Porážka v Děčíně, kde jste
však prý boxoval také dobře,
už je zapomenuta?
„Tak to byl m ůj úplně první
zápas po pauze, šlo to tam ztuha.
Navíc ten soupeř tam byl daleko
těžší. Já jsem boxoval, co jsem
mohl. A myslím, že i když jsem
prohrál, můžu být s oběma zápasy spokojený.“
¤ Čeho nejvíce si při svém
návratu do ringu ceníte?
„ Že můžu být opět s klukama
v partě. To mi dává opravdu
moc.“
¤ Jak jste vůbec snášel tak
dlouhou pauzu?
„Tak to byla úplná katastrofa...!
Prost ě hrůza, život na hovno...“
¤ Ono se také proslýchalo, že už
se do ringu vůbec nevrátíte!
„No, říkávalo se to.. Taky jsem
to slyšel. Ale já jsem byl s trenérem víceméně pořád v kontaktu
a ujišťoval jsem ho, ať mi věřím,
že se chci vrátit a co lidi vykládají, to mě vůbec nezajímá.“

¤ V jakém stavu je momentálně vaše koleno?
„Musím to zaklepat, je to dobrý. Sice musím být celý rok
s ortézou, ale v ůbec ho necítím. Moc děkuji panu doktorovi
Holibkovi.“
¤ Jaké jsou nyní vaše boxerské
plány a ambice?
„Hlavn ě chci pořádně a hodně trénovat! To je základ pro to, abych se
dostal zpět na úroveň, kde jsem byl
před zraněním. Mám před sebou
jeden velký sen, kterým je červnové mistrovství Evropy! Kdybych
se tam dostal a trenér Křížek mě
dobře připravil, chtěl bych se na
šampionátu porvat o medaili.
Hlavní je ale být zdravý. Jinak
rozdílu v mezinárodním ringu se
nebojím, byť to bude hodně těžké.“
¤ Představil jste se ve váze do
devětašedesáti kilogramů. To
je přechodová fáze, nebo trvalý jev?
„Ur čitě je to jen dočasné. Já jsem
totiž na devětašedesátku malý.
Po té přestávce jsem ale přibral a do své váhy se dostávám
postupně. V každém případě ale
chci zpátky do čtyřiašedesátky.“
˝
Petr Kozák
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„Nevím,
kde
se
stala
chyba,
ale
jsem
zklamaný,“
říká
Martin
Piecha
y
l
e
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i
t
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a
m
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2. HOKEJOVÁ LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 40. KOLO

VHK VSETÍN - HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

5:3

TTřetiny:
ř e t i n y : 22:1,
: 1 , 11:2,
: 2 , 22:0
:0
Branky a nahrávky:
ák

Střely na branku:
Využití:
Diváků:

16
16.
6 JJ. T
Tesařík
řík
k ((Hrňa,
Hň V
Vaněk),
ěk) 19
19. K
Korčák
(Knebl), 28. Ondráček (Hrňa, J. Tesařík), 45.
Ondráček (Mokrejš), 57. Hrňa (Mokrejš,
Bořura) – 5. Piluša (Stejskal), 27. Smejkal
(Piecha, Jedlička), 30. Stejskal (Piluša).
42:31
Vyloučení: 7:10
3:0
Oslabení: 0:0
900
Rozhodčí: Kusý

Sestava Prostějova
Zientek
Paška
Pozděna

Jedlička
Kolibár

Sedlář
Stejskal
Duba Brynecký
Smejkal
Piecha
Kováč
Bordowski Zábranský
Piluša
Berčák
Skácel
Matějka

Trenér:Aleš Tomášek

Asistent:Martin Dufek

2. HOKEJOVÁ LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 41. KOLO

HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - BŘECLAV

4:3

TTřetiny:
ř e ttiny
i nnyy : 11:1,
: 1 , 22:0,
: 0 , 11:2
::22
há k
11. B
čák (B
B
ký) 24
Branky a nahrávky:
Berčák
(Brynecký),
24. S
Smejkal
(Piecha), 34. Zábranský (Berčák,
Brynecký), 55. Smejkal (Plzák) - 14. Dora
(Karný, Pelán), 46. Seláček (Nekvasil,
Hlouch), 53. Dora (Pelán, Nekvasil)
Střely na branku:
26:25
Vyloučení: 6:7
Využití:
1:1
Oslabení: 0:0
Diváků:
400
Rozhodčí: Klapetek – Dučák,
Matěj

Sestava Prostějova
Zientek
Paška
Pozděna
Bauer

Jedlička
Kolibár
Plzák
Berčák

Trenér:Aleš Tomášek

Sedlář
Stejskal
Smejkal
Piluša

Duba Brynecký
Piecha Matějka
Zábranský Kováč
Asistent:Martin Dufek

Souhrn 2. hokejové ligy - skupina Východ:
40. (41.
( hrané)
é) kolo: VHK Vsetín
í - HK Jestřábi
řá i Prostějov
ěj 5:3 (2:1,
( 1:2, 0:0).) Branky
k a nahrávhá
ky: 16. Tesařík (Hrňa, Vaněk), 19. Korčák (Knebl), 28. Ondráček (Hrňa, Tesařík), 45. Ondráček
(Mokrejš), 57. Hrňa (Mokrejš, Bořura) - 5. Piluša (Stejskal), 27. Smejkal (Piecha, Jedlička), 30.
Stejskal (Piluša) • TJ Gedos Nový Jičín - HC Slezan Opava 7:3 (3:1, 2:2, 2:0). Branky a nahrávky: 3. Zedník (Uhlár), 6. Gulda (Pavlačka), ?.Toman (Gulda, Zedník), 21. Skaloš (Macháček, Bacul),
35. Macháček (Bacul), 41. Pavlačka, 46. Macháček (Petružálek) - 15. Tůma (Kocián, Pavelek), 31.
Mech (Grofek), 35. Grofek (Kysela) • HC Frýdek-Místek - HC Bobři Valašské Meziříčí 8:7 v
prodloužení (3:3, 3:0, 1:4 – 1:0). Branky a nahrávky: 3. Gebauer (Kopáč, Kolařík), 10. Kudláček
(Slovák),12.Pavlas(Mocek),32.Gebauer(Kolařík),33.Mocek(Krutil,Slavík),39.Slovák(Maliník,
Krutil), 53. Kolařík (Gebauer), 62. Slovák (Kudláček) - 4. Kovář (Lhotský, Dvořák Petr), 9. Šebesta
(Krisl), 19. Lhotský (Sochorek, Ovšák), 44. Dvořák P. (Lhotský, Bokroš), 49. Šebesta (Kovář), 60.
Šebesta (Ovšák, Dvořák P.), 60. Kovář (Ovšák, Sochorek) • VSK Technika Blansko - HC Orlová
2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Branky a nahrávky: 14. Fischer (Rajnoha), 20. Šindelář - 12. Potčný (Valchař), 24.
Stránský (Najdek), 24. Prokop (Grygar), 39. Galgonek (Najdek), 44. Dušek (Najdek), 59. Škatula •
HC Břeclav - HC Uničov 9:0 (0:0, 3:0, 6:0). Branky a nahrávky: 25. Prachař, 29. Mráz (Sedláčrk),
36. Sedláček (Mráz), 44. Strýček, 44. Prachař (Kárný), 49. Mráz, 51. M. Gajda (Cikl), 54. Strýček, 59.
Gabriška (Grmela) • HC ZUBR Přerov - SHK Hodonín 2:7 (1:4, 0:0, 1:3). Branky a nahrávky:
17. Goiš (Coufal), 41. Pala (Faltýnek) - 7. Kubica (Korotvička, Podešva), 8. Hollý, 10. Flamík, 16.
Komárek, 46. Flamík (Korotvička, Hoza), 53. Hollý, 55. Hollý (Peš).
41. (42. hrané) kolo: HC BobřiValašské Meziříčí - HC ZUBR Přerov 1:3 (0:1,1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 22. Vnenk (Sochorek) - 2. Hanák (Coufal, Kočara), 26. Pavlas (Sedlák), 47.
Kočara (Halouska) • SHK Hodonín - VHK Vsetín 3:4 (0:0,1:2, 2:2). Branky a nahrávky: 27.
Vaškovič (Haring, Peš), 48. Vrba (Peš, Jurásek), 54. Jurásek (Vrba) - 31. Hrňa, 35. Farda (Knebl,
Korčák), 47. Tesařík D. (Tesařík J.), 50. Knebl (Farda, Šimek) • HC Uničov - HC Orlová 5:6 (0:4,
2:1,3:1).Brankyanahrávky:21.Pekr,30.Diviš(Pekr,Handl),45.Sedlář,48.Hodulák(Diviš,Pekr),
56. Handl (Diviš, Heča) - 3. Stránský (Škatula, Prokop), 4. Stránský (Škatula, Potočný), 7. Samiec
(Galgonek, Valchař), 11. Dušek (Studený), 24. Studený (Grygar, Dušek), 46. Stránský • TJ Gedos
Nový Jičín -VSKTechnika Blansko 6:0 (2:0, 1:0, 3:0). Branky a nahrávky: 3. Zedník (Uhlár), 19.
Macháček (Skaloš, Bacul), 30. Pavlačka, 43. Uhlár (Pavlačka, Šimo), 45. Bacul (Skaloš,Andrýsek),
59. Hruška (Šimo, Pavlačka) • HK Jestřábi Prostějov – HC Břeclav 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). Branky
a nahrávky: 11. Berčák (Brynecký), 24. Smejkal (Piecha), 34. Zábranský (Berčák, Brynecký), 55.
Smejkal(Plzák)-14.Dora(Karný,Pelán),46.Seláček(Nekvasil,Hlouch),53.Dora(Pelán,Nekvasil)
• HC Slezan Opava - VSK Technika Blansko 6:4 (3:0, 2:2, 1:2). Branky a nahrávky: 4. Kocián
(Tichý), 17. Měch (Trenčan), 17. Kocián (Polok, Pavelek), 34. Grofek (Měch, Černý), 36. Černý
(Kysela, Grofek), 46. Mlýnek (Žídek, Pavelek) - 35. Mocek (Herman, Pavlas), 38. Krutil (Štochl,
Kopáč), 47. Merta (Maruna, Pavlas), 55. Pavlas (Maruna).
-pk-

