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Dnes to ZAČNE Zneužil osmiletou

Petrskému se radši vyhněte!

PRASÁK!

Dvaašedesátiletý pedofil vyhrožoval své ženě zabitím

Snímek křižovatky na Petrském náměstí z neděle 14. března 2010.
Zřejměposlední, kterýzachycujedopravuna Petrskémnáměstípři
staré podobě. Už dnes má být lokalita prošpikována značkami zákazu vjezdu.

Avizovaná výstavba kruhové křižovatky na Petrském náměstí je tady.
Už dnes by měla být tolik frekventovaná křižovatka zcela uzavřena
a veškerá doprava odkloněna přes postranní ulice. Tedy spíše uličky.
Nejenom pro řidiče by tedy tímto dnem měla začít několikaměsíční
kalvárie. Svoje si užijí i lidé bydlící v okolí, kudy povedou objížďky.
Klidné jaro a léto je tedy rozhodně nečeká!
(Dokončení na str. 3)

Případ, o kterém bychom radši
ani neinformovali. Nejde o žádnou senzaci, ale spíše o věc naprosto nepochopitelnou a
varující všechny rodiče. Stejně
se na věc dívají i prostějovští
policisté. Nejdříve o případu
postaršího muže, který pohlavně zneužíval osmiletou holčičku a všechny prasárny si
natáčel na DVD disky, nechtěli
kriminalisté nejdříve vůbec hovořit. Po vzájemné domluvě
jsme ale společně nakonec
usoudili, že přece jen bude
možné některá fakta zveřejnit.
Ale pouze a jenom z preventivních důvodů. A z důvodů etických zamlčíme před veřejností
některé detaily.
"Je potřeba tímto hlavně vzkázat
rodičům, aby lépe dohlíželi na

své děti, věnovali se jim a kontrolovali, kdo se objevuje v jejich
blízkosti," řekl na úvod Pavel
Neoral, vedoucí Služby kriminální policie, oddělení obecné
kriminality Policie ČR v Prostějově.
Ale pojďme popořádku. První
březnový den policie zadržela
dvaašedesátiletého muže z
Brodku u Prostějova. Vloni v
létě se dostal do problémů,
neměl kde bydlet a tak mu mladá
rodina v nejmenované obci na
Prostějovsku nabídla provizorní
ubytování. Muž za to rodině pomáhal při domácích pracích, sem
tam něco opravil nebo pokosil
trávu. Celé léto loňského roku
prožil muž v rodině, která neměla ani potuchy o tom, že se
něco děje mezi starším

mužem a jejich osmiletou dcerou. Teprve až letos na začátku
března se provalily doslova nechutné záležitosti. "Informaci o
závažné trestné činnosti páchané
zmíněným mužem jsme obdrželi

Prostějovská policie zatkla dvaašedesátiletého pedofila, který si sexuální praktiky s osmiletou dívkou natáčel na DVD. Prasák je už teď naštěstí ve vazbě.

SNÁŠEL kontra SROSTLÍKOVÁ
Krajský úřad na oděvce chyby nenašel

V minulém vydání Večerníku jsme
informovali o kauze týkající se
Střední odborné školy oděvní v
Prostějově. Tamního ředitele Jiřího
Snášela obvinila dnes už bývalá
učitelka této školy Mirka Srostlíková ze šikany a hlavně za to, že po
dobu čtrnácti let si Snášel vykazoval odučené hodiny a nechal si je
proplácet, přestože na nich chyběl a
paní Srostlíková je musela odučit
za něho.
Spor už dosáhl takových výšin, že
manžel paní Srostlíkové, známý umělecký sochař a řezbář, začal řediteli
školy posílat výhružné SMS zprávy,
ve kterých mu dokonce hrozí i smrtí.
Zatímco tuto věc má v rukou už policie, na oděvní škole proběhla v minulých týdnech rozsáhlá kontrola
výkazů ze strany kompetentních orgánů Olomouckého kraje. Snahou
úředníků bylo zjistit, zda se obvinění
paní Srostlíkové zakládají na pravdě
či nikoliv. Minulý pátek nás PhDr.
Karel Goš, vedoucí oddělení krajského vzdělávání Krajského úřadu v
Olomouci, seznámil s výsledky kontroly. Čtenářům přinášíme krátký rozhovor.
Pane Goši, můžete veřejnosti sdělit,
jak dlouho probíhala kontrola, co
všechno jste prověřovali a jaké jsou
výsledky této kontroly?
Kontrola probíhala ode dne přijetí
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chybení v práci pana
ředitele. Mgr. M.
Srostlíková byla nicméně upozorněna na
skutečnost, že pokud i
nadále trvá na svých
pochybnostech týkajících
Jak jsme se na sklonku minulého týdne dozvěděli, bývalá učitelka oděvní se organizace výuky tělesné
školy Mirka Srostlíková údajně podala trestní oznámení na ředitele Střední výchovy na Střední průmyslové
průmyslové školy oděvní v Prostějově na Jiřího Snášela. Jí samotnou ne- škole oděvní, Prostějov, Vápebylo možné zastihnout a její manžel Miroslav Srostlík nám odmítl podat nice 1, může se obrátit na oro této záležitosti jakékoliv informace s tím, že exkluzivní vyjádření slíbil gány, které jsou kompetentní
konkurenčním novinám. A to i přesto, že Prostějovský Večerník přinesl o provést případně další šetření a
celé kauze objektivní zprávy a dal možnost k vyjádření oběma stranám jsou vybaveny potřebnými
sporu. I to však pan Srostlík nevzal v potaz. Jeho postoj je pro nás naprosto pravomocemi. Odbor školství,
nepochopitelný a vnáší do kauzy pachuť dalších podivných okolností.
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého
podnětu počátkem února do začátku výkazech odučených hodin.
kraje není orgánem činným v
března 2010, kdy bylo Mgr. M. Srost- Podle našich čerstvých informací po- trestním řízení ani orgánem inlíkové zasláno stanovisko Odboru dala paní Srostlíková trestní oznámení spekce.
školství, mládeže a tělovýchovy Kraj- na pana ředitele Snášela,
ského úřadu Olomouckého kraje. Šet- mimo jiného za neodučené
ření bylo zaměřeno na všechny hodiny, za které pobíral mzdu
oblasti, na které upozornila Mgr. M. a také za údajné šikanování.
Srostlíková, a v jeho rámci se vychá- Myslíte z pohledu krajského
zelo primárně z dokumentace školy. úřadu, že toto obvinění se
V rámci šetření byly některé body žá- může zakládat na reálném zádosti shledány jako nedůvodné, ně- kladě?
která tvrzení pak za neprokazatelná. Jak jsem uvedl v předcházejíPokud krajský úřad shledal při kon- cích odpovědích, Odbor školŘeditel Střední průmyslové školy
trole nějaké nedostatky ve výkazech ství, mládeže a tělovýchovy
oděvní na Vápenici Jiří Snášel a
odučených hodin, jaké?
Krajského úřadu Olomoucdnes už bývalá učitelka této školy Mirka SrostlíOdbor školství, mládeže a tělový- kého kraje neshledal v oblasková. Válka mezi nimi pokračuje, přestože krajský
chovy Krajského úřadu Olomouc- tech, na které Mgr. M.
úřad při kontrole nenašel žádné chyby ve výkazech.
kého kraje neshledal nedostatky ve Srostlíková upozornila, po-

M. Srostlíková údajně podala

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

z blízkého okolí podezřelého.
Byly totiž nalezeny DVD disky,
na které si muž nahrával sexuální
praktiky, které prováděl s osmiletou dívenkou.
(Dokončení na str. 3)

Ilustrační foto

To je strašné. Řidiči
pod vlivem EXTÁZE
Ve středu kolem osmnácté hodiny kontrolovali strážníci
Městské policie v Prostějově řidiče na ulici Švýcarská. U
řidiče osobního auta Ford Fiesta byla provedena dechová
zkouška na alkohol s negativním výsledkem. "Řidič však
vykazoval známky ovlivnění nějakou látkou. Proto byla na
místo přivolaná hlídka Policie ČR. Policisté provedli kontrolní test na návykovou látku s pozitivním výsledkem. Test
ukázal na požití látky Amfetamin, Metamfetamin/Extázi.
Dvaatřicetiletému řidiči byla zakázána další jízda," informovala Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Stejná látka byla zjištěna i u dalšího řidiče vozidla značky
Opel Vectra, kterého policisté zastavili ve středu kolem 22
hodiny na ulici Kostelecká. "U tohoto jednačtyřicetiletého
muže bylo dále zjištěno, že není ani držitelem řidičského
oprávnění. Oba případy policisté postoupili na městský
úřad do přestupkové komise," uvedla mluvčí policie. -mik-

Strážníci naháněli
zbloudilou OVEČKU!
Strážníci prostějovské městské policie jsou skoro
každý týden postaveni před kuriózní případy spojenými s různorodými zvířátky. Stejně tomu bylo i
předminulou neděli, kdy po Západní ulici naháněli
zbloudilou ovci, která utekla svému majiteli.
"Předminulý víkend v odpoledních hodinách bylo nahlášeno na linku 156 pobíhání ovce po komunikaci v ulici
Západní. Hlídce se podařilo zvíře zahnat zpět do ohrady
dírou v plotu. Majitele se v daném okamžiku nedalo zjistit, protože kontaktní údaje vyvěšené na objektu již nebyly platné. Proto strážníci otvor provizorně zabezpečili.
Následně byla celá událost předána okrskáři, kterému se
na druhý den podařilo zkontaktovat odpovědnou osobu.
Ta přislíbila, že vše napraví, aby k podobné situaci v budoucnu již nedošlo a ovečka jen tak neběhala po silnici,"
uvedla k nevšednímu případu se šťastným koncem Jana
Adámková z Městské policie v Prostějově.
-mik-

Tato ovce už je "doma", strážníci ji dírou v plotě nahnali zpět do
výběhu. Ale dalo to fušku!

15. března 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Pozor na odtahy!
Od 23. března začne probíhat
dle daného harmonogramu
strojní čištění. Oblast, o kterou
se jedná, naleznete na internetových stránkách města
www.prostejov.eu pod odkazem Blokové čištění. Zde občané mají možnost zaregistrovat se v hromadné korespondenci. Poté budou dostávat potřebné informace 3 dny předem. Rozhlasová relace bude
spuštěna i v tomto roce, vždy v
den před čištěním. Dopravní
značky budou v uvedených
místech umístěny sedm dní
předem. Majitelé vozidel, kteří
nerespektují strojní čištění a
svůj automobil nepřeparkují,
mohou počítat s postihem.
Strážník je oprávněn ze zákona
udělit blokovou pokutu až do
výše 2 000 korun. Navíc s velkou pravděpodobností dojde i
k odtažení vozidla. Cena za odtah je 1 500 korun. Vozy jsou
umístěny v areálu firmy PV
RECYKLING s.r.o na ulici
Vrahovická č. 52. Po vyřízení
přestupku na služebně Městské policie lze si vozidlo vyzvednout.
Ze zkušeností z minulého roku, kdy bylo provedeno 538
odtahů, připomínáme řidičům,
aby nezapomínali, že dopravní
značka "zóna s dopravním
omezením" IP 25a platí v celé
zóně, křižovatka ji neruší ! Konec platnosti je opět označen IP
25b.
Nejbližší termíny blokového
čištění - 23. března 2010:
blok č. 5 – Zlechovská, Na
okraji, Kosířská, Na vyhlídce,
Hloučelní, J. Lady, K. Svolinského, K. Svolinského - parkoviště, A. Slavíčka, Legionářská, Wichterlova, Gen. Sachera, Gen. Dudy, spojovačka
Gen. Dudy a Gen. Sachera.

Jel i přes zákaz

Na základě telefonického
oznámení pro podezření na požití alkoholu u řidiče osobního
vozidla vyjela hlídka do zmíněné oblasti. V uvedeném voze
spatřila čtyřčlennou osádku,
kdy jeden z nich právě doplnil
palivo a usedl za volant. Automobil se rozjel směrem k ulici
Wolkerova. Zde strážníci vozidlo zastavili. Vyšlo najevo, že
osmadvacetiletý řidič má vyslovený zákaz řízení. Provedená dechová zkouška na alkohol
byla negativní. Pro podezření z
maření výkonu úředního rozhodnutí byl muž převezen na
služebnu Policie ČR k dalším
úkonům.

Nezvaní spáči

Trvající chladné počasí vybízí
osoby bez domova k hledání
teplého útočiště. V uplynulém
období vyjížděla hlídka několikrát na spící bezdomovce ve
sklepě panelových domů. V
jednom případě se jednalo i o
pětadvacetiletého muže hledaného policií.
Opakovaně prosíme občany ,
aby ve vlastním zájmu nepouštěli cizí osoby do domu. V případě roznášení letáků je dobré
se přesvědčit, zda se nejedná
jen o záminku. Stále se s tímto
„ošálením„ bydlících strážníci
setkávají.

Všímavý strážník

Strážník okrskové služby při
dohledu na veřejný pořádek si
v lokalitě Západní ulice povšimnul stojícího vozidla, které na sebe upozornilo špatným
technickým stavem. Přibližně
za hodinu byl tento vůz zaparkovaný před restaurací. Uvnitř
této provozovny se nacházel i
jeho majitel. Ten hrál na výherních automatech a bylo zřejmé,
že je pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek. Během další hodiny byl okrskářem tento muž zastaven při jízdě motorovým vozidlem. Řidič se choval velmi nervózně.
Dechová zkouška na alkohol
byla negativní. Proto byla na
místo přivolána Policie ČR,
která provedla u podezřelého
test ze slin na výskyt drog. Ten
byl pozitivní. Jednatřicetiletého muže si policisté na místě
převzali k dalšímu řízení.

A. Mačák: Peníze neprojídáme, ale investujeme!
Zhruba před rokem Rada Olomouckého kraje schválila svoje „Programové prohlášení na
roky 2008 – 2012“.
V této souvislosti jsme se zeptali
na několik otázek náměstka hetmana Olomouckého kraje a člena
Zastupitelstva města Prostějova,
Aloise Mačáka (na snímku), na
průběžné plnění tohoto prohlášení.

Pane náměstku můžete stručně zhodnotit plnění „Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje“?
Bez ohledu na velmi složité ekonomické období, ve kterém se
nyní nacházíme, mohu konstatovat, že průběžně toto programové
prohlášení plníme. Jsou v něm
stanoveny priority, které odráží
skutečné potřeby občanů Olomouckého kraje. Rada se této
problematice pečlivě věnovala
na svém zasedání v únoru tohoto
roku. Z prostorových důvodů
mohu odkázat na webové stránky
kraje www.kr-olomoucky.cz,
kde je detailně plnění tohoto významného dokumentu za všechny oblasti včetně dopravy zpracováno.
Jak tedy hodnotíte plnění programového prohlášení v oblasti dopravy, za kterou máte
osobní odpovědnost?
Doprava je oblast, která bezesporu souvisí téměř se vším a její
kvalitní fungování je základním
předpokladem zajištění prosperity kraje. Jsem moc rád, že se nám
podařilo jako jednomu z mála
krajů udržet rozsah dopravní obslužnosti, ať již autobusové nebo
drážní. Navíc na 10 roků jsme za-

jistili stabilitu regionální osobní
drážní dopravy. Pokud by se kraje nedohodly s vládou ČR, Ministerstvem dopravy a Českými
drahami na tzv. „Memorandu o
zajištění stabilního financování
dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční osobní dopravou“, bylo by v tomto roce
snížení regionálních tratí zhruba
o 10 až 12 procent. Což by byla v
období vysoké nezaměstnanosti
s prominutím cesta do pekel.
Podpis tohoto memoranda zajistí
Olomouckému kraji od státu
částku 2,5 miliardy korun. Podařilo se nám prosadit realizaci projektu „Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje“, kde je plánována částka do roku 2012 ve výši
zhruba 3,2 miliardy korun. Tento
projekt považujeme také i za určité protikrizové opatření. Podstatné je, že peníze neprojídáme,
ale investujeme! Zajistili jsme
zpracování „Generelu veřejné
osobní dopravy“. Tento koncepční materiál byl vytvořen především pro užitek našich občanů a
pro zkvalitnění dopravy. Pokračujeme v rozvíjení integrovaného dopravního systému s uplatněním drážní dopravy jako páteřní sítě.
Můžete sdělit, které investiční
akce v tomto roce bude realizovat Olomoucký kraj v Prostějově?
Je připravena realizace okružní
křižovatky na Petrském náměstí
za zhruba 23 milionů korun. Zahájení prací je plánováno od 15.
března a zprovoznění do konce
měsíce srpna tohoto roku. Abychom ještě více nekomplikovali
plynulost silničního provozu, za-

hájíme výstavbu železničního
přejezdu v Olomoucké ulici včetně přilehlých komunikací postupně ve třech etapách od září
2010. Odhadovaná částka se pohybuje kolem 60 milionů korun. I
když to nebude jednoduché, věřím, že se nám podaří majetkoprávně připravit k realizaci tzv.
severní obchvat, kde je navrhovaná částka na realizaci 180 milionů korun. Pokud bychom nedokázali do roku 2012 tento obchvat realizovat, může doprava
zejména ve středu města úplně
zkolabovat! Je to výjimečná příležitost, kterou nesmíme promarnit. V neposlední řadě nejen z
bezpečnostních důvodů je připra-

vena realizace cyklistické stezky
Prostějov – Kostelec na Hané za
25 milionů korun. Rekonstrukce
a opravy krajských komunikací
samozřejmě nepočítám. Využiji
této možnosti a poděkuji za velmi
dobrou spolupráci jak vedení
města Prostějova, tak i kolegům
zastupitelům, a řidiče požádám o
velkou shovívavost a trpělivost.
Na závěr mi dovolte otázku, co
vás v poslední době nejvíce potěšilo a co si přejete?
Potěšilo mě, že jsem minulý měsíc úspěšně dokončil studium
MBA v Praze. Přeji si především
zdraví a štěstí na lidi. To si dovolím také popřát i všem našim spoluobčanům.
-bp-

Údržba komunikací se prodražila o 2,3 milionu

Èerná kronika
Drahý nocležník

Policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Konice přijali
oznámení o krádeži vloupáním
do rekreační chaty v obci Pěnčín. Pachatel se násilně dostal
do domu po přelezení plotu
přes pozemek. V rekreační
chatě odcizil potraviny v hodnotě asi 200 korun, které z části na místě zkonzumoval a poté
zde i přespal. Poškozením zařízení chaty způsobil pachatel
škodu ve výši 10 000 korun. Po
pachateli se pátrá.