Prostějovští hokejisté již
několik kol vědí, že jejich
postup do vyřazovacích
bojů byl pouze teoretickou
záležitostí. Přesto se v jejich
kádru objevuje stále celá
řada hráčů, jejich ambice
by měly být vyšší, než
druholigové. Výjimkou není
ani Martin Piecha, který se
do červeného dresu oblékl
znovu po dvou letech. Důvod
je prozaický – sezonu začal
v Havířově a po odstoupení
tohoto celku z prvoligové
soutěže byl rád, že si
může ještě někde zahrát.
Z každého jeho slova je
patrné, že by letošní sezonu
chtěl co nejrychleji vymazat
z paměti. V uplynulém týdnu
poskytnul rozhovor serveru
ww.hokej.cz, jehož znění
vám přinášíme v kompletní
verzi.
¤ Vypadá to, že pro vás
je
Prostějov
srdeční
záležitostí?
„V Havířově to skončilo,
dlužili nám strašně moc
peněz, snad za půl roku. Měl
jsem sice nějaké nabídky z 1.
ligy, ale po takové sezoně
by to pro mě bylo hlavně
psychicky hodně těžké vrátit

se do stejné soutěže. Zavolal
jsem panu Zabloudilovi
a ten mi nabídl Prostějov.
Kývl jsem, protože to mám
hodinku cesty z domova a byl
jsem rád, že můžu někde hrát.
Jinak jsem hodně zklamán,
že jsme neudělali play off.
Mužstvo je tady slušné, neli dobré, přesto celou sezonu
ztrácí body.“
¤ Před startem druhé
ligy bylo podle kádru
pasováno na jednoho
z favoritů. Vy jste přišel
jako nezaujatý zvenku. Co
je v Prostějově špatně, že
tam sezona dopadla tak,
jak dopadla?
„Nevím, nebyl jsem tam od
začátku. Kádr byl, peníze
taky. Vytočilo se tam moc
hráčů, přitom nám dnes chybí
obránci. Ale příčiny tohoto
stavu si netroufám jmenovat.“
¤ Máte pravdu, v Prostějově
se vystřídalo na 50 hráčů…
„No a dneska jsme měli jenom
pět obránců, jeden nepřijel
a musel tam zaskakovat
Lukáš Duba. Je asi pravda, že
při takto velkém počtu hráčů
se kluci za krátkou dobu ani
nestihli sehrát.“
¤ Dneska byla na ledě celá

řada hráčů z Havířova,
viďte?
„Ano, máte pravdu. Ve
Vsetíně je třeba Honza
Tesařík. Tu situaci v Havířově
bych nikomu nepřál. Doufám,
že se to už nikdy nebude
opakovat.“
¤ O finančních problémech
Havířova se mluvilo už
před začátkem soutěže. Asi
se nedal očekávat obrat
k lepšímu?
„Přesně tak. Pořád nám říkali
– peníze budou. No a my jsme
hráli a hráli… Všechno se to
zlomilo zápasem v Šumperku.
Zase nám řekli, že dostaneme
peníze. Přišli jsme v pondělí
a peníze nebyly. Ani v úterý.
Tak jsme si řekli, že ve středu
nebudeme hrát, aby se lidem
otevřely oči. Ale stejně jsme
zase nastoupili. Chtěli jsme
na to nemyslet, ale ono to
nejde, když máte platit byty,
hypotéky, telefony… To
prostě nejde. Taky v dnešní
době nejde stále si od někoho
půjčovat. Vždyť ani nemáte
žádnou záruku, že peníze
vrátíte. Bylo to opravdu
hrozné. Naštěstí to pak
v Havířově brzy skončilo.“
¤ Na tuto sezonu budete

Porážka na Valašsku vzala i poslední naděje
V 5:3

Pv

VSETÍN/PROSTĚJOV – Už
i o čistě teoretickou naději na
postup do play–off přišli včera večer prostějovští Jestřábi,
když venku podlehli Vsetínu.
Ten předchozí dva zápasy na
domácím ledě s Přerovem a
Orlovou prohrál. Do třetice
to nechtěl v žádném případě dopustit a po boji se mu
to povedlo. Valaši sice rychle
prohrávali, ale ještě do první
přestávky otočili a vedli 2:1. O
všem podstatném se rozhodlo
ve třetí části. Nejprve dal na 4:3
Ondráček a pátou brankou v
přesilovce jistil vítězství Hrňa.
Jestřábi tak vzhledem k vítězství Břeclavi nad Uničovem
ztratili i poslední teoretickou
naději na play–off...
Vítězství v poměru 5:3 vybo-

jovali hokejisté VHK Vsetín v
domácím utkání s Prostějovem
po dost utrápeném výkon. Do
zápasu přitom nevstoupili příliš
dobře a již po pěti minutách prohrávali. V dalším průběhu hry se
ovšem výkon domácích zlepšil a
ti ještě do přestávky otočili skó-

re ve svůj prospěch. Ve druhé
třetině se sice Prostějovu hned
dvakrát podařilo smazat vsetínský náskok, na čtvrtou branku
domácích z úvodu třetího dějství
již ovšem odpovědět nedokázali
a Valašsko tak opouštějí s prázdnou.
-pk-

Pohledem trenérů
Juraj JURÍK (VHK Vsetín): „Utkání nebylo vůbec pohledné,
nedokázali jsme se dostat do tempa a hra byla hrozně rozházená
a špatná, ale dali jsme 5 branek a vyhráli jsme a jsme šťastní za tři
body.“
Aleš TOMÁŠEK (HK Prostějov): „N astoupili jsme proti těžkému
soupeři. My už se nemůžeme dostat do play off a tak je těžké motivovat hráče, ale myslím si, že to byl slušný zápas i pro diváky.
Bohužel jsme zase dostali góly v oslabení a zároveň jsme měli hodně
přesilovek, které jsme nehráli dobře, možná kdybychom v nich
skórovali, tak ten zápas mohl vypadat jinak. Musím pogratulovat
Vsetínu k vítězství.“
-pk-

Pv 4:3 B

PROSTĚJOV- Zápas s Břeclaví
měl být pro Jestřáby původně
jedním z nejdůležitějších utkání
celé sezony a přímým soubojem
o play off, ovšem po předchozích
nezdarech šlo Hanákům již jen
o čest. Podle toho také vypadala
návštěva, atmosféra a v neposlední řadě i samotný hokej...
Nedělní střetnutí druhé hokejové ligy prostě ani nadchnout
nemohlo. Po neslaném, nemastném výkonu obou týmů rozhodl
utkání po pěkné akci Michala
Plzáka Filip Smejkal, který
pověsil touš to levého horního
rohu. V součtu bodů v tabulce se
nic nemění. Břeclav si stále drží
osmou příčku zaručující play-off
a Prostějov je přikován na desáté
příčce, která zaručuje od 8. března dlouho dovolenou.
První třetina začala divoce, po
faulu Zábranského ze 2. minuty
bylo proti domácí brance nařízeno trestné střílení. Exekutor Čikl
ovšem neměl proti Sedlářovi

nejmenší šanci a stav 0:0 se
neměnil. V obrovské šanci se
ocitl o několik okamžiků Jestřáb
Berčák, který však sám před
Žurkem neuspěl. Velká chvíle
Tomáše Brečáka ale přišla v čase
10:30, v přesilovce se trefil mezi
tři tyče po příhře Bryneckého,
a poslal tak Prostějov do vedení. Srovnáno bylo přesně o tři
minuty později, kdy také v početní výhodě zamířil do černého
Marek Dora.
Prostřední část hry začali lépe
Jestřábi, ve 24. minutě Filip
Smejkal zužitkoval přihrávku
svého spoluhráče Piechy dokonale a Žurek kapituloval podruhé. Navýšit náskok se Prostějovu
podařilo v polovině utkání,
Berčák zpoza branky poslal
chytrý pas Matinu Zábranskému,
tomu stačilo umístit puk do
odkryté klece. Krátce před druhou sirénou se v situaci dva na
jednoho objevili Čikl s Gajdou,
prvně jmenovaný místo přihrávky volil střelu, tu ale lehce zneškodnil Sedlář.

Třetí třetina se od jejího počátku odvíjela mnohem lépe pro
Břeclav. Ve 45. minutě nabral
velkou rychlost a správný směr
Prachař, stačil si obhodit hned tři
domácí hokejisty a nasměroval
svůj pas na volného Pelána, ten
prázdnou branku ovšem nebyl
schopen trefit. Hned v následující zteči prostějovské branky měl
svá mířidla dobře seřízené Jiří
Sedláček, ten využil na pohled
pěkné akce Hloucha a svým
přesně umístěným projektilem
snížil na 3:2. Sedm minut před
koncem se Lvům podařilo srovnat, Marek Dora se po spolupráci
se svým kolegou Pelánem dostal
do slibné pozice, které neomylně
využil. Jestřábi ovšem na tuto pro
ně nepříjemnou situaci dokázali
najít odpověď jen o malý okamžik později. Hrdinou zápasu se
stal Filip Smejkal, který si dobře
najel mezi kruhy, kam mu poslal
svůj chytrý pas Plzák. Smejkal
nezaváhal ani na okamžik a
vstřelil vítězný gól zápasu.
-res, pk-

ANALÝZU LETOŠNÍ NEÚSPĚŠNÉ SEZONY
V PODÁNÍ HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV.
VEČERNÍK SE TAKÉ VYDÁVÁ
PO STOPÁCH PŘÍČIN
SOUČASNÉHO STAVU!
MÁTE NĚCO NA SRDCI, ČI VÍTE
JAKÉKOLIV ZÁSADNÍ INFORMACE?
SPORT@VECERNIKPV.CZ!

není. Spodek 1.ligy, ale spíš
ta druhá.“
¤ Ale Češi tam hrají rádi?
„To ano, Čechů je tam dost.
V každém týmu mohou být
maximálně čtyři cizinci,
výkon se staví na prvních
lajnách. Uvidíme, co bude,
ale teďka budu nejradši, až
sezona skončí. Chci úplně
vypnout, vymazat ji z hlavy.
Nikomu bych to, co se nám
stalo v Havířově, nepřál.
O hokeji nechci už ani slyšet.
Vždycky jsem se jezdil dívat
na zápasy, ale tentokrát
nebudu, prostě to nejde.“
¤ Vy jste hrál hodně let
v útoku s Láďou Lukou,
kterému se letos v Polsku
mimořádně dařilo. Nebude
vás lákat, abyste si zase
spolu zahráli?
„Já jsem byl na začátku
sezony v Sosnovci a dostal
mě tam právě Láďa Luka.
Hráli jsme spolu a myslím,
že nám to docela šlo. Nevím
sice, kam půjde, ale jsme
spolu domluveni, že pokud by
se něco naskytlo, dá mi vědět.
My jsme spolu pár sezon
odehráli a myslím, že by nám
to šlo zase.“
převzato z www.hokej.cz

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 42 odehraných kolech
1. HC Zubr Přerov
2. SHK Hodonín
3. HC Bobři Valašské Meziříčí
4. HC Orlová
5. HC Nový Jičín
6. VHK Vsetín
7. HC Slezan Opava
8. HC Břeclav
9. HC Uničov
10. HK Jestřábi Prostějov
11. VSK Technika Blansko
12. HC Frýdek-Místek

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

27
28
26
24
19
18
16
13
11
9
8
8

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

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

9
9
9
11
16
16
15
21
24
24
23
30

142:91
209:107
212:131
184:137
139:127
148:123
121:145
127:152
139:226
113:161
103:169
120:188

92
91
91
83
69
64
64
51
42
41
38
30

KAM za hokejem
42. (43. hrané) kolo, středa 3. března 2010, 18:00 hodin: Vsetín - HC Bobři
Valašské Meziříčí, VSK Technika Blansko - HC Uničov, HC Orlová - HK
Jestřábi Prostějov,HC Břeclav - SHK Hodonín, HC Zubr Přerov - HC Slezan
Opava, HC Frýdek-Místek - HC Nový Jičín
43. (44. hrané) kolo, sobota 6. března 2010, 17:00 hodin: HC Frýdek-Místek
- VSK Technika Blansko, HC Břeclav - HC Bobři Valašské Meziříčí, SHK
Hodonín - HC Orlová, HC Nový Jičín - HC Zubr Přerov, HK Jestřábi Prostějov
- HC Uničov (neděle 7. března, 17:00 hodin),HC Slezan Opava - VHK Vsetín
(neděle 7. března, 17:00 hodin).
-pk-

Trpká radost, hokejisté přemohli Břeclav. Do play-off jde ale soupeř...