Zloděj odhalen

Šetřením policistů z Obvodního oddělení v Konici byl zjištěn
pachatel trestného činu krádeže
měděných svodů a měděných
kolen v Konici ze dne 22. února. Pachatel tehdy ve večerních
hodinách tyto věci strhl z budovy zámku, které poté pomačkal
a ukryl jej do nedalekého křoví
s úmyslem je prodat. Svým jednáním pachatel způsobil majiteli zámku škodu ve výši bezmála 3 100. Policisté se při šetření dopátrali k osmadvacetiletému muži, který se následně k
činu doznal. Výslechem pachatele bylo zjištěno, že peníze
z prodeje použil pro svoji potřebu. Dále bylo zjištěno, že
muž má bohatou trestní minulost majetkového charakteru a
že za takovýto čin byl v posledních třech letech soudně
trestán. Bylo mu sděleno podezření z přečinu krádeže a hrozí
mu trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta.

Půjčené nevrátil

Z trestných činů neoprávněného užívání cizí věci a podvodu
je podezřelý dvaačtyřicetiletý
muž, který si nechal opravit své
motorové vozidlo, kdy firma
vystavila předběžnou fakturu
na opravu vozidla ve výši

"Máme na stole kupu faktur za
úklid sněhu, celkem ve výši
dvou milionů a třista tisíc
korun. S touto částkou jsme nepočítali, takže Rada města se
rozhodla na svém posledním
jednání provést rozpočtové
opatření v této výši," potvrdil
místostarosta Pavel Drmola.
Podle jeho kolegy Miroslava

Pišťáka se tyto peníze nebudou
brát z městských finančních rezerv, ale radní se tuto částku
rozhodli přesunout z fondu
oprav chodníků. "My si je z tohoto fondu zatím jakoby půjčíme. Zatím totiž nevíme, kolik
a jaké komunikace bude zapotřebí opravit, nyní stále ještě
probíhá vyhodnocování potřeb-

ných oprav. Jakmile budeme
vědět přesný harmonogram
oprav komunikací a kolik nás to
bude stát, dohodneme se v radě
na dalším rozpočtovém opatření. To už ale budeme muset
zřejmě sáhnout do rezerv," vysvětlil Miroslav Pišťák, místostarosta
zodpovědný
za
hospodaření města.
-mik-

20000 korun. Dále pak firma
muži zapůjčila náhradní vozidlo Škoda Octavia, kdy muž podepsal smlouvu o zapůjčení
vozidla na dobu opravy a to do
2. 3. 2010, avšak do 5. 3. 2010
vozidlo nevrátil. Pachatel
svým jednáním tak způsobil
škodu ve výši 320 000 korun.

pravé kožichy (norkový a velurový). Celková předběžná škoda činí bezmála 500 000 korun.

nalezeno havarované na levé
krajnici silnice III. třídy ve
směru od obce Buková na Lipovou. Řidič, který s autem jel,
z místa nehody utekl a vozidlo
zde nechal. Majitel auta škodu
poškozením vyčíslil na 4 000
korun.
Policie po zloději, který auto řídil, pátrá. Žádá také případné
svědky, kteří v době nehody nebo těsně po ní místem projížděli, aby kontaktovali nejbližší
služebnu Policie ČR nebo volali na linku 158.

Chlast za volantem

Policejní hlídky při dopravních
kontrolách odhalily minulý týden další dva podnapilé řidiče.
Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky se bude
zodpovídat třiapadesátiletý řidič nákladního vozidla Ford
Transit, který mezi Vrbátkami
a Vrahovicemi ráno v 8.30 hodin nadýchal policistům 1,07
promile alkoholu. Ze stejného
trestného činu bude obviněn i
dvaačtyřicetiletý řidič Škody
Felicia, jenž v obci Lipová Hrochov nadýchal dokonce
1,51 promile.

Straky u benzínek

Z úterý na středu se vloupal neznámý pachatel do prodejny
čerpací stanice v Mostkovicích. Po rozbití okna v prodejně vše prohledal. Asi se mu nic
nehodilo, tak odešel. V areálu
čerpací stanice ale ještě poškodil kryt průmyslového vysavače. Pachatel nic neodcizil, ale
poškozením způsobil škodu za
5 000 korun.
Ve stejnou dobu násilně vnikl
neznámý pachatel do čerpací
stanice v Protivanově. Opět vše
prohledal, ale nic neodcizil.
Způsobil škodu za 6 000 korun.

Zase ty kabelky!

V odpoledních hodinách se v
Prostějově na ulici Puškinova
dosud neznámý pachatel
zmocnil za použití klíčku ponechaného v zapalování zaparkovaného neuzamčeného nákladního vozidla Ford Tranzit, čímž
majiteli způsobil škodu ve výši
nejméně 100 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení
Prostějov 1 přijali oznámení o
krádežích kabelek. Ve večerních hodinách na parkovišti
před OD LIDL v Prostějově se
neznámý pachatel zmocnil kožené dámské kabelky, kterou
měla majitelka položenou v nákupním vozíku při skládání nákupu. V kabelce měla žena
osobní věci, doklady, mobilní
telefon, peněženku s finanční
hotovostí a platební karty. Pachatel tak svým jednáním způsobil škodu ve výši 5 000 korun. Další případ se stal dne v
pondělí ve 12.10 hodin přímo v
hypermarketu Tesco v Držovicích, kdy neznámý pachatel
odcizil dámskou kabelku z nákupního košíku. V kabelce se
nacházela finanční hotovost,
osobní doklady a platební karta. Pachatel způsobil škodu ve
výši bezmála 3 400 korun.

Sebral i kožichy

Hledají se svědci

Vybrakoval dům

Dosud neznámý pachatel se
vloupal do neobydleného domu v obci Nezamyslice, odkud
odcizil televizor, stříbrnou hifi
věž, dvě kožená otáčecí křesla
a jedno čalouněné křeslo. Majiteli domu tak způsobil škodu
ve výši nejméně 15 000 korun.

Jednoduchá krádež

Dosud neznámý pachatel se v
noci z pondělí na úterý vloupal
přes dvorní trakt do rodinného
domu v Prostějově, odkud odcizil dosud nezjištěné množství
šperků ze žlutého kovu a dva

všelikých polnohospodářů stali
lenoši. Klid zbraní spíš zapříčiňuje obava ze zlámaného pluhu
To byly časy
v zamrzlé ornici. Tak se asi spíš
„To ještě kdyby ta krabička taky přikloníme k tomu, že v březnu
tolik stála,“ nostalgicky zamač- je přece jenom lépe za kamny a
kávali slzu dva kuřáci nad paklí- dubnu ještě uvidíme!
kem cigaret, který se poslední dobou dostal na pult ve výročním Zkušenosti
balení čtvrtstoletí svého uvedení „Kromě toho, že se mi málem
na trh. No akorát se ale nemohli rozskočila hlava, jsem necítila
nějak shodnout na tom, kolik že vůbec nic,“ zhodnotila svoji zkuvlastně tato cigára tenkrát vlastně šenost žena ve věku lehce nakrastála. Nakonec ale – koruna sem, čujícím do středních let, která na
koruna tam, stejně to bylo za ty mejdanu dvakrát potáhla ubaleprachy pokouřeníčko.
né trávy. Kromě toho, že se z toho ještě další den léčila, by měla
Lenoši
asi ještě stokrát napsat, že to už
Na svatého Řehoře nejen čáp má příště neudělá a nechat to podeplachtit přes moře, ale také líný psat doma! Prostě je občas dobré
sedlák, který už neoře. No ne, že si někdy přiznat, že s některými
by dnes už pranostiky neplatily věcmi už nemá cenu začínat…
kvůli tomu, že by se ze sedláků a
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

V parčíku oloupil ženu

Město počítá, na kolik ho přišla zima
Krutá a dlouhá zima se Prostějovu pořádně prodražila.
Radní spočítali, že za úklid
sněhu z chodníků a silnic zaplatí o 2,3 milionu korun víc,
než byl původní rozpočet.
Ovšem to hlavní město ještě
čeká, další miliony spolkne
oprava rozbitých či mrazem
porušených komunikací.
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Ve středu ráno zjistil majitel, že
mu někdo odcizil osobní auto
Ford Fiesta černé barvy, které
parkoval před domem na ulici
B. Šmerala v Prostějově. Vozidlo bylo ráno kolem půl páté

Peníze z lékárny

Neznámý pachatel se vloupal
do objektu lékárny v Protivanově. Zde rozbil okno a po prohledání odcizil příruční pokladničku s penězi. Tímto jednáním
způsobil celkovou škodu odcizením a poškozením za 30 000
korun.

Tučná obálka

Ze středy na čtvrtek se vloupal
neznámý pachatel do budovy v
obci Malé Hradisko. Po vypáčení bočních dveří vnikl do budovy, kde vše prohledal. Z jedné kanceláře odcizil z uzamčeného stolu obálku s penězi.
Celková škoda poškozením a
odcizením peněz činí více jak
45 000 korun.

A nedá si říct...

Ve čtvrtek kolem jedné hodiny
odpoledne přišel nakupovat do
obchodního domu v Držovicích na ulici Konečná zákazník
bez peněz. Během procházení
mezi regály dával zboží místo
do košíku do svého batohu. Pak
prošel přes pokladnu bez placení. Následně byl zadržen
ochrankou. Přivolaná policejní
hlídka zjistila, že zadržený muž
již byl za stejný trestný čin odsouzen. Za krádež zboží v hodnotě 5 000 korun nyní hrozí pětadvacetiletému muži z Ostravy trest odnětí svobody od 6
měsíců do 3 let.

V minulém čísle jsme informovali
o brutálním přepadení ženy za budovou pojišťovny v Kostelecké
ulici. Bohužel, u tohoto případu
loupežného přepadení nezůstalo.
Také o právě proběhlém víkendu
se obětí dosud neznámého lupiče
stala osmatřicetiletá žena. K případu došlo jen o pár stovek metrů
dál.
"V sobotu kolem třetí hodiny ranní
přistoupil neznámý pachatel k osmatřicetileté ženě, která šla přes

parčík mezi domy na ulici Krapkova -Fanderlíkova - J. B. Pecky a
Dykova v Prostějově. Pachatel
ženu povalil na zem a z ramene jí
strhl tašku. Z místa události pak
rychle utekl. Žena musela vyhledat lékařské ošetření, protože si při
pádu zranila obličej. Krádeží tašky
jí byla způsobena škoda za 9 tisíc
korun," informovala nás o případu
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR v
Olomouci.
-mik-

Určická a ulice V Polích se propojí

V těchto dnech byly zahájeny
práce na výstavbě komunikace,
která propojí ulice V Polích a
Určickou. V rámci nově budovaného propojení bude postavena komunikace, chodníky,
cyklostezka, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, protihluková zeď, protihlukový
val, dětské hřiště a odpočinková zóna pro seniory.
„Akci provádí firma INSTA CZ
a za Městský úřad Prostějov zabezpečuje stavební dozor pracov-

ník odboru rozvoje a investic Ing.
Petr Brückner. Lze očekávat, že v
průběhu prací bude muset být
omezen jak příjezd, tak i přístup k
jednotlivým nemovitostem na
této ulici. Žádáme proto občany o
vstřícnost při řešení problémů s
přístupem k nemovitostem,„ vysvětlil Antonín Zajíček, vedoucí
Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov. Předpokládané dokončení díla v hodnotě
zhruba 35 milionů korun je závěr
srpna 2010. mik-

Úředníci se budou vzdělávat
Za bezmála pět milionů ročně...
Zákon mluví jasně, obecní
úředníci musejí každoročně
projít několika kurzy či školeními, při kterých si mají zvyšovat svoji odbornost nutnou k
výkonu svých funkcí. Tato
"maličkost" stojí skoro pět milionů korun. Prostějovská radnice teď ale vymyslela projekt,
který by získal většinu těchto
peněz z evropských fondů a
vzdělávání úředníků by se tak
nemuselo platit z městské pokladny.
"Jde o projekt na vzdělávání
úředníků městských úřadů nebo
jejich zvyšování kvalifikace. Výhodou našeho projektu je, že by
se toto zvyšování odbornosti našich úředníků z velké části zaplatilo z evropských peněz.

Samozřejmě bychom se určitou
částkou na tom museli podílet i
my jako radnice. Co se tohoto
zvyšování odbornosti úředníků
týká, jde ze zákona o povinnou
věc z hlediska výkonu jejich
funkce a my celou sérii vzdělávacích kurzů musíme zajistit.
Teď jde jen o to, abychom se pokusili maximálně ušetřit a získat
na to co nejvíce peněz z "Evropy". Platit to celé z vlastní
kapsy, to by bylo poměrně neúnosné," řekl k tématu Jan Tesař,
starosta Prostějova. Jak dodal,
celkové náklady projektu jsou
vyčísleny na 4 miliony a 863 tisíc
korun. Pokud bude projekt
schválen, město bude muset zaplatit "jen" patnáct procent z této
částky.
-mik-

TISKOVÁ OPRAVA
Představitelé města, spolků i občané města Prostějova uctili u sochy
na náměstí T.G. Masaryka 160. výročí narození prvního československého prezidenta, který se narodil v Hodoníně 7. března 1850.
V minulém čísle jsme vinou tiskové chyby uvedli toto výročí
chybně, redakce se čtenářům omlouvá.
-jp-

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
Jolana Janečková 1924 Prostějov
František Vysloužil 1920 Čechůvky
Dalibor Kratochvíl 1965 Olomouc
Vojtěch Mík 1925 Prostějov
Zdenka Černá 1928 Prostějov
Josef Horký 1931 Čechovice
Anna Skřečková 1931 Dubany
Marie Krátká 1931 Prostějov

mezi námi...
Ludmila Halířová 1918 Smržice
Jiřina Večerková 1933 Prostějov
Dimitrij Konšel 1921 Prostějov
Marie Husičková 1929 Smržice
Marcela Šikulová 1956 Prostějov
Václav Svoboda 1939 Prostějov
Anna Komárková 1921 Krumsín

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 15. března 2010
Dalibor Procházka 1965 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
František Kristek 1934 Jesenec 12.40 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Krejčí 1945 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 17. března 2010
Miroslav Zaorálek 1939 Vrahovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 18. března 2010
Jiřina Vichtová 1930 Prostějov 9.00 Obřadní síň Mlýnská
Jarmila Lukášková 1921 Niva 14.00 kostel Drahany
Pátek 19. března 2010
Miloslav Kuběna 1932 Drahany 12.40 Obřadní síň Prostějov
Sobota 20. března 2010
Marie Nenadálová 1939 Otaslavice 14.00 kostel Otaslavice

15. března 2010
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NEZAMĚSTNANOST Smetanovy sady se změní

v únoru mírně poklesla Rekonstrukci parku zahájí město ještě letos

Dobrou zprávu přinášíme
cestou z prostějovského
Úřadu práce. Jak jsme se v
pátek dozvěděli, během
února poklesla na Prostějovsku nezaměstnanost. O
trochu, ale přece. Odborníci doufají, že by to mohla
být první vlaštovka při očekávaném oživení trhu
práce v našem regionu.
"Ke konci měsíce ledna jsme
měli v naší databázi evidováno 6 519 uchazečů o zaměstnání, což činí 10,8
procenta míry nezaměstnanosti. Od té doby, tedy
během února, počet uchazečů ještě mírně poklesl a
pochopitelně se snížila i míra
nezaměstnanosti. Ta v tento
den činí 10,5 při počtu 6 368
uchazečů o práci," seznámil
nás se statistickými čísly
Adolf Tomandl z Úřadu
práce v Prostějově. Také
další údaje jsou potěšitelné.
"Zaznamenali jsme nárůst
počtu volných pracovních
míst. Těch jsme koncem
ledna měli v databázi 143, ke
konci února už to bylo 170
pracovních příležitostí. Souvisí to zejména s některými

sezonními pracemi, ale hlavním důvodem je zájem starostů obcí na Prostějovsku o
veřejně prospěšné práce.
Přímo v Prostějově je nyní
takto zaměstnáno devět
osob, v Němčicích nad
Hanou mají zájem o dvanáct
takových míst, v Nezamyslicích a Doloplazích po osmi
a v Olšanech, Kralicích a
Čechách pod Kosířem po
čtyřech. Zaměstnání lidí na
veřejně prospěšné práce se
děje za podpory finančních
prostředků Úřadu práce pro
aktivní politiku zaměstnanosti," uvedl Adolf Tomandl.
Během února odešlo z databáze uchazečů o práci přes
500 lidí. "To svědčí jednak o
tom, že evidujeme velmi
velký počet osob, které skutečně o práci zájem mají a aktivně se o ni ucházejí nebo si
ji dokonce hledají sami.
Navíc se stále častěji objevují
lidé, kteří jsou ochotni za
prací dojíždět do jiných
okresů nebo se dokonce kvůli
novému zaměstnání přestěhovat," vysvětluje Tomandl.
Snižující se nezaměstnanost a
naopak zvyšující se počet lidí

Adolf Tomandl z Úřadu práce v
Prostějově věří, že trh práce se
začně postupně opět oživovat
a lidí bez zaměstnání ještě více ubyde.
odcházejících z evidence
Úřadu práce v Prostějově
svědčí prý o tom, že trh práce
úplně nezamrzl, ale naopak
se vyvíjí a možná i rozbíhá
tím správným směrem.
"Osobně věřím, že tento trh
se ještě více oživí s příchodem jara. Hlavně se počítá s
množstvím přijatých osob do
pracovních poměrů u stavebních firem a také v zemědělství," dodal na závěr Adolf
Tomandl.
-mik-