POZOR, V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU NAJDETE

NAPIŠTE NÁM NA ADRESU:

chtít
co
nejrychleji
zapomenout?
„To tedy určitě. Doufám,
že se přes léto nějaký klub
ozve. A možná odejdu i za
hranice.“
¤ V Česku jste měl ale taky
dobré angažmá. Boleslav
vás neoslovila?
„Boleslav se nedá s ničím
srovnat. Vloni jsem v Třinci
dohrával extraligu, to bylo
taky o něčem jiném. A teď
bác - a hraju druhou ligu. To
je velký sešup. Jak jsem řekl
– doufám, že takováto sezona
už se nebude opakovat. Že
najdu nějaký klub, který bude
platit…“
¤ Neláká vás Polsko? Je to
blízko, hraje tam spousta
Čechů?
„Jak bych to řekl… Já jsem
letos už v Polsku hrál. Začal
jsem v Havířově, ale domluvil
jsem se tam na ukončení
smlouvy a jel jsem do Polska.
Z Havířova mi denně volali,
abych se vrátil, že budou
platit. Já jsem tomu uvěřil
a skutečně jsem se vrátil. Za
šest měsíců jsem pak od nich
dostal tak 11 tisíc. Raději
jsem měl v Polsku zůstat…
I když herně to taky nic moc

Play off se fanoušci v prostějově nedočkají.

Foto: Z. Pěnička

Pohledem trenérů
Svatopluk KOSÍK (HK Jestřábi Prostějov): „Utkání bylo pro
nás za stavu 3:1 dobře rozehrané, ale po hrubých chybách Matějky
a Plzáka se soupeři podařilo vyrovnat. Plzák však svou chybu záhy
napravil velmi pěknou přihrávkou na Smejkala, který trefil „pod víko“. Celkově však na utkání bylo vidět, že se blíží konec sezony a
zápasu chyběl ten správný náboj.“
Bohumil PRACHAŘ (HC Břeclav): „Naše hra byla taková neurovnaná, trošku jsme utkání odchodili, ale před play-off si hráči chtěli
zřejmě odpočinout. Vyhrát jsme však měli, utkání nakonec rozhodla
jedna chyba, ale i ta plynula z toho, že jsme k utkání nepřistoupili
dostatečně důrazně.“ zdroj: www.hkjestrabi.cz

Volejbal

1. března 2010

26

Volejbalistky Prostějova vládnou nejen tuzemsku, ale celé „federaci“!
Tým trenéra Čady splnil již třetí ze čtyř předsezónních cílů

smeč

CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE 2009/2010
FINÁLE ČESKO-SLOVENSKÉHO POHÁRU

Slávia UK Bratislava - VK Modřanská Prostějov

0:3
Čas:
1:09 hodiny
Rozhod čí: Antušák (ČR),
Tomčáni (SR)
Diváků: 1200, hráno v Levici

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

21:25 28 minut
15:25 22 minut
12:25 19 minut

PROSTĚJOV - Druhá trofej
v probíhající sezoně a třetí splněný cíl! Prostějovské
volejbalistky zdolaly další překážku za svým snem
o dokonalé sezoně, když
na horké půdě v Levicích
porazily ve finále Československého poháru svého protivníka od sousedů,
tým Slávii UK Bratislava.
Svěřenkyně trenéra Čady
tím dosáhly nejen na obhajobou prvenství z loňského
ročníku, ale také na v pořadí
třetí splněnou metu. Do cíle
štafety s názvem: povedená sezona 2009/2010 zbývá
doběhnout už jen jeden úsek
– vyhrát extraligu!
„Splnili jsme již tři cíle. Tím
prvním a nejdůležitějším byl
postup ze základní skupiny

Ligy mistryň, což se povedlo. Druhým byla obhajoba
Českého poháru, na kterou
jsme dosáhli nedávno a nyní
jsme tedy uspěli i ve finále
Česko-Slovenského poháru,
což bylo letos spojité nádoby. Jsme moc rádi, že si tak
můžeme odškrtnout další
kolonku. Zbývá vítězství v
extralize, kterému všichni
silně věříme a pak můžeme
všichni zamířit na zaslouženou
dovolenou,“ usmívá se spokojený lodivod VK Modřanská
Prostějov Miroslav Čada.
„Děvčata zvládla finále z celkového hlediska výborně. A
přestože jsme zpočátku měli
jisté herní potíže, nakonec jsme soupeře jasně porazili kvalitou,“ dodal kouč, který bez
nadsázky vede doslova mašinu
na úspěch. Od loňského léta,

kdy družstvo převzal, vyhrál
dvakrát Český pohár, dvakrát
Česko-Slovenský pohár, jednou extraligu a jednou postoupil do play-off Ligy mistryň,
což se ještě nikdy v historii
žádnému českému celku nepodařilo! „Nechtěl bych se přehnaně unášet na nějaké vlně
euforie. Nás čeká ještě náročný
závěr nejvyšší domácí soutěže
a přestože extraligu vedeme
jasně, v play-off se může stát
cokoliv, o čemž se už přesvědčila řada ještě kvalitnějších
týmů. Proto nehodláme nic
podcenit a že budeme mít i titul
doma, můžeme začít slavit. Do
té doby je před námi spousta práce,“ má o následujících
týdnech jasno Čada. Bude jeho
družina opravdu stoprocentní,
nebo snad dojde na nečekaný
závěr sezony?
|-pk-

„A MÁME TĚ!“ Kapitánka prostějovských volejbalistek Milada Spalová právě
přebírá líbivou trofej za vítězství v Česko-Slovenském poháru. VK Modřanská tím
splnil třetí ze svých čtyř předsezónních cílů.
Foto: www.magmareality.sk

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

Sestava Bratislavy
Kóšová
Jelínková

Paňková
Hrončeková
Hnátová
Golitková
libero Hinzellerová
Střídaly: Salanciová, Čierna
Trenérka: Zuzana Tlstovičová

Sestava Prostějova
Töröková
Nnamaniová

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

26. kolo EXTRALIGY ŽEN

VK Modřanská Prostějov - PVK Olymp
llymp
mpp Praha
PPrahha
h

B

3:0
Čas:
1:05 hodiny
Rozhodčí: Krsek, Bydžovský
Diváků: 700

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

25:13 18 minut
25:20 25 minut
25:15 22 minut

Sestava Prostějova Sestava Prostějova
Töröková
Glassová
Spalová
Nnamaniová
Valenteová
Tomašeková
libero Tomanová
Střídala:
Sschuskeová
P řipraveny byly: Soaresová, Kučerová
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

VOLEJBALOVÝ SERVIS
NADSTAVBOVÁ ČÁST – SKUPINA I (o 1. - 5. místo)
25. kolo: VK Královo Pole Brno - VK Modřanská Prostějov nehráno, odloženo na 11.
března • PVK Olymp Praha - SK UP Olomouc 3:0 (16, 20,18).Rozhodčí: Pejpal, Činátl.
Čas: 68 minut. Diváků: 55. Sestavy: Kallistová, Halbichová, Jakubšová, Sládková, Vanžurová,
Šmídová, libero: Zoulová. Střídala: Setínková - Ticháčková, Chalcarzová, Nachmilnerová,
Měrková, Sajdová, libero: Maléřová. Hrabalová, Honková Střídaly: Dedíková, Hrabalová • TJ
Sokol Frýdek-Místek volný los.
26. kolo: VK Modřanská Prostějov - PVK Olymp Praha 3:0 (13, 20, 15). čí: Krsek,
Bydžovský. Čas: 65 minut. Diváků: 700. Sestavy: Töröková, Glassová, Spalová, Nnamaniová,
Valenteová, Tomašeková, libero: Tomanová. Střídala: Ssuschkeová - Halbichová, Jakubšová,
Sládková, Vanžurová, Šmídová, Kallistová, libero: Zoulová. Střídala: Setínková • TJ Sokol
Frýdek-Místek - VK KP Brno 2:3 (-23, -15,17, -11, -12). čí: Koldinská, Gall. Čas: 98 minut.
Diváků: 250. Sestavy: Frigmasnská, Kojdová, Šímová, Orlovská, Košická, Mazurová, libero:
Kanovská. Střídaly: Pavelková, Janďourková, Malá, Haškovcová, Cidlíková - Svobodníková,
Kubínová, Rozkydálková, Onderková, Straková, Melichárková, libero: Jášová. Střídaly:
Štorková, Staňková, Bradáčová • SK UPOlomouc volný los..

NADSTAVBOVÁ ČÁST – SKUPINA II (o 6. - 10. místo)
25. kolo: VC Slavia Praha - TJ Sokol Šternberk 3:1 (19, 23, -23, 17).Rozhodčí: Meruna,
Záhorcová. Čas: 102 minut. Diváků: 100. Sestavy: Bízová, Koloušková, Jonášová, Mezerová,
Kočiová, Hokešová, libero: Steinerová. Střídaly: Ďurianová, Němcová, Bonnerová, Šourková
- Langová, Gregorová, Šenková, Piňosová, Janečková M., Janečková S., libero: Bujnošková.
Střídaly: Halamíčková, Oborná, Maslaňáková, Klhůfková, Sochorcová • PVK Přerov VK TU Liberec 3:2 (17, 10, -23, -22, 13).Rozhodčí: Dočkal, Gall Čas: 150 minut. Diváků:
150. Sestavy: Nucová, Mihálová, Mrázková, Dřímalová, Goliášová, Kotounová, libero:
Kapavíková. Střídaly: Hronová, Tomšíková, Zajícová. Fiedlerová - Smutná, Neumannová,
Rutarová, Endlerová, Ševců,Veselá, libero: Ullmanová. Střídaly: Vinecká, Rašková,
Holásková.• TJ Mittal Ostravavolný los.
25. kolo: TJ Sokol Šternberk - PVK Přerov 3:2 (-18, 23, -21, 20, 12). čí: Antušák, Kovář.
Čas: 113 minut. Diváků: 250. Sestavy: Langová, Gregorová, Šenková, Piňosová, S. Janečková,
M. Janečková, libero: Bujnošková. Střídaly: Maslaňáková, Oborná - Kotounová, Nucová,
Mihálová, Mrázková, Dřímalová, Goliášová, libero: Kapavíková. Střídaly: Zajícová,
Fiedlerová, Dýčková, Hronová • TJ Mittal Ostrava - VC Slavia Praha 3:0 (19, 17, 15)čí: Došlík, Pavelek. Diváků: 190. Čas: 67 minut. Sestavy: Mayerhofová, Elblová, Jurčíková,
Hermannová, Holingrová, Baštanová, libero: Spáčilová. Střídala: Lindovská -Šourková,
Koloušková, Jonášová, Mezerová, Kočiová, Hokešová, libero: Steinerová. Střídaly: Ďurianová,
Němcová, Bonnerová, Bízová • VK TU Liberec volný los.
-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. PVK Olymp Praha
5. SK UP Olomouc