Poměrně nedávno proběhla
rozsáhlá rekonstrukce Kolářových sadů, nyní je na řadě park
v centru města. Smetanovy sady projdou ještě v tomto roce
určitou změnou. Upraví se cestní síť, rekonstrukcí projde i
okolí altánku a počítat se musí
rovněž s kácením některých
stromů. Beze změny naopak zůstane hrůzostrašně vypadající
zídka s plotem okolo parku na
Vápenici.
"V současné době si necháváme
zpracovávat projektovou dokumentaci na regeneraci Smetanových sadů. Řešit při ní chceme
problém veřejné zeleně v souvislosti s kácením některých stromů
a naopak s jejich novou výsadbou. Kácet se bude tam, kde to
bude překážet nově budované
cestní síti a také tam, kde odborníci dospějí k názoru, že stromy
nejsou zdravé," řekl na úvod Miroslav Pišťák, místostarosta města. "Při opravách chodníků v
parku, což bude druhá část regenerace, nepůjde o žádnou revoluci, přesto se pokusíme celou cestní síť řešit poněkud jinak. No a
třetí částí projektové dokumentace je zásadní rekonstrukce veřejného osvětlení. Každý, kdo
přijde do Smetanových sadů ví,
že právě toto je to nejhorší, co zde
existuje. Nejvíce diskuzí podle
mého názoru bude pochopitelně
o zeleni. Ale chtěl bych ještě v

průběhu prvního pololetí tohoto
roku uspořádat veřejné slyšení,
kde bychom občanům naše
plánované kroky vysvětlili," uvedl Miroslav Pišťák.
Celá akce má však jeden háček.
Na regeneraci Smetanových sadů
není v letošním rozpočtu města
pamatováno ani jednou jedinou
korunou. "To je pravda, ale my budeme hledat finanční prostředky,
abychom na přelomu září a října
započali první práce. A ty se s
největší pravděpodobností budou
týkat právě zeleně. Nemá totiž
význam, abychom nejprve vybudovali chodníky a teprve potom
káceli. Pokud by do parku měla
vjet nějaká těžká technika, mohli
bychom chodníky dělat znovu,"
vysvětlil místostarosta Pišťák.
Zatím bez rekonstrukce či dokonce zbourání zůstane zídka s plotem
na Vápenici. Jak už jsme totiž dříve
uvedli, celé město čeká rozsáhlá
rekonstrukce kanalizační sítě. A
právě na Vápenici se ještě neví, zda
nové kanalizační potrubí povede
středem komunikace či pod chodníkem a pod částí Smetanových
sadů. Ona zídka ale stejně přijde
zbourat tak jako tak. Jiná situace
ohledně oplocení je na straně mezi
Národním domem a parkem. "Tady musíme vyčkat na stanovisko
památkářů. Já osobně bych se ale
přimlouval za to, abychom tento
plot zrušili úplně a park tak otevřeli," dodal ještě Miroslav Pišťák.

Ve Smetanových sadech by se ještě měly upravit plochy okolo nedávno opraveného altánku a to tak,
aby více vyhovovaly pořádaným

(Dokončení ze str. 1)
Mapku s vyznačenými objízdnými trasami jsme zveřejnili už
před dvěma týdny. Osobní i nákladní doprava se bude až do
konce srpna soukat hlavně přes
Lidickou, Studentskou, Tylovu,
Dolní ulici a z druhé strany přes
Svatoplukovu, Trávnickou či
Husovo náměstí. Ve všech těchto lokalitách se lidé budou muset smířit s tím, že zhruba půl roku budou žít hodně nezdravě.
"Musím přiznat, že po dobu výstavby nového rondelu na Petrském náměstí bude Prostějov
trošku nemocné město," řekl
Vlastimil Uchytil, místostarosta

Prostějova a politik Zdravého
města. "Na druhé straně si myslím, že jsme tady v našem městě
všichni soudní lidé a že se
umíme přenést přes všechna úskalí, která podobné investice
přinášejí. Musíme se dívat
hlavně do budoucnosti a vidět,
co všechno nová kruhová křižovatka
Prostějovu
přinese.Především zklidnění dopravy, plynulost a její větší bezpečnost na celém vnitřním okruhu," dodal místostarosta. Zároveň však připustil, že obyvatele
zmíněných ulic, kudy povedou
objízdné trasy okolo uzavřeného Petrského náměstí, čeká až

do konce srpna krušný život.
"Určitě se těmto lidem bude doslova a do písmene dýchat hůř, a
to zejména kvůli zvýšenému
výskytu výfukových plynů z aut
i kvůli prašnosti. Chtěl bych tyto občany požádat o shovívavost a trpělivost. Věřte, že město dělá všechno pro to, aby dopravu celkově vytěsnilo z centra
Prostějova přes místa, kde není
tak velká bytová zástavba," sdělil Vlastimil Uchytil.
Jak jsme již dříve avizovali, Petrské náměstí má být uzavřeno
od pondělí 15. března do 31.
srpna. Toto je přesný termín,
kdy stavební firma musí novou

kulturním akcím. Nové místo by
měly najít také sochy pocházející
od tvůrců při Sochařských sympoziích.
-mik-

Smetanovy sady projdou ještě letos výraznou změnou.
Už je to zapotřebí, na některých místech se park doslova rozpadá.

Záchranářský vrtulník přistál u Národa
Dnes to ZAČNE. Petrskému se radši vyhněte!
Přiletěl pro číšníka, kterého postihl kolaps
V úterý krátce po poledni nevěřila spousta lidí pohybujících se okolo Národního domu v Prostějově svým očím.
Z nebe přímo na trávník
blízkého parčíku se snesl vrtulník Letecké záchranné
služby z Olomouce. Vystoupivší lékaři vyběhli i s nosítky
do restaurace Národního domu. Tady se totiž náhle udělalo nevolno jednomu z
číšníků.
"Na
krajský
dispečink
záchranné služby volal pracov-

ník restaurace, že jednomu z
číšníků se udělalo špatně.
Oznámení znělo v tom smyslu,
že muž je v ohrožení života. Dispečeři celou situaci vyhodnotili
tak, že do Prostějova pošlou vrtulník. Naše obě sanitky byly v té
chvíli na opačných koncích
okresu, rovněž na poměrně
závažných případech," uvedl
Pavel Holík, šéf prostějovské
záchranky.
Lékaři po zajištění všech životních funkcí naložili mladíka do
vrtulníku a přepravili ho do Fa-

kultní nemocnice v Olomouci.
Jeho stav je podle posledních
zpráv již dobrý. "Co se týká této
akce, chtěl bych vyseknout poklonu pilotovi helikoptéry, který
na poměrně malém prostoru v
centru města přistál naprosto
bezpečně. Zároveň chci poděkovat městské i státní policii, která
v tu dobu uzavřela celý prostor u
Národního domu a řídila dopravu. Naprosto perfektně zafungovala spolupráce celého Integrovaného záchranného systému," dodal Pavel Holík. -mik-

Zatykače na tři "přespolní" muže
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po trojici hledaných osob. Tentokrát jde o tři
muže s trvalým bydlištěm v jiných městech republiky. Strážci
zákona se však domnívají, že by
se všichni tito hledaní mohli v současné době pohybovat na území
města Prostějova nebo jeho okolí.
MARTIN BRANTÁL se narodil
29.
srpna
1985 a trvalé
bydliště má
hlášeno v Nerudově ulici
číslo 702 ve
Frýdlantu nad
Ostravicí. Na
hledaného vydalo Okresní státní zastupitelství v
Prostějově souhlas k zadržení. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do
30 let, měří 170 centimetrů.

Pohledem shora
Pohledem shora

MILOSLAV DOLEŽELse narodil
7. dubna 1964
a trvalé bydliště má hlášeno v Žižkově
ulici číslo 2 ve
Františkových lázních.
Na hledaného
vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově
souhlas k zadržení. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 45 do 50 let,
měří 170 centimetrů, má hubenou
postavu, vzpřímené držení těla,
oválný tvar hlavy zúžený k bradě,
snědou barvu pleti, hnědé oči, obloukovité obočí, hnědočerné rovné
a krátké vlasy s čelní pleší a zvláštním znamením je jeho nápadně
rychlá chůze. Užívá motorové vozidlo Land Rover registrační značky 1K4 6125 zelené metalízy.
PAVEL ULIČNÝ se narodil 25.

září 1954 a trvalé bydliště
má hlášeno v
ulici Švábenice číslo 18 ve
Vyškově. Na
hledaného vydalo Okresní
státní zastupitelství souhlas k zadržení. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 55 do
60 let, měří 176 centimetrů, má hubenou postavu, držení těla nachýlené dopředu, rychlou chůzi,
hnědé oči a hnědé vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

EFEKTIVNÍ LÍTOST

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

ejsem žádný zapálenec pro sci-fi nebo fantasy žánry. Nicméně jednomu takovému velkofilmu jsem se masochisticky oddával průběžně podstatnou
část soboty. Jmenoval se Programová konference ČSSD a řeknu vám,
zlatý Avatar. I když musím také přiznat, že na ten jsem se vydržel dívat cca 20 minut, a to ještě v neutuchající naději, že nakonec v něm objevím něco, co by mě
chytlo. Ale nechytlo. Uznávám, neměl jsem na to čumět. Totéž mi může asi leckdo předhodit i v případě
oné konference. Ne, že by nebylo nic pravdy na tom, co bylo propíráno jako prohřešky pravicové dekadence. Ovšem mezi přehlídkou řečnického žonglérství a rétorických etud se přeci jen dalo i tak najít něco pozitivního. Ale musel to za všechny říct slovenský premiér Robert Fico, který sem dorazil jako ideologicky spřízněná duše. A i jemu na to stačila jen jedna věta z jeho projevu. Něco v tom smyslu, že dokud
straně nadávají, je to dobře, protože je to znak úspěchu a obavy soupeřů, horší, když ji začnou litovat. Necítím se jako ničí soupeř, ale myslím, že Fico měl skutečně pravdu. I lítosti je třeba. Může být mnohem
efektivnější, než by si kdo mohl asi představit. Chci tedy s tím začít. Chci projevit soucitnou lítost nejen
představitelů ČSSD, ale i ostatních rádoby vážených stran. Chci je předem litovat, jak to budou mít těžké,
až po nich začne někdo vyžadovat splnění volebních slibů, jak to budou mít ještě těžší, až se budou muset
začít vykrucovat, že to tak úplně nemysleli a tudíž realita je jiná. Musím je politovat, až stanou tváří v tvář
pokušením si docela lidsky dopřát toho, co jim mocný úřad nabízí a slzičky si budu zamačkávat, až je přitom zase někdo nachytá… Ovšem nedělám si nějaké plané naděje, že to bude mít bůhvíjaký blahodárný
dopad. Totiž věc je taková, že skalní voliči ve své loajalitě jim nějakou tu hroudu másla na hlavě odpustí,
a těm, co se to nelíbí, by je naopak stejně nevolili. Ať zprava, či zleva. Ale za zkoušku se nic nedá, přestaňme nadávat a zkusme vrcholné politiky taky trochu politovat. Vždyť jsou to opravdu jenom lidi, i když
sami se tak většinou necítí…

N

kruhovou křižovatku postavit a
předat městu respektive kraji k
užívání. "Věřím, že stavbaři
udělají maximum pro to, aby
termín dokončení rondelu co
nejvíce zkrátili. Rovněž já bych
chtěla občany Prostějova požádat, aby byli trpěliví. Chápu,
že spousta z nich, především řidiči, bude nadávat a posílat nás
někam do háje. Jsem si ale jistá,
že až rondel bude hotov, poznáme všichni, jak potřebná tato investice je a hlavně bude,"
řekla Večerníku Alena Rašková,
místostarostka Prostějova zodpovědná za dopravu ve městě.
-mik-

Zneužil osmiletou. PRASÁK!

(Dokončení ze str. 1)
Policie okamžitě po získání
těchto informací začala jednat,
zadržela dvaašedesátiletého
muže, zajistila DVD disky i počítač podezřelého. Ten se při
výslechu doznal k pohlavnímu
zneužívání dívenky a následně
byl z tohoto trestného činu obviněn. Zároveň byl dne 1.
března 2010 kriminalisty podán
návrh na jeho vazbu," řekl
Pavel Neoral.
Bohužel, k údivu mnohých v
tuto chvíli státní zastupitelství
neuznalo vazební důvody a tak
byli policisté nuceni obviněného muže propustit na
svobodu. A to se záhy škaredě
vymstilo! "Po propuštění se dotyčný vrátil domů, kde se nacházela osoba, jež podala
policii prvotní informaci o podezření, že se muž dopouští
trestné činnosti. Muž se jí chtěl
pomstít, křičel na ni, že ji zabije.
A jelikož osoba věděla, že obviněný disponuje nelegálně
drženou střelnou zbraní, měla
důvodnou obavu o svůj život.
Stačila ale ještě zavolat na
tísňovou linku policie," uvedl
kriminalista.
Téhož dne byl pedofil opětovně
zadržen a tentokrát už naštěstí
mazal přímo do vazby. "Nejprve byl umístěn do policejní
cely a jeho obvinění z trestného
činu pohlavního zneužívání
bylo rozšířeno o trestný čin nebezpečného
vyhrožování.
Znovu jsme vypracovali návrh
na jeho umístění do vazby. Tentokrát byl již státním zastupitelstvím akceptován a následně
potvrzen soudem. Eskorta pak
dvaašedesátiletého muže převezla do Vazební věznice v
Olomouci," uzavřel Pavel Neoral, vedoucí prostějovské kriminální služby.
Muži nyní hrozí u soudu až

osmileté vězení. Daleko horší
pocity si však do života ponese
osmiletá dívenka, která se z
traumatizujících zážitků bude
vzpamatovávat ještě hodně
dlouho. Bohužel, tyto případy
už nemusíme sledovat pouze v
televizi, ale budiž nám ponau-

čením, že se mohou odehrávat i
v našem nejbližším okolí.
"Jedná se ovšem o ojedinělé
případy, se kterými se i policisté
bohužel musejí setkávat kromě
řešení jiné trestné činnosti pachatelů. Tento případ je hodně
smutný, o to smutnější, že obětí

se stalo teprve osmileté dítě.
Hrozné je i to, že v jejím
případě došlo k pohlavnímu
zneužití od člověka, který byl o
54 let starší a rodiče o tom navíc
neměli dlouhé měsíce ani tušení," dodal na úplný závěr prostějovský kriminalista. -mik-

15. března 2010

INVESTUJEME
Jak se dělá kapitalismus?
Amerika byla odjakživa považována za líheň moderního kapitalismu, svobodného trhu a stala se
synonymem slova business. Manažeři z celého světa studovali na
prestižních amerických obchodních školách a ikony jako Ford či
Welsh jsou symboly amerického
manažerského úspěchu. Image
Ameriky ale v poslední době doznal několika ran v podobě bubliny na technologických akciích a
poté nemovitostní bubliny, která
vyústila v největší finanční krizi v
poválečném období. Mnoho znalých lidí začalo pochybovat, zda je
statut USA dlouhodobě udržitelný a zda není čas se začít dívat více
směrem na východ. Tito lidé mají
v mnohém pravdu, všechna impéria dříve nebo později skončí (jako Římská říše, Britské impérium, Sovětský svaz…). Co bude v
budoucnu je těžko říct, jedno je
však jisté. V Americe se stále
praktikuje kapitalismus nejhrubšího zrna. Byť tento „guerilla“
kapitalismus byl na Wall Street fenoménem hlavně v osmdesátých
letech (jak je krásně vykresleno
Michalem Douglasem hrajícím
Gordona Gekka v oscarovém filmu originálně pojmenovaném
právě Wall Street), i dnes nalezneme minimálně jednu firmu, která
se nebojí překročit kteroukoli etickou a skoro i zákonnou linii pro
pár (miliard) dolarů. Jak mnozí z
vás jistě pochopili, tento článek
bude o Goldman Sachs.
Goldman Sachs byla založena v
roce 1869 německými imigranty
panem Marcusem Goldmanem a
jeho vnukem Samuelem Sachsem. Od počátku se zabývali brokerskými službami a později se
začali věnovat i fúzím a akvizicím. Aby člověk pochopil, jak
Goldman Sachs funguje, musí
také vědět, že je to naprosto jedinečná firma. Kromě toho, že je
nejziskovější investiční bankou
na světě a průměrný zaměstnanec
dostane asi půl milionu dolarů ročně na bonusech, tak se také beze-

sporu jedná o firmu, která má nejsilnější lobby ve státních organizacích vůbec. Předposlední americký ministr financí Henry Paulson byl výkonným ředitelem společnosti. Ministr financí za prezidenta Clintona, Robert Rubin, byl
v Goldman Sachs 26 let na vysokých pozicích. Bývalí zaměstnanci jsou i na takových pozicích jako
guvernér státu New Jersey, ředitelé kanadské a italské centrální
banky, ředitel Světové banky, ředitel New Yorské burzy a rovněž
se vyskytují v čele dalších významných amerických či jiných
bank (AIG, bývalé Merrill Lynch,
Citigroup…). Výčet by mohl pokračovat. Díky těchto „chapadel“
po celém finančním a politickém
světě jeden americký komentátor
řekl o Goldman Sachs, že jsou
„obrovská upíří chobotnice přisátá na tvář lidstva“. Jakkoli pejorativně toto pojmenování vyznívá, našli bychom zde spoustu
pravdy.
Goldman Sachs má v posledních
cca 80 letech výnosný dar se
připlést vždy tam, kde je možné
vydělat ohromné množství peněz.
Na tom by nebylo až tak nic
zvláštního, zvláštní je však způsob, jakým těchto zisků dosahují.
Stopy po této firmě bychom totiž
nalezli v podstatě všech dosavadních finančních bublinách, které
na burzách vznikly. Goldmanům,
jak se jim často přezdívá, se vždy
podařilo různými více či spíše
méně legálními způsoby vyhnat
ceny akcií či jiných aktiv do přehnaných výšin a pořádně na tom
vydělat, a těsně před propadem tyto akcie „vyložit“ na nic netušící
investorskou veřejnost, která má
tendenci naskakovat do rozjetého
akciového vlaku vždy v tu nejméně vhodnou chvíli. Nejinak
tomu bylo i v poslední krizi. Americká ekonomika byla v prvním
desetiletí tohoto milénia v boomu
a podobně tomu bylo i na trhu nemovitostí. Ceny domů se mezi lety 2000 a 2006 v podstatě zdvoj-