22
23
23
23
23

22
17
16
15
15

0
6
7
8
8

sety

míče

66:5 1762:1103
56:34 1976:1879
56:30 1967:1746
54:32 1909:1754
52:38 2032:1888

body

44
40
39
38
38

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

24
23
23
23
23

9
9
8
6
4

15
14
15
17
19

Rozpačitý začátek vystřídala
spanilá jízda a trofej byla doma

sety

míče

36:55 1889:2056
38:53 1860:2072
33:51 1740:1899
29:55 1720:1901
26:59 1702:1977

body

33
32
31
29
27

0:3

Pv

LEVICE/PROSTĚJOV Volejbalistky VK Modřanská
si ve třech setech si poradily s držitelkami slovenského
poháru Slávií UK Bratislava
a ve slovenských Levicích dokázaly obhájit „federální“ ČeskoSlovenský pohár žen. Po nedávném zisku Českého poháru tak
tým mohl oslavit již svůj druhý
triumf v této sezoně. A to i přesto, že v úvodu střetnutí se prostějovské hráčky trápily a úlohu
favorita začaly potvrzovat až
postupem času. Za hodinku se
ale propracovaly k mečbolu,
který následně využily a zpět na
Hanou si tak vezly vytoužený
úspěch.
Již poosmé bojovaly volejbalistky České a Slovenské republiky o pohár, který směle dostal
přízvisko „federální“. Tentokrát
se vítězové národních soutěží
potkaly v Levicích, kde před
kulisou dvanácti set bouřlivých
fanoušků započal boj mezi Slávií
UK Bratislava a VK Modřanská
Prostějov. Zatímco ještě loni bojovaly o Česko-slovenský pohár
hned čtyři celky (po dvou nejlepších z obou států), tentokrát zůstal
jen elitní pár, k němuž se premié-

pohledem
pohl
ledem ttrenérů
renérů
ZuzanaTLSTOVIČOVÁ
Č Á (Slávia UK Bratislava): „Prostějov
měl v úvode problémy s našim servisem, hráli to skoro stále do
plných. My jsme to měli dobře zladěné a i když jsme narazili,
tak jsme měli výborný protiútok s Hrončekovou, nebo se nám
dařilo na smeči. Potom však soupeř vyvinul ve dvou postaveních
velký tlak a to jej vrátilo tam, kam patří. Vypadalo to nadějně, ale
následně v postavení s přední nahrávačkou jsme se trápili a nedokázali jejich tlaku čelit. Nakonec z toho byla jasná záležitost.“
Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Celý první
set byl poznamenaný výborným riskantním servisem Slávie
a dělali jsme chyby. Zejména Paňková měla v úvodu vynikající podání, kterým nás dostala pod tlak a znervózněli jsme.
Postupně se ale ukázalo, že náš tým je zkušenější a kvalitnější,
hlavně v útoku. V tom byl velký rozdíl. Cením si toho, jak se
tým dokázal s nepříznivým vývojem poprat a z velké ztráty
první sadu ještě získat pro sebe. Klíčovou úlohu v obratu sehrála zlepšená přihrávka, na jejímž základě jsme mohli rozvinout
naše kombinace. A čím víc se blížil konec zápasu, tím zřetelněji
se projevovala naše převaha. Původně jsem chtěl dát větší šanci Slovenskám v naší sestavě, ale když jsem viděl, že nejsme
úplně ve své kůži, nechal jsem dohrát zápas základní sestavu.
Nechtěli jsme z utkání udělat drama.“
-pkrově přidružili vítězové mužských
pohárů (DHL Ostrava, VKP
Bratislava). Pro trenéry hanáckého
výběru šlo o veskrze prestižní duel,
neboť Miroslav Čada je koučem
slovenského nároďáku, asistent
Petráš zase ze Slovenska pochází.
Stejně pikantní byl duel i pro oporu

reprezentace Slovenska Solange
Soaresovou a trojici Slovenek Lucii
Törökovou, Gabiku Tomašekovou
i Ivanu Bramborovou, kterou však
trenéři nemohli stejně jako nahrávačku Novákovou z důvodu zdravotních potíží v tomto duelu využít.
(Dokončení na str. 27)

Rozjetý Prostějov nezastavil ani Olymp
Pv 3:0 O
PROSTĚJOV - Už čtyřikrát v
probíhajícím ročníku porazily
volejbalistky VK Modřanská
Olymp Praha jasně 3:0. A stejný výsledek se zrodil i v pátém
vzájemném duelu letošní
sezony! Ve čtvrtém kole nadstavbové části extraligy ČR
neponechaly svěřenkyně trenéra Čady nic náhodě a vcelku
bez větších potíží dokráčely
k dalšímu vítězství bez ztráty
kytičky. Žlutomodrá suverenita v nejvyšší soutěži tak nadále
pokračuje, Prostějov vyhrál
i dvaadvacátý(!) zápas v ročníku, v němž doposud ztratil
dohromady jen pět setů. Ještě
se nenašel tým, který by hanáckému celku dokázal sebrat alespoň dva sety, natož jej připravit o neporazitelnost!
V sobotním podvečeru došlo
v Městské hale SportcentraDDM k dalšímu souboji dvou
posledních tuzemských mistrů.
Zatímco šampionky z roku 2008
se letos pohybují na hraně medailových pozic, domácí Prostějov

neochvějně míří za obhajobou
titulu z loňského roku. Přestože
také v tomto duelu chyběly trenérům Čadovi s Petrášem dvě hráčky základní sestavy (Nováková,
Bramborová), na výkonu
družstva se to nijak neprojevilo.
V základní šestce se trochu překvapivě objevila Tomašeková
namísto německé blokařky
Ssuschkeové, jinak ovšem
vyrukovala osvědčená grupa:
Töröková, Glassová, Spalová,
Nnamaniová, Valenteová a libero Tomanová. Trenér Olympu
Stanislav Mitáč poslal do hry
Halbichovou, Jakubšovou,
Sládkovou, Vanžurovou,
Šmídovou, Kallistovou s liberem
Zoulovou.
V počátku střetnutí se hrál kvalitní volejbal, jenž přinesl vyrovnané skóre (4:3, 4:5, 7:5). Hrály
se poměrně dlouhé a přitom
pohledné výměny a hostující
tým držel s favoritkami krok.
Zlom nastal od stavu 13:10
při podání Nnamaniové, kdy
Prostějovanky začaly dominovat ve všech směrech a zbytek
úvodní sady naprosto ovládly
- 25:13 a 1:0. Ve druhém děj-

ství sice domácí kolektiv rychle
utekl na 8:4, ale jinak se hra vrátila k předchozí vyrovnanosti.
Pražankám pomohla především
bodová šňůra ze 14:9 na 14:13
během servisu Vanžurové, ještě
před úplnou koncovkou sahaly
jejich akcie dost vysoko (21:19).
Závěr už však znovu patřil prostějovské zkušenosti – 25:20
a 2:0. Třetí klání odstartovalo
až drtivým náporem domácího
týmu a poměrně záhy tak nebylo co řešit. Bez větších problémů
jedoucí mašina VK bleskově
získala výrazný náskok (9:2),
který následně nejen udržovala, ale ještě navyšovala. Celé
družstvo Modřanské přitom
odvedlo kompaktní práci odpovídající vysokému oddílovému
standardu, zatímco děvčata
Olympu se vedle výborných
momentů nevyvarovala zbytečných chyb, na což doplatila
jasnou porážkou. Druhý proměněný mečbol tak po devětašedesáti minutách hry vyvolal ve žlutomodrém táboře tolik známou,
ale přitom tolik neutuchající
radost z triumfu – 25:15 a 3:0.
jasnou porážkou.
-pk-

kam příště
NADSTAVBOVÁ ČÁST
SKUPINA I
27.kolo,čtvrtek4.března2010,17:00hodin: PVKOlympPraha-TJSokol
Frýdek-Místek, SK UP Olomouc - VK Modřanská Prostějov, VK Královo
Pole Brno volný los.
28. kolo, sobota 6. března 2010, 17:00 hodin: PVK Olymp Praha – VK
Královo Pole Brno, SK UP Olomouc - TJ Sokol Frýdek-Místek, VK
Modřanská Prostějov volný los.
SKUPINA II
27. kolo, čtvrtek 4. března 2010, 17:00 hodin: VK TU Liberec - TJ Sokol
Šternberk,PVKPřerov-TJMittalOstrava(18:00),VCSlaviaPrahavolnýlos.
28.kolo,sobota6.března2010,17:00hodin: PVKPřerov-VCSlaviaPraha
(18:00),VKTU Liberec –TJ Mittal Ostrava,TJ Sokol Šternberk volný los.

ŠIKULKA týdne

NEŠŤASTNICE týdne

oficiální údaje o statistikách
nebyly k dispozici

neodehrála ani jedinou minutu...

Přestože do včerejší uzávěrky
nebyly k dispozici technické
zápasy ani z jednoho vystoupení VK Modřanská, i tak
jsme si jisti, že pětadvacetiletá
reprezentantka Slovenska
je opravdovou „šikulou“!
Do sezony vstoupila tato
sympaťačka z Východu
jako záloha za velezkušenou
Novákovou, ovšem při zdravotních trablech první hráčky
na tomto postu se sedminásobná slovenská mistryně chopila
své role a nutno konstatovat,
že se jí vede více než parádně.
Lucio, teď je to na tobě!

V posledních týdnech se v této
rubrice střídají hráčky, které
prožívají zdravotní útrapy. Se
smůlou se potýká především
duo Nováková - Bramborová
a právě prvně jmenovaná
nahrávačka se ocitla na marodce zřejmě až do konce
sezony. „Byla s prstem na
vyšetření a vypadá to špatně.
Dokonce to hrozí plastikou...,“
šokoval na tiskové konferenci
trenér Čada s tím, že absence
se s největší pravděpodobností
protáhne opravdu po celý
zbytek letošního ročníku!
Soňo, drž se!

pohledem
pohl
ledem ttrenérů
renérů
Mi l ČADA
Miroslav
ČADA(VKM
(VK Modřanská
dř káP
Prostějov):
těj ) „Jak
J k vypovídají
í statistiky, byli jsme v tomto utkání jasně lepší na podání, na přihrávce i v útoku.
Tato čísla jednoznačně hovoří pro nás, zatímco Olymp měl lepší obranu
na síti. Celkově jsme duel odehráli v dobré formě. Po delší době dostala
příležitost Gabika Tomašeková, nejlepší výkon podaly Luca Töröková a
všechny tři blokařky. V současné době hrajeme vcelku stabilně, výkyvy
máme snad jen ve hře na přihrávce. Někdy se dostaneme pod tlak, ale většinou to ustojíme, zvládneme to, když využijeme útočného potencionálu.“
Stanislav MITÁČ (PVK Olymp Praha): „Utkání mě trochu zklamalo... Po čtvrtečním velice podařeném střetnutí doma s Olomoucí jsem v
Prostějově očekával vyrovnanější zápas, snad i s tím, že jsme chtěli uhrát
setu. To se nepodařilo. Přísnější měřítko snesl náš výkon pouze ve druhé
sadě, kdy jsme se dlouho drželi na rozdíl dvou bodů. V jednotlivých herních činnostech jsme výrazně hůř přihrávali a špatně útočili, potěšitelných
je snad jen devět našich bodových bloků. To je docela slušný počinek, nicméněkvítězstvínevedl.Závěrsoutěžebudedramatický,neboťjetohodně
vyrovnané. Týmy jsou vyrovnané na rozdílu bodu, setu, či dokonce míčů.
Já věřím, že se nám podaří promluvit do boje o medailové pozice. Naším
jasným cílem je dostat se na druhé, případně třetí místo.“
-pk-

Házená

1. března 2010

Kostelec v Karviné nepřekvapil

14. KOLO 1. LIGY HÁZENKÁŘŮ
HC BANÍK KARVINÁ SCM - TJ SOKOL
KOSTELEC NA HANÉ-HK
29:24

Ka 29:24 Ko

Poločas:
Průběh utkání:

14:11
2:1, 6:2, 10:5, 11:6, 13:6, 14:11, 17:12,
18:15, 23:16, 26:17, 27:20, 29:24
Sedmimetrové hody:6/6:5/3
Vyloučení:
2:4
Diváků:
50
Rozhodčí:
Králíček-Letev
Sestava
Navrátil - Zacpal
M. Grulich 1
Vymětal 1
Čech
Švec
Trenér:
Vedoucí týmu:

a branky Kostelce n.H.:
I. Chalupecký 2
Vasilyev 2
Jurka 7/3
Paták 5
Grepl 1
Varhalík 3
Kosina 2
Petr
Alois Jurík
Radek Navrátil.

JAK SE HRÁLO...
14. kolo: Karviná SCM - Kostelec na Hané 29:24, Náchod –
Napajedla 29:19, KP Brno – Litovel 40:29, ostatní výsledky nebyly
do uzávěrky vydání známy (Nové Veselí - Bystřice p. H., Košutka
- Chodov, Ostrava - Jičín „B“)

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

14
14
13
13
14
13
13
14
13
12
13
14

11
10
9
7
6
5
5
5
5
3
3
2

3 0
2 2
0 4
1 5
3 5
2 6
1 7
0 9
0 8
3 6
1 9
2 10

411:326
411:363
369:334
405:378
360:371
349:353
311:326
365:390
376:397
298:329
321:369
368:415

25
22
18
15
15
12
11
10
10
9
7
6

KAM za prvoligovou házenou
15. kolo, sobota 6. března 2010, 17:00 hodin: Litovel - Nové Veselí
(22:21), KP Brno - Ostrava (36:31), Jičín „B“ - Košutka (neděle
7.3., 17:00/18:32), Chodov - Náchod (neděle 7.3., 16:30/24:27),
Napajedla - Karviná SCM (24:35), Kostelec na Hané - Bystřice
p.H. (neděle 7.3., 10:30/Kosa, Švidernoch/27:35).

KARVINÁ/KOSTELEC NA
HANÉ - Junioři z Karviné,
kteří jsou na průběžném
druhém místě v tabulce,
hostili ve 14. kole prvoligové
soutěže házenkáře z Kostelce
na Hané. V utkání podzimní
části sebrali karvínští dorostenci Kosteleckým dva body,
když je doma deklasovali v
poměru 27 : 36. Ale naděje umírá poslední a každý
zápas končí posledním hvizdem rozhodčího. Kostelečtí
házenkáři odjížděli s jakous
takous myšlenkou na zisk
alespoň bodíku.
Záloha extraligové Karviné
je velice kvalitní tým, kde
dorostenci bojují o postup do
elitního družstva a jejich hra
je rychlá, dravá, tvrdá. Tak jak
se těžko vyhrává hostujícím
týmům v Kostelci na Hané,
stejně tak to platí i o karvinské
palubovce, možná dvojnásob.
Kostelečtí házenkáři odehráli slušné utkání vzhledem k

tomu, že v sestavě chyběli
klíčoví hráči Tomáš Grulich a
David Ševčík. Ovšem nejcitelnější ztrátou byla také neúčast
brankářských stálic Kostelce
na Hané Varhu a Kalába. Stále
také chybí Richard Zajíček.
Průběh utkání komentoval a
hodnotil trenér Alois Jurík.
„Prohráli jsme zaslouženě.
Výsledek se možná zdá lichotivý, ale body nevezeme, to je
realita. Chyběli hráči základní
sestavy, což se, bohužel, projevilo na hře celého kolektivu.
Utkání jsme prakticky odehráli s náhradními brankáři,
kteří nás nepodrželi, podali
jen slabší průměr. Udělali jsme v utkání 12 technických
chyb, což je, bohužel, luxus,
který si nemůžeme dovolit.
Soupeř tyto chyby trestal
rychlými trháky a brankami.
Nehráli jsme v úplné pohodě,
Varhalík s Kosinou se těžce
dostávali do hry, takže hra
spojek vázla. Chyběl i kolmý náběh na branku. Přesto
musím říct, že kluci bojovali,

odvedli na co mají. Karvinští
mladíci jsou fyzicky velice
dobře připraveni, je tady patrný rozdíl v nasazení, důrazu a
tvrdosti,“ konstatoval trenér
Jurík. Zmínil se o velmi slabém výkonu arbitrů, kterým
se nepovedl zvláště první
poločas. Na utkání dohlížel
delegát ČSH, který však do
jejich výkonu v průběhu
utkání nemůže zasahovat. Po
přestávce bylo vidět zlepšení,
zřejmě přece jen v šatně nějaká domluva proběhla.
Kostelecké házenkáře teď
čeká v neděli 7. března v
obvyklém čase 10,30 hodin
v domácím prostředí další těžký soupeř – Bystřice.
Přesto trenér doufá, že utkání zvládnou jeho svěřenci
dobře. „Musíme bodovat,
zvláště v domácích utkáních.
Výsledky ostatních družstev
nám zatím hrají do noty, ale
musíme si udržovat domácí
vítězství, abychom si nezpůsobili zbytečné problémy,“
řekl.
-jp-

Debakl pro prostějovské házenkáře...
T 33:21 Pv
TELNICE/PROSTĚJOV
- Prostějovští házenkáři odehráli 14. kolo jarní části druholigové soutěže v Telnici. Oba
týmy posbírali v dosavadní
soutěži stejný počet 14 bodů,
takže se dal očekávat neúprosný boj o vítězství a o lepší
umístění v tabulce. V prvním
utkání rozstřílel Prostějov
Telnici doma vysoko 37 : 29,
přesto se nedal očekávat jednoduchý zápas.
Házenkáři Prostějova začali dobře, úvod se jim povedl. Prvních

deset iminut byl zápas vyrovnaný. Pak však neproměnili
několik šancí, nastřelili tyčky, a
soupeř odskočil na čtyřbrankový rozdíl. Až do 40 minuty se
vyvíjelo utkání slibně, pak však
přišel zlom. Telnice využívala
chyb prostějovských hráčů a z
rychlých útoků sázela branky.
Odvetu si domácí vychutnali až
do poslední kapky.
„Utkání bylo pro mne velkým
zklamáním. Kluci se doslova
propadli psychicky, posledních
20 minut utkání bylo herně nejhorších v celé dosavadní sezóně. Nefungovala ani obrana ani

útok, ztráceli jsme míče a toho
dokázal soupeř maximálně
využít ke skórování. Hráli jsme
špatně na spojkách, vyhořeli jsme střelecky – střelecká bilance
39/10 je velice špatná. Trefovali
jsme tyčky, břevno,“ litoval promarněné šance trenér Antonín
Krist. Přestože prostějovské
družstvo hrálo velice špatně,
takový debakl si údajně přece
jen nezasloužilo.
V sobotu 6. března čeká prostějovské házenkáře lídr druholigové soutěže, Hustopeče.
Utkání se hraje v obvyklém
čase od 15 hodin.
-jp-

27

14. KOLO 2. LIGY HÁZENKÁŘŮ, skupina MORAVA-JIH
SOKOL TELNICE
- TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
33:21
Poločas:
Průběh utkání:

15:11
1:3, 5:5, 8:5, 11:7, 15:9, 17:11, 17:14, 20:16,
24:17, 26:19, 30:20, 33:21
Sedmimetrové hody: 3/2:1/0
Vyloučení:
2:4
Diváků:
100
Rozhodčí:
Grimm, Matuška

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý – kamenný Ordelt 3
Nevrlý 4
Šestořád
Raška
Chytil 1
T. Jurík 3
Černíček 1
M. Jurík 3
Juráček 2
Bydžovský 4
Trenér:
Antonín Krist
Hrající asistent a vedoucí týmu:

Svatopluk Ordelt

JAK SE HRÁLO...
Zbývající výsledky 12. kola: SK Kuřim - H. Brod 28:23, Juliánov Ivančice 24:33. 13. kolo: Telnice - Prostějov 33:21, SK Kuřim - Ivančice
nehlášeno, Zlín - V. Meziříčí 33:26, H. Brod - Hustopeče 18:32, Bohunice
- Maloměřice nehlášeno, Tišnov - Juliánov 34:32

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH
1. Hustopeče
2. Zlín
3. V. Meziříčí
4. Maloměřice
5. Telnice
6. Ivančice
7. Prostějov
8. Bohunice
9. Havlíčkův Brod
10. Juliánov
11. SK Kuřim
12. Tišnov

14
14
14
13
14
13
14
13
14
14
13
14

13
10
9
8
8
7
7
4
5
3
3
3

0 1
0 4
1 4
0 5
0 6
0 6
0 7
2 7
0 9
1 10
0 10
0 11

418:321
378:346
400:362
361:338
415:402
356:345
376:394
323:327
362:394
364:416
332:381
383:442

26
20
19
16
16
14
14
10
10
7
6
6

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

VÝBORNÝ VSTUP mladých nohejbalistů Druholigové volejbalistky jednou
Prostějova do Poháru ČNS dorostu a žáků vyhrály, ale zůstaly předposlední
PROSTĚJOV - Třetí únorový víkend patřil na nohejbalové scéně úvodu nového
ročníku Poháru Českého
nohejbalového svazu dorostenců a žáků pro rok 2010.
Vůbec první podnik, který
v sobotu 20. února uspořádal nohejbalový oddíl SKP
Unitop Žďár nad Sázavou,
byl vypsán u žáků pro dvojice, v případě dorostenců
pro trojice. Obou klání v
Novém Veselí se jako již
tradičně zúčastnily výběry nohejbalového oddílu
TJ Sokol I Prostějov, které
nechyběly ani o den později
na turnaji dorosteneckých
dvojic v Tachově. A vstup se
jim vydařil více než výtečně!
V obou kategoriích zaujali
v průběžném pořadí seriálu
Poháru ČNS druhou příčku.
Na bodovaném turnaji dorostenců trojic startovalo v Novém
Veselí šestnáct předních formací z České republiky, převážně
účastníků dorostenecké extraligy, doplněných ze Slovenska
o sestavu juniorských mistrů
světa ve dvojicích 2008 z NK
Revúce. „Hrálo se ve čtyřech

základních skupinách z nichž
vítěz postupoval přímo do
čtvrtfinále soutěže a celky na
druhém a třetím místě sehrály
mezi sebou duely o postup do
dalších vyřazovacích bojů,“
prozradil z herního systému
turnaje Richard Beneš, trenér
prostějovských nohejbalových dorostenců. Ten nasadil
hned dva výběry. Trojici TJ
Sokol I „A“ vytvořili Pacejka,
Valenta a Rosenberk, družstvo
s označením „B“ pak nastoupilo ve složení Pírek, Anděl a
Štěpánek. Elitní tým zcela jasně vyhrál svoji skupinu a čekal,
kdo bude jejím soupeřem v
boji o postup do semifinále.
„Béčko“ šlo do dalších bojů
ze druhého místa ve skupině,
přičemž do čtvrtfinále se protlačilo přes Solidaritu Praha. Mezi
osmičkou nejlepších los prostějovským celkům příliš nepřál,
když svedl obě trojice TJ Sokol
dohromady a postupovat dále
tak mohl pouze jeden tým
Prostějova... Ve vzájemném
duelu byl lepší výše označený
výběr „A“, který po výhře 2:0
na sety postoupil do semifinále. V něm jim ve výborném
zápase s NK Revúca sice patřil

výsledkový servis
Turnaj v Novém Veselí
Dorostenci - trojice: 1. NK Revúca (Slovensko), 2. Liapor
Karlovy Vary „A“, 3. SK Kotlářka Praha „B“, 4. 4. TJ Sokol I
Prostějov „A“, 5 - 8. TJ Sokol I Prostějov „B“.
Žáci - dvojice: 1. NK Čakovice, 2. TJ Sokol I Prostějov „A“, 3.
Hapon VYNK Horažďovice, 4. Liapor Karlovy Vary „A“, 5 - 8.
TJ Sokol I Prostějov „B“.
Turnaje v Tachově
Dorostenci - dvojice: 1. Liapor Karlovy Vary „A“, 2. TJ Sokol
I Prostějov „A“, 3. Hapon Horažďovice, 4. Dynamo České
Budějovice, 5 - 8. TJ Solidarita Praha, SKP Žďár nad Sázavou, TJ
Sokol I Prostějov „B“, Liapor Karlovy Vary „B“, .. 5 - 8. TJ Sokol
I Prostějov „C“ vyřazen v základní skupině.
Průběžné pořadí v Poháru ČNS mládeže
2010 po 2 odehraných kolech
Dorostenci: 1. Liapor Karklovy Vary 115 bodů, 2. TJ Sokol I
Prostějov 92, 3. SK Kotlářka Praha 49,
Žáci: 1. NK Čakovice 60 bodů, 2. TJ Sokol I Prostějov 55, 3.
Hapon Horažďovice 42.

začátek zápasu, ale v závěru
opustilo mladé Hanáky příslovečné štěstí a nakonec byli
jen velmi těsně vyřazeni před
branou finále. Souzen jim
nebyl ani bronz, neboť v utkání o celkové třetí místo měli v
souboji proti Kotlářce Praha
mečbol, ale šťastnější byli opět
hráči z Prahy. Týmu Prostějova
tak zůstala jen „bramborová“
medaile. Z celkového prvenství se nakonec radovali hosté
z Revúce, kteří porazili ve finále Karlovy Vary nejtěsnějším
poměrem 2:1 na sety a získali
cenné vítězství.
Na bodovaném turnaji žáků
startovalo deset dvojic, které
se utkaly ve dvou základních
skupinách, z nichž první čtyři
dvojice postupovaly do čtvrtfinále. Za Sokol I Prostějov
„A“ nastoupili Ftačník a Roba
a takto složený výběr obsadil
ve své grupě druhou příčku,
čímž postoupil dále do vyřazovacích bojů. Za Sokol I
Prostějov „B“ hráli Pospíšil
a Matkulčík, kteří obsadili
rovněž druhé místo a postoupili tudíž také. Ve čtvrtfinále
po výborném výkonu celé
dvojice zvítězil „A“-tým
nad silným NK Revúca 2:0,
v semifinále si poradil s duem
Karlových Varů rovněž 2:0
a konečnou jim vystavilo až
družstvo Čakovic, vysoký
favorit celé soutěže. „I přes
skutečnost, že zejména první
set byl velmi těsný, nakonec
zvítězilo lepší a zkušenější
družstvo Čakovic,“ konstatoval smutně kouč nohejbalistů
Prostějova. Jeho druhá dvojice
měla ve čtvrtfinálovém klání proti favorizované dvojce
Horažďovic setbol, nakonec
však nedokázala uhrát první
set ani z vedení 9:6 a celý zápas
si prohrála vlastními chybami.
Již o den později, v neděli 21.února bylo v Tachově
na programu II. kolo Poháru
Českého nohejbalového svazu
dorostenců, tentokrát v podání
dvojic. Ve startovním poli se
představilo hned jednadvacet
párů, mezi nimiž nechyběli ani
tři výběry Sokola I Prostějov.

Tým „C“ v sestavě Štěpánek
- Pazdera prohrál ve své skupině dvě utkání a do čtvrtfinále
nejlepších si tak uzavřel cestu.
Mnohem lépe se dařilo druhé
sestavě v sestavě T. Drobil Rosenberk, která ve své grupě
skončila jen těsně na druhé
příčce a postoupila do čtvrtfinále. Hlavní želízko v turnaji, pár
Pacejka - Valenta svou skupinu
s přehledem vyhrál a čekal na
svého čtvrtfinálového soupeře. Bohužel, podobně jako na
předcházejícím klání, na sebe opět narazili obě klubové
dvojice TJ Sokol I Prostějov, z
nichž jedna tak musela do sprch
o něco dříve... Šťastnější byli
Valenta s Pacejkou, kteří nakonec postoupili až do finále proti
Karlových Varům „A“, jimž
podlehli ve dvou setech nejtěsnějším poměrem 8:10 a 9:10.
Vzhledem k bodovému zisku
druhé sestavy si ale družstvo
Sokola I Prostějov připsalo
do Poháru ČNS dorostu hodně cenné body a jako obhájce loňského prvenství se drží
suverénně na druhém místě
s menším bodovým odstupem
za vedoucími Karlovými Vary.
„S výsledky obou dvou turnajů
v Novém Veselí i v Tachově
jsem byl na úvod celé sezony velmi spokojen,“ pustil se
do hodnocení premiérového
vystoupení v roce 2010 Richard
Beneš, kouč prostějovského
nohejbalového oddílu TJ Sokol
I. „Dorostenci jsou po odchodech opor předcházejících
ročníků Klaudyho, Dočekala
a Lokoče oslabeni i omlazeni. Navíc jsme utvořili úplně
nové trojice i dvojice s odlišnými systémy hry jako smečaři
levák-pravák a nedala se tak
předpokládat bezchybná souhra. Spokojen jsem byl ovšem
s hrou mladého Pacejky i Pírka,
standard odvedli Valenta a posila z Modřic Rosenberk. Mile mě
překvapili výkony našich velmi
mladých žáků, neboť Ftačník a
Matkučík jsou teprve v kategorii mladších žáků, a jsem rád,
že již nyní se řadí mezi nejlepší
žáky v ČR,“ doplnil s uspokojením Beneš.
-pk-

PROSTĚJOV - Volejbalistky TJ Frýdek Místek „B“ 0:3 (-16, -24, -16) a 1:3 (-20, 25, -15, -23), TJ Lokomotiva
OP Prostějov hostily o uplynulém 0:3(-11,-20,-11),PVKPřerov„B“-TJ Břeclav - TJ Sokol Křenovice 1:3 (23,
víkendu v dalším dvoukole skupiny DDM Brno 3:1 (-23, 18, 24 ,16) a 3:1 -27, -23, -21) a 3:1 (18, -22, 15, 16), TJ
„C“ druhé ligy nevyzpytatelný tým (-23,30,13,22),TJTatranLitovel-VO OPProstějov - TJ Svitavy 3:1 (23, -21,
Svitav. V dosavadním průběhu letoš- TJ Lanškroun 1:3 (-23, -13, 24, -12) a 13,22)a0:3(-18,-23,-24).
ního ročníku třetí nejvyšší soutěže se
zatím „oděvářkám“ příliš nedaří a
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 30. kole
1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“3025 5 80:242476:1977 55
přestože se hned v prvním vzájem2. PVK Přerov „B“
30 24 6 81:31 2620:2157 54
ném duelu v letní tělocvičně u velo3. VO TJ Lanškroun
30 21 9 71:41 2574:2368 51
dromu proti Východočeškám pro4. TJ Lokomotiva Břeclav 30 16 14 62:54 2574:2423 46
sadily (výhra 3:1), porážka v odvetě
5. TJ Tatran Litovel
30 14 16 53:63 2411:2560 44
znamenala, že i nadále zůstanou
6. TJ Svitavy
30 13 17 54:56 2381:2412 43
na devátém, předposledním místě
7. TJ DDM Brno
30 13 17 50:62 2434:2525 43
tabulky. Příští zápasy sehrají „odě8. TJ Sokol Křenovice
30 12 18 49:64 2393:2538 42
vářky“ již tuto sobotu 6. března, kdy
9. TJ OP Prostějov
30 12 18 46:66 2341:2498 42
zajíždějí na horkou půdu k vedoucí- 10. TJ Šumperk
30 0 30 5:90 1615:2361 30
mu družstvu celé soutěže do FrýdkuMístku, kde se dvakrát utkají s tamní
program
rezervou. Zápasy začínají tradičně v 29. a 30. kolo, sobotaPříští
27. února 2010, 10:00 a 14:00 hodin: TJ
10 a ve 14 hodin.
-pk- Sokol Frýdek-Místek „B“ - TJ OP Prostějov (rozhodčí: Ištvanech
M./Šrámek R.), TJ Svitavy – TJ Lokomotiva Břeclav, TJ Sokol
výsledkový servis 2. ligy, sk. „C“ Křenovice – TJ Tatran Litovel, VO TJ Lanškroun – PVK Přerov „B“,
29. a 30. kolo: TJ Šumperk - TJ Sokol TJ DDM Brno – TJ Šumperk.
-pk-

Rozpačitý začátek vystřídala
spanilá jízda a trofej byla doma
(Dokončení ze str. 26)
Ve žlutomodrém dresu tak dostala od počátku utkání příležitost
osvědčená sestava: Nnamaniová,
Töröková, Valenteová, Spalová,
Glassová, Schuschkeová
a l i b e r o : To m a n o v á .
Bratislavský UK vyrukoval
ve složení: Kóšová, Paňková,
Hrončeková, Jelínková, M.
Hnátová, Golitková s liberem
Hinzellerovou.
První dva body utkání získaly favoritky z Prostějova, ale
Slávia otočila na 6:2, když
se dvakrát prosadili blokařka Hrončeková a smečarka Paňková, která uštědřila
Modřanské dokonce tři esa po
sobě! I další body připadly na
stranu slovenského zástupce
a tak si kouč Čada musel za
stavu 8:2 vybrat první oddechový čas. Ani ten však nezastavil
nápor Slávie a Bratislavanky
v úvodní sadě vedly už 12:5
a lodivod Prostějova sáhl po

druhém time-outu... Na podání
se dostala Valenteová a začala
stíhací jízda. Slovenský tým
rázem vedl jen 13:8, po smeči
Nnamaniové 14:12 a při podání německé reprezentantky
Sshuschkeové bylo dokonce
vyrovnáno – 14:14. Následně se
Prostějov dostal do tříbodového
vedení (17:20), což se ukázalo
jako rozhodující trhák. Přestože
Bratislavanky ještě jednou
vyrovnaly (21:21), další čtyři
míče skončily v moci hanáckého výběru – 21:25 a 0:1.
V úvodu druhého setu se opět
více dařilo Slávii UK, která
se dostala do vedení 4:2 a 6:4,
avšak nekompromisní ataky Glassové započaly obrat
Prostějovanek – 6:8. Při podání
Törökové a vskutku výborné
Glassové si už VK Modřanská
vybudoval více než solidní
devítibodový náskok (9:18),
když v této fázi zápasu prostějovské hráčky na palubovce jednoznačně dominovaly.

Slovenský celek se sice ještě
pokusil o malé vzepětí (13:20),
ale více se mu z velkého náskoku ukrojit nepodařilo. I druhý
set skončil v moci Prostějov –
15:25 a 0:2.
Také začátek třetího dějství
vyšel lépe Bratislavankám
(3:1), ale tentokrát hráčky ve
žlutomodrém neponechaly nic
náhodě, rychle srovnaly a po
útoku Nnamaniové vedly 8:5.
Tento náskok se podařilo prostějovskému týmu navyšovat
a tak před druhým oddechovým časem vedl favorit již
16:7, čímž bylo de facto rozhodnuto. Prostějov nakonec
dokráčel k pohodlnému vítězství v poměru 25:12 a v celém
střetnutí vyhrál zaslouženě 3:0.
Po proměněném mečbolu tak
mohla již podruhé v této sezoně vytrysknout na palubovce
žlutomodrá pohárová radost.
Po českém poháru získal VK
Modřanská i Česko-Slovenský
pohár.
-pk-

Basketbal

1. března 2010
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BASKETBALISTY PROSTĚJOVA ČEKÁ TĚŽKÝ, ALE ATRAKTIVNÍ DOMÁCÍ DVOJBOJ

Na
Nový
Jičín
připravilo
vedení
klubu
k
o
k
s
z
o

r

zajímavé BENEFITY PRO DIVÁKY

koše Mattoni NBL v číslech
31. kolo: NH Ostrava
O
- Sokol
S
Vyšehrad
š
98:55
98
(35:18,
(3 18 60:30,
60 30
74:42). Nejlepší hráči: Stuchlý 35, Mitchell 16 bodů, 6 doskoků
a 6 asistencí, Palát 13, Burke 10 bodů a 11 doskoků - Skořepa 14
bodů a 9 doskoků. Trojky: 29/13:29/6. Střelba 2 b.: 33/19:45/16
Trestné hody: 23/21:10/5. Doskoky: 41:35. Osobní chyby: 16:19.
TCH: 17. Klimánek (V). Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Janovský.
Diváků: 653 • BK Děčín - Karma Basket Poděbrady 83:91
(21:26, 40:45, 62:68). Nejlepší hráči: P. Houška 18 bodů a 9
doskoků, Hatcher 16, Soukup 12, Mulligan 11 bodů a 8 asistencí, Pištěcký 8 bodů a 6 doskoků - Thomas 29 bodů, 7 doskoků a
6 asistencí, Castleberry 21 bodů a 9 doskoků, Páleník 16 bodů a
12 doskoků. Trojky: 21/7:18/8. Střelba 2 b.: 45/22:46/26. Trestné
hody: 25/18:22/15. Doskoky: 28:34. Osobní chyby: 25:22. 5 chyb:
33. Soukup (D) - 33. Harčár (P). Rozhodčí: Hruša, Karásek, Kučera
• BC Kolín - BK Breda & Weinstein Opava 102:79 (26:25,
55:42, 73:60). Nejlepší hráči: Platt 25 bodů a 6 doskoků, Machač,
Pavlík po 15, Marko 12, Zuzák 11 bodů, 9 doskoků a 5 asistencí,
Zachrla 9 bodů a 5 doskoků - Dygrýn 17, Štec 15, Vaňák 10 bodů a
5 doskoků, Šoška 10,. Trojky: 18/6:20/4. Střelba 2 b.: 42/30:50/29.
Trestné hody: 28/24:17/9. Doskoky: 34:20. Osobní chyby: 18:23.
Rozhodčí: Paulík, Macela, Znamínko. Diváků: 490 • USK Praha Mlékárna Miltra Nový Jičín 61:66 (17:9, 35:33, 50:50). Nejlepší
hráči: McKay 25 bodů a 6 doskoků, Klimeš 10 bodů a 10 doskoků,
Kotas 9 bodů a 4 asistence, Ford 8 bodů a 5 doskoků - Šarović
19 bodů a 8 doskoků, Muirhead 14 bodů, 9 doskoků a 5 asistencí, Sanders 14 bodů a 4 doskoky. Trojky: 26/6:20/7. Střelba 2 b.:
36/18:43/17. Trestné hody: 10/7:15/11. Doskoky: 30:40. Osobní
chyby: 19:10. Rozhodčí: Vrážel, Kučera, Lukeš. Diváků: 300 •
Basketball Brno - BK Synthesia Pardubice 79:94 (19:23, 38:45,
55:79). Nejlepší hráči: Sedmák 28, Meno 14 bodů a 5 doskoků,
Vrubl 11 bodů a 4 asistence - Miloš 19 bodů a 5 doskoků, Hampton
17 bodů a 9 doskoků, Sýkora 17 bodů a 4 doskoky, Bohačík 15,
Arnold 14 bodů a 10 doskoků. Trojky: 14/5:23/12. Střelba 2 b.:
51/26:41/22. Trestné hody: 20/12:19/14. Doskoky: 22:38. Osobní
chyby: 18:23. Rozhodčí: Zachara, Holubek, Nejezchleb. Diváků:
350 • ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov odloženo, náhradní termín s největší pravděpodobností 31.3.
32. kolo: Sokol Vyšehrad - BK Prostějov 62:109 (předehráno
3.2.) • ČEZ Basketball Nymburk - BK Synthesia Pardubice
95:52 (23:17, 38:31, 66:50). Nejlepší hráči: Benda 17 bodů a 5
doskoků, Lee 13 bodů a 5 asistencí, Sokolovský 12, Lenzly 11
bodů a 5 doskoků - Sýkora 13 bodů a 5 doskoků, Bohačík 10 bodů
a 5 doskoků, Hampton 9 bodů a 4 asistence. Trojky: 18/9:17/4.
Střelba 2 b.: 44/28:28/13. Trestné hody: 15/12:27/14. Doskoky:
30:29. Osobní chyby: 25:18. 5 chyb: 35. Tsiaras (N). Rozhodčí:
Zachara, Paulík, Kec. Diváků: 400 • Mlékárna Miltra Nový Jičín
- Basketball Brno 87:71 (20:22, 39:39, 65:57). Nejlepší hráči:
Sanders a Šarović po 22, Muirhead 17 bodů a 6 doskoků - Sedmák
20 bodů a 4 doskoky, Černošek 14, Vrubl 12, Meno 11 bodů a 5
doskoků, Šustek 10. Trojky: 24/10:17/6. Střelba 2 b.: 36/23:42/24.
Trestné hody: 11/11:7/5. Doskoky: 30:19. Osobní chyby: 12:18.
Rozhodčí: Macela, Hruša, Kapaňa. Diváků: 900 • BK Breda &
Weinstein Opava - USK Praha 69:85 (14:29, 30:45, 49:65).
Nejlepší hráči: Štec 18, Čarnecký 14 bodů a 5 asistencí - McKay
26 bodů, 4 doskoky a 4 asistence, Ford 22 bodů a 9 doskoků,
Vocetka 16 bodů a 5 asistencí, Klimeš 10 bodů a 5 doskoků.
Trojky: 13/6:19/9. Střelba 2 b.: 32/16:38/26. Trestné hody:
24/19:13/6. Doskoky: 20:26. Osobní chyby: 21:16. Rozhodčí:
Vrážel, Matějek, Holubek. Diváků: 756 • Karma Basket
Poděbrady - BC Kolín 90:79 (24:20, 42:36, 61:52). Nejlepší
hráči: Thomas 28 bodů a 5 doskoků, Castleberry 20, Vyoral 13
bodů a 5 doskoků - Smith 21, Pavlík 19, Platt 14 bodů a 4 doskoky, Jones 12 bodů a 6 asistencí. Trojky: 19/8:24/10. Střelba 2 b.:
32/23:39/20. Trestné hody: 24/20:15/9. Doskoky: 28:21. Osobní
chyby: 20:22. TCH: 34. Platt (K). Rozhodčí: Vyklický, V. Lukeš,
L. Lukeš. Diváků: 500 • NH Ostrava - BK Děčín 82:105 (14:28,
35:59, 59:85). Nejlepší hráči: Stehlík 19, Stuchlý 15, Palyza 14,
Zbránek 12, Mitchell 9 bodů a 4 asistence – P. Houška 28 bodů
a 6 doskoků, Hatcher 17 bodů a 6 asistencí, Mulligan 16 bodů
a 4 doskoky, Soukup 15 bodů, 4 doskoky a 4 asistence. Trojky:
23/9:17/7.Střelba 2 b.: 34/18:43/32. Trestné hody: 25/19:23/20.
Doskoky: 12:31. Osobní chyby: 20:23. 5 chyb: 36. Stehlík (O) 40. Retkus (D). Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Jedlička. Diváků: 986.
-pk-
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PROSTĚJOV - Hned dva
veledůležité souboje v domácím
prostředí čekají v tomto týdnu na
basketbalisty Prostějova. Zatímco
ve středečním klání proti Pardubicím půjde Orlům o potvrzení
pozice mezi nejlepším triem Mattoni NBL, sobotní duel s Novým
Jičínem má přinést přímý atak na
druhé místo! V případě, že by se
svěřencům trenéra Petera Bálinta
podařilo v obou utkáních zvítězit,
získalo by prostějovské mužstvo
šanci na výhodnější pozici před
play-off.
Po třetí čtvrtině soutěže vede tabulku nejvyšší domácí sobotní soupeř
Orlů Nový Jičín, na druhém místě
je Nymburk (ovšem se zápasem k

prostějov a nový jičín v Mattoni NBL 2009/10
03.10.2009 Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov
67:69 (16:9 34:36 57:51)
11.11.2009 BK Prostějov - Mlékárna Miltra Nový Jičín
64:66 (19:9 33:31 49:47)
16.01.2010 Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov
104:97 (29:27 56:46 72:66)
06.03.2010 BK Prostějov - Mlékárna Miltra Nový Jičín
???

námi, druhý před námi, takže to určitě nebude vůbec jednoduché. Pardubice mají nebezpečný tým, který má
hodně předností, na druhou stranu
v domácím prostředí nemůžeme
brát nic jiného než výhru. Uvidíme,
jak se na nás projeví ta desetidenní
pauza, což může být především na
začátku zápasu přece jen znát,“ upozorňuje Bálint. Sobotní šlágr Mattoni NBL bude zajímavý sám o sobě.
Utkají se totiž dva letití rivalové, kteří
se v posledních ročnících pravidelně
střetávají v bojích o medaile. A podle dosavadního vývoje sezony se
zdá, že ani letos tomu nebude jinak.
„Nový Jičín je opravdu naším tradičním protivníkem, rivalita mezi kluby
je vskutku obrovská. Proto se dá
čekat dramatický, zajímavý zápas,
který se bude divákům líbit,“ uvedl
dále Bálint a pozval tím všechny
prostějovské příznivce do hlediště.
„Vaši podporu budeme potřebovat!“
vzkázal.
Zdravotně je tým Orlů v pořádku,
tudíž by ze základní sestavy neměl
nikdo chybět. „Pouze Robert Skibniewski má natažený sval, který
netrénuje, ale do středy by měl být
snad v pořádku. Ostatní kluci jsou fit,

nemám nic hlášeno,“ prozradil lodivod aktuality z kuchyně svého celku.
Taktiku prý nijak měnit nehodlá.
„Naše filozofie je od začátku sezony
stejná a něco výrazně měnit by teď
bylo jedině ke škodě. Herní podstata
týmu se nemění, budeme sázet na
osvědčené věci,“ tvrdí Peter Bálint
s tím, že oba soupeře má dokonale
přečteného. „Něco se na ně pokusíme vymyslet,“ dodal šibalsky trenér.
„Těším se na atmosféru, která bude,
jak všichni doufáme, co nejlepší.
Klub připravil pro diváky i nějaké
promo akce, které by mohly být i
častější, tak snad příznivci dorazí.“
Co měl kouč za překvapení pro
návštěvníky na mysli? O tom už
generální manažer Petr Fridrich.
„Čekají nás dva veledůležité souboje a my věříme, že nás fanoušci
přijdou podpořit. Pro sobotní duel,
který bude vysílat i Česká televize, jsme navíc připravili kromě
tradičního losování o víkend na
Malé Moravě, také další tah ze
vstupenek, přičemž tentokrát se
může šťastlivec těšit na víkendové
zapůjčení automobilu Ford Focus
zdarma. Prvních tři sta diváků,
kteří si zakoupí lístek, navíc obdrží

jedno pivo značky Litovel, našeho sponzora,“ prozradil generální
manažer Orlů a ještě více tím nalákal basketbalové přívržence.
A co že půjde? Pokud Prostějov splní roli favorita a zdolá Pardubice, má
reálnou šanci dostat se už v sobotu
večer před svého konkurenta! Stačí
k tomu „maličkost“ - porazit Nový
Jičín o sedm bodů, tak aby Orli měli
na konci sezony lepší bilanci vzájemných zápasů. V tomto ročníku
totiž nejprve oba týmy vyhrály na
palubovce soupeře, aby ve třetím
duelu zvítězil domácí Nový Jičín.
„Zdolat Nový Jičín a ještě k tomu
o sedm bodů nebude vůbec lehké,
ale na druhou stranu není to ani
nikterak nereálné,“ rozzářily se
oči generálnímu manažerovi. Hrát
na takovouto výhru však ale tým
nebude. Alespoň ne podle slov trenéra Petera Bálinta. „Nejde myslet
v průběhu zápasu na to, že potřebujete vyhrát o tolik nebo o tolik bodů.
My se budeme snažit o co nejlepší
výsledek, rádi bychom dosáhli na
vítězství a jestliže bude co nejvýraznější, budeme jenom šťastnější,“
řekl závěrem našeho rozhovoru
Bálint.
-pk-
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ORLI se lopotili na běžkách a váleli ve sněhu
OSTRUŽNÁ – Jelikož utkání
s Nymburkem mají basketbalisté Prostějova odloženo a duel
na půdě Vyšehradu si naopak
předehráli, naskytla se před
prvoligovým týmem nečekaná,
ale o to vítanější desetidenní
pauza! Kdo by si však myslel,
že budou “baskeťáci” zahálet
a mít nohy na stole, šeredně by
se mýlil. Orli totiž zamířili na čtyřdenní horské soustředění, které
posloužilo jednak k
„dobití“ baterek a současně také k ještě většímu utužení hráčského
kolektivu. „Šlo spíše o
naladění atmosféry v
mužstvu, což se myslím povedlo,“ konstatoval po návratu do
Prostějova s potutelným úsměvem kouč
Peter Bálint.
Místem pobytu nezvykle vysokých mužů, stojících na dřevech a
opírajících se o hůlky, se naskytnul
v okolí Ostružné. Hlavu skládali
Orli na postele hotelu Star. Přesto,
že v Jeseníkách měla prostějovská
výprava od pondělí jenom jeden
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Děčín (18:15 hodin), BC Kolín - NH Ostrava (17:45 hodin), USK
Praha - Karma Poděbrady, Basketball Brno - BK B&W Opava,
ČEZ Basketball Nymburk - Mlékárna Miltra Nový Jičín odloženo
- náhradní termím nebyl určen, BK Prostějov - BK Synthesia
Pardubice (17:30 hodin).
34. kolo, sobota 6. března 2010, 18:00 hodin: Sokol Vyšehrad BK Synthesia Pardubice (neděle 7.3., 17:00 hodin), BK Prostějov Mlékárna Miltra Nový Jičín (16:00 hodin, PP ČT 4 SPORT), ČEZ
Basketball Nymburk - BK B&W Opava, Basketball Brno - Karma
Poděbrady, USK Praha - NH Ostrava (16:00 hodin), BC Kolín - BK
Děčín (17:45 hodin).

dobru) a třetí je BK Prostějov. Jak se
situace změní v závěrečné části jedenácti kol, to může hodně napovědět
právě už tento týden. Středeční utkání proti Pardubicím začíná v Městské hale Sportcentra DDM tradičně
v 17:30 hodin, začátek sobotního
utkání (6.3.) proti Mlékárně Miltra
Nový Jičín byl z důvodu televizního přímého přenosu na kanále ČT4
SPORT stanoven již na 16:00 hodin.
„Budu se opakovat, my chceme
vyhrát každý zápas a nadcházející
dva souboje nebudou výjimkou,“
poznamenal pro Večerník před
nadcházejícím týdnem Peter Bálint,
kormidelník prostějovských basketbalistů. K přímým protivníkům
pak dodal: „Jeden z nich je těsně za

Kapitán Jaroslav Prášil v akci

slunečný den, oddech od střílení
na koš a běhání si užila dosyta.
Na programu kromě výjezdů na
běžkách byl i americký fotbal v
netradičním sněhovém prostředí,
či sledování olympijských her,
především pak hokejového turnaje....
„Doufám, že tato basketbalová
pauza našim hráčům prospěje.

Měli čas
pořádně zregenerovat, psychicky si odpočinout a pořádně
se připravit na zbytek sezony.
Záměrem bylo, aby kluci nebyli
pořád jen zavření v hale,“ zhodnotil zimní soustředění Peter
Bálint, trenér BK Prostějov.
„Ale jestli nám to opravdu
pomůže, či zda budeme mít
dokonce oproti ostatním
protivníkům, kteří normálně
pokračovali v zaběhnutém
rytmu, mírnou výhodu, to
ukáží až samotné zápasy,“
nechtěl se lodivod pouštět
do jakýchkoliv teorií.
„Doufáme, že soustředění splnilo svůj účel a kluci se trochu
odreagovali od celosezónního
stereotypu. Myslím, že srandy
si všichni užili dost, zejména
při pokusech Lawrenceho,
Landryho či Hyzyho o lyžování. Sami hráči celý pobyt
kvitovali,“ uvedl generální
manažer BK Prostějov Petr
Fridrich, který osobně polovinu „soustředění“ s mužstvem
absolvoval. „Pobyt přinesl
také situace, kdy se opětovně
ukázaly morálně-volní vlastnosti, které mohou být v playoff tím rozhodujícím jazýčkem na vahách,“ věří ve „kvalitní“ utužení party Fridrich s

tím, že vše proběhlo absolutně bez
problémů. Během pobytu došlo i
na sledování olympijských her ve
Vancouveru a zejména hokejového turnaje. Především Kanaďan
Landry, jenž pochází z Calgary
a hokej hrával, se ukázal jako
velký fanoušek, své si jistě řekl
slovenský trenér Bálint, ale „překvapivě“ dostal prostor také Lotyš
Veselovs!
„S Pavelsem
Vese
jsme
jsm se špičkovali
hodně.
Moc nechyho
bělo
bě a nakonec se
smál
sm on nám..,“ otřepal
pa se hrůzou nad
nečekanou
ostudou
neč
českých
hokejistů,
čes
která
kte nebyla vůbec
daleko,
dale Petr Fridrich.
Ačkoliv
se prostějovAčk
ský internacionální
tým na „zimní olympiádě“,
piád jak tuto akci
pojmenoval
sám prospojm
tějovský kouč, dobře bavil, měl i
své povinnosti. „Na žádné zápolení ale nedošlo. Kluci jsou hodně soutěžící, tudíž bych měl obavy, že se to mohlo svrhnout...,“
usmál se Bálint. „Naopak kromě
zábavy, která byla od začátku
až do konce, jsme zlepšovali
také fyzickou kondici. Hráči
měli k dispozici posilovnu,
bazén a samozřejmě se mohli
protáhnout na běžkách,“ prozradil prostějovský trenér. On
sám vyzkoušel nejen dlouhé
tratě, ale dokonce i sjezdovku!
„Býval jsem zdatným lyžařem,“
pochlubil se Večerníku Bálint.
Jak již předznamenal generální
manažer klubu, spokojenost s
pobytem v horském prostředí
vyjádřili i samotní hráči. Za
všechny hlas pivotmana Aleše
Chána. „Na horách to bylo skvělé, jedním slovem: super! S klukama jsme si tam zablbli, hráli
jsme americký fotbal, dělali jsme různé ptákoviny. Byli jsme i
na běžkách - prostě bylo dobře,“
spokojeně vypovídala pro server
www.nbl.cz opora Orlů.
Horská „dovolená“ skončila
Orlům ve čtvrtek a od té doby už
se celý tým chystá na Pardubice
a Nový Jičín. Ale o tom už zase
jinde...
-pk-

Fotostřípky...
Fotostřípky...

Orlí letka
na lyžích

Výprava prostějovských basketbalistů se právě
chystá na lyžařskou tůru...

...i při zimních radovánkách prokazovali Orli,
jakým jsou jednolitým kolektivem. Parta nadevše, znělo celým horským pobytem...

...americký fotbal na sněhu
v podání dlouhánů.
Fotogalerie vznikla díky přispění
maséra prostějovského celku
Luďka Olberta, www.bkprostejov.cz