násobily. Nemalý podíl na tom
měla inovace ve finančním průmyslu, díky které dostal (bez větší
nadsázky) hypotéku úplně každý,
kdo se uměl alespoň částečně podepsat. To vše díky speciálním
dluhovým instrumentům, takzvaným CDO(zajištěná úvěrová obligace). Netřeba se nořit do hloubky. Pointa celého CDO je to, že
velice kvalitní hypotéky od bonitních klientů se spojovaly dohromady s hypotékami velmi nekvalitních klientů, a jako balík se ve
velkém prodávaly institucionálním investorům a hedge fondům.
V tomto systému ucítili Goldman
Sachs šanci a během krátké chvilky se stali největším emitentem
těchto dluhopisů. Nutno však
přiznat, že ve firmě pracují velice
chytří lidé, kteří věděli, že tyto časované bomby musí dříve nebo
později explodovat, a tak podnikli dva zásadní kroky. Zaprvé se
pojistili proti propadu hodnoty
CDO skrze derivátové transakce,
především u AIG. Za druhé začali
koncem roku 2006 na trhu sázet
na pokles hodnoty nemovitostí,
hypoték a potažmo i CDO. Tím
efektivně vydělali trojnásob. Jednak tím, že prodávali CDO svým
klientům s tím, že se jedná o super
moderní a bezpečný investiční instrument, zadruhé tak, že se pojistili proti propadu a v neposlední
řadě tím, že na trhu s pákou sázeli,
že tyto instrumenty ztratí na hodnotě. Někteří říkají, že je zde etický rozpor. Já říkám, že je to podvod. Prodávat lidem něco, o čem
mám informaci, že je nekvalitní, a
přesto tuto informaci při prodeji
nesdělím, je prostě a jednoduše
nezákonné (dle amerického práva
platného v dané době). Existuje
několik soudních sporů s Goldman Sachs, zatím bez výsledku.
Zde však um této společnosti ani
zdaleka nekončí. V době, kdy se
celý finanční systém potápěl,
Lehman Brothers zkrachovali,
AIG, Fannie Mae a další gigantické instituce byly zachráněny za
vteřinu dvanáct a ostatní se modlili o přežití, vyšli Goldman Sachs
opět jako největší vítězové. Jak
jsem již zmiňoval, firma byla po-

Finanční poradenství

jištěna na krach hypotečních cenných papírů u AIG, největší pojišťovně světa. Pojištění však platí
jen do té doby, dokud existuje samotná pojišťovna. To však v říjnu
2008 nebylo ani zdaleka jisté.
Americká vláda tehdy dvakrát během měsíce zachraňovala AIG se
sumou okolo 80-ti miliard dolarů,
a ani tehdy většina institucí nedostala své pohledávky. Avšak
Goldman Sachs (spolu se Sociéte
Generale) dostali 100% toho, co
jimAIG dlužila, což v jejich případě bylo více než 13 miliard dolarů
(přitom ve stejnou chvíli na trhu
sázeli na krach AIG). Proč zrovna
oni, ze stovky věřitelů, asi není
třeba vysvětlovat. Goldman
Sachs zároveň dostali přes noc
svolení transformovat se z investiční banky na bankovní holding a
získali tak přístup ke stovkám miliard dolarů od centrální banky
(tradičně proces trvající týdny).
Dnes je více než jasné, že bez
těchto prostředků daňových poplatníků by Goldman Sachs velmi
pravděpodobně neexistovali.
Všichni vědí, co následovalo. Trhy začaly růst, obnovila se aktivita na dluhopisovém trhu a Goldman Sachs měil jeden z nejziskovějších let vůbec. Přišel konec
roku 2009 a Goldman Sachs hrdě
oznámili, že bonusy za uplynulý
rok budou činit cca 600 tisíc dolarů na zaměstnance (pro více než
50 tisíc zaměstnanců!!!). To pochopitelně vyvolalo protest ze
strany Kongresu a veřejnosti,
nicméně společnost reagovala
podrážděně s tím, že přece dělají

(citujeme) „božskou práci“, a že si
bonusy jednoznačně zaslouží.
Ono ostatně nejsou daleko od
pravdy. To co dokážou oni, nedokáže vskutku nikdo jiný. Kapitalismus je přece (alespoň dle Goldman Sachs) o tom přežít a vyhrát.
Jak se k tomu dopracovat je vedlejší.
Je velmi pravděpodobné, že i
ostatní banky fungovaly velice
podobně a Goldman Sachs tak nejsou jedinými bandity současného
kapitalismu, nicméně arogance a
nekalé praktiky je dostaly do popředí mediální pozornosti. Nepomohly jim ani transakce okolo
Řeckého dluhu, kdy se pomocí
speciálně vytvořených finančních
instrumentů Řecku podařilo ukrýt
před statistiky velký kus státního
dluhu. Poradce jim nedělali nikdo
jiný než Goldman Sachs (kteří,
pro změnu, ve stejnou chvíli spekulovali na pokles ceny řeckých
dluhopisů a krach země). Ostatně,
člověk v řecké vládě zodpovědný
za emisi státních dluhopisů pracoval v Goldman Sachs.
My ale také dobře víme, že tento
typ kapitalismu funguje i u nás, i
když pro “goldmany“ by zřejmě
byly gripenny a pandury pod jejich
„rozlišovací
schopnost“(termín, patřící k českému
politickému cirkusu).
Jan Mynář, Jiří Kučera
Všechny články nejen
k investicím, ale i k financování
bydlení naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy
nám zasílejte na mail:
prostejov@sophia.cz

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obce: Vranovice, Kelčice, Dětkovice, Vincencov
Dne: 29.3.2010 od 7:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce Vincencov, Dětkovice, Vranovice, Kelčice celé obce včetně
podnikatelských subjektů a farem ZD.

Obec: Prostějov
Dne: 29.3.2010 od 8:00 do12:30
hod. - vypnutá oblast: část města
s ulicemi: Vápenice od č. 25 po
ul. Olomoucká, Olomoucká od č.
1a a č. 6 po č. 34 a 43a, Šafaříkova ul. od ul. Olomoucká po ul.
Havlíčkova, Havlíčkova od č. 4
po č. 26a, Partyzánská od
ul.Havlíčkova po trafostanici
včetně Mateřské školy. Ve výše
uvedené oblasti budou vypnuty
všechny instituce a podnikatelské subjekty.

Obce: Brodek u Prostějova,
Želeč, Ondratice
Dne: 31.3.2010 od 8:00 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Brodek u Prostějova
včetně podnikatelských subjektů s ulicemi: celé Salajky, Kroužek, Husova, Cihelní, Legionářská, Krátká + č. 371, 112,
416, Zámecká č. 322, 336, Havlíčkova č. 69, sídliště Koberská
celé, Císařská ve sm. od Vyškova po č. 56 a 38 včetně, farma
ZD, Pramen Ondratice, Pískov-

na, část obce Ondratice od Brodku po č. 7 a č. 32, vč. podnik.
subjektů, Želeč celé Zábraně a
střed obce po č. 146, celý Hliník
po č. 82 a 144. Včetně všech
podnikatelských subjektů ve vypnuté oblasti.
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 31.3.2010 od 7:30 do
13:00 hod. - vypnutá oblast: pravá část Náměstí Svobody od č.
109 po č. 131.
Obec: Zavadilka
Dne: 2. 4. 2010 od 9:45 do 12:15

hod. - vypnutá oblast: celá osada
Zavadilka
Obec: Štarnov
Dne: 2.4.2010 od 7:15 do 9:45
hod. - vypnutá oblast: celý Štarnov ve směru od Konice po č. 26
a 7.
Obec: Kobeřice
Dne: 2. 4. 2010 od 9:45 do 12:15
hod. - vypnutá oblast: část obce
Kobeřice - jednostranně zástavba od č. 85, 63 po č. domu 71 až
97.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Toulky s Večerníkem již tuto sobotu! Soud draží auta i motorku
Vydejte se ke dvěma koulím
Bylo nebylo, ale vlastně ještě je,
jedno městečko v našem okolí. Je
malé, příjemné, dost i turisty navštěvované. Je to nejmladší městečko a asi i nejmenší, leč plné
pozoruhodností. A má jednu
zvláštnost – vypíná se na kopci,
což je na Hané unikát. Zkrátka má
nohy ve vodě a hlavu v oblacích.
A do těch oblak míří naše pozvánka. Když se v onom městečku vydáte kdekoliv do kopce,
tak musíte dorazit k cíli. Výš to
zkrátka nejde. Jedině tam lze spatřit ony dvě koule z titulku. Ony

jsou vlastně tři (tedy i tři mušketýři taky byli čtyři), ale jen dvě
jsou cíl putování. Jejich původ je
skandinávský, něco jako pozdrav
ze severu. Ten pozdrav je ale divný, jsou to dělové koule z jedné
mnohaleté války. Městečko bylo
drancováno všemi vojsky a jistě
dost zpustošeno. Nic z toho není
dnes vidět, všechno je, zdá se být,
v pořádku. Jen ten koulový pozdrav zůstal a k němu směřujte.
Budu tam na vás čekat 20. 3. 2010
v čase od 10.00 do 14.00 hodin!
Na setkání se těší Josef Klimeš

Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí proti
povinnému Vladimíru Halíkovi
z Prostějova, která se uskuteční
v pátek 19. března 2010 v 9.00
hodin na dvoře Okresního soudu
v Prostějově v Havlíčkově ulici.
Dražit se bude motocykl Honda
XL s vyvolávací cenou 30 000
korun, automobil Hyundai H-1
(skla vybavená solární a thermální fólií) s vyvol. cenou 55
000 korun a automobil Fiat 188
14C s vyvol. cenou 29 000 korun.
Prohlídka dražených movitých
věcí je možná pouze v den ko-

nání dražby po dobu registrace
na místě dražby. Registrace dražitelů je v den dražby od 8.30 do
9.00 hodin.
-red-

Pracovní manuál zjednoduší žákům praktickou výuku
Podle nové metody, na kterou
získala Střední škola automobilní (SŠA) v Prostějově s.r.o. grant
z Evropského sociálního fondu,
započala výuka praktického vyučování. Metoda spočívá ve vypracování jednoduchých pomůcek, které usnadní opravy
každého jednotlivého dílu automobilu.
Základní technologické postupy
musí každý budoucí autoopravář
„dostat pod kůži„ nejen v teoretické přípravě, ale především v hodinách praktické výchovy.Aby bylo praktické vyučování pro žáky co
nejsrozumitelnější, vypracovalo
vedení školy novou metodu, která
je jakýmsi návratem k základům

pedagogiky. Projekt nazvaný Inovace učebních pomůcek pro
zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu
práce získal podporu komise přidělující finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.
„Díky dotaci z Operačníhoprogramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost můžeme nyní tuto novou metodu realizovat. Základním cílem je vytvoření nových
učebních textů v elektronické podobě, ve formě výukových karet
nebo i instruktážní DVD, které budou použity přímo v praktické
výuce obor automechanik a autoklempíř. Stanou se součástí výuky,

zjednoduší ji a žáci ji mohou v
případě zájmu používat i po absolvování školy,“ uvedl ředitel Rudolf Raška.
Názorné pomůcky, které jsou jednoduchým návodem či jakýmsi
manuálem oprav jednotlivých částí automobilů, rozpracují každou
operaci vizuálně na dílčí fáze a tím
usnadní žákům provedení opravy.
„Nové pomůcky pomohou žákům
lépe pochopit návody výrobců automobilů, které jsou pro ně často
velmi složité. Základní postupy a K praktické výuce slouží budoucím autoopravářům nejen makety, ale
pravidla podle nové metody jsou i cvičné auto.
zvláště pro žáky nižších ročníků
daleko srozumitelnější a budou stupce ředitele pro praktickou výu- konce školního roku už budou
cennou pomůckou i v jejich bu- ku Milan Vybíhal. Nové materiály běžně dostupné všem žákům SŠA.
doucí praxi,“ doplnil informace zá- jsou již postupně zaváděny a do
-jp-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 15. DO 21. 3. 2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v
pondělí a ve čtvrtek v 19. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin POHÁDKA O PYŠNÉ PRINCEZNĚ,
ZLÉM DRAKU A SILNÉM HERKULOVI. Pohádka je o obtočníkových a letních souhvězdích.
Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátku výše
zmíněných pozorování.
KLUB HVĚZDÁRNÍČEK přivítá stávající i nové členy ve věku
do 10 let ve středu v 16. 30 hodin.
KLUB GEMINI přivítá stávající i nové členy ve věku od 11 do
20 let ve čtvrtek v 16. 30 hodin. Obsahem setkání budou parametry planet typu Země.

15. března 2010
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Anketa o politice a politicích mezi školáky:
Nejslušnějším slovem bylo označení FUJ!
Eva Šmídová z Prostějova (na
snímku) působí na základní
škole Sýpky v Kroměříži jako
školní psycholožka. V rámci
podpory
psychosociálního
vývoje dětí vede dva školní kluby. V klubech testovala povědomí dětí o tom, co je politika a
k čemu nám politici slouží. Výsledky testu, který probíhal
formou ankety, jsou pro politiky alarmující. Školáci si servítky nebrali.
Ankety se zúčastnilo zhruba 30
dětí ve věkovém rozpětí 9 – 12
let, přepočteno na školní věk 3. –
5. třída. „Předesílám, že odpovědi prošly mravnostní cenzurou,
během níž jsem vypustila všechny hrubé výrazy, které by před desátou hodinou večerní pípaly na
televizní obrazovce jako o život,“
uvedla Eva Šmídová.
Na otázku „Kdo je to politik?“

děti neznaly žádnou obecnou odpověď či definici. Padala pouze
konkrétní jména předsedů stran a
hlavy státu (Paroubek 80%,
Klaus 17%, Topolánek 3%).
Jmenování politiků proběhlo bez
výjimky s negativní konotací, tj. s
přívlastky nelichotivými, z nichž
asi nejslušnější bylo „fuj.“

Následně v odpovědích na otázku druhou „K čemu nám politici
slouží?“ jistě nepřekvapí, že
představy dětí šly ruku v ruce s
představou politika jako bezmála
škůdce národa. Obsah pracovní
náplně politika by se tedy z výsledků ankety dal shrnout následovně:
- říká nám, co máme a nemáme
dělat
- poroučí
- říká nesmysly
- rozhoduje o tom, zda budeme
šťastní nebo nešťastní
- otravuje nám život, jenom
všechny rozčiluje
- ztěžuje nám život
- zneužívá peníze, co mu svěříme
- kašle na přírodu
- myslí sám na sebe a podle toho
se chová
- neslouží nám k ničemu, nepotřebujeme ho

Psycholožka nepochodila ani s
nápovědou typu: „Platíme si je
proto, aby pro nás něco zařídili…“ – „No, to určitě, zařizují si
jen sami pro sebe.“ „Jsou to naši
zástupci, reprezentanti…“ –
„Aha, to mě nenapadlo, když si
dělají, co chtějí, co jim vyhovuje…“ „ Korunu tomu všemu mému snažení nasadila jedna subtilní jedenáctiletá dívenka, když zahlásila, že „…za Masaryka to bylo stejně lepší!“ dodala s úsměvem Eva Šmídová.
Odpovědi dokládají, že děti naslouchají hovorům o politice v
rodině. „Opět se ukazuje, jak
zásadní vliv má formování názorů dítěte v rodinném prostředí. Je
to prvotní a zásadní systém, ze
kterého si děti nesou svoje názory do dalších prostředí, systémů a
časů. Na jejich cestě se je snažíme ovlivňovat, ale musíme po-

čítat s tím, že se zase vrátí zpátky
do svého systému – své rodiny.
Minimálně do doby, než dorostou do adolescence,“ soudí psycholožka.
Výsledky ankety svědčí o tom,
že děti nevnímají politika jako instituci nadanou pravomocemi a
odpovědností, ale kladou rovnítko mezi konkrétním reprezentantem moci zákonodárné či
výkonné a pojmem politik. „Zjistila jsem, že jim naprosto chyběl
rozměr lokální politiky. A víte
proč? Lokální politiky, za kterými je vidět v regionech něco
konkrétního, užitečného pro děti,
ať už je to hřiště, dětský den,
bruslařská dráha, cyklostezka, si
děti s chápáním politiky, jako toho špatného a škodlivého, vůbec
neztotožňují. Díky bohu pro lokální politiku,“ vysvětlila Eva
Šmídová.
-bp-

Festival Jeden svět opět nabídne dokumentární filmy o lidských právech
Už dvanáctým rokem pořádá
společnost Člověk v tísni o.p.s.
festival dokumentárních filmů
Jeden svět, který se i letos představí v řadě českým měst. A Prostějov nebude výjimkou, uskuteční se zde již 2. ročník tohoto
festivalu a to ve dnech od 29. do
31. března v prostorách kulturního klubu Duha u hradeb.
Pro prostějovské diváky jsou připraveny tři filmové večery. Začátek představení je naplánován
vždy na 18. hodinu. A na co se

návštěvníci mohou těšit? Náhled
do života obyčejných Íránců poskytne film Írán – nevyslyšené
hlasy - tajně natočený dokument o
názorech obyčejných lidí v průběhu prvního volebního období prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. Film Afghánská superstar
zaznamenává věhlasnou pěveckou soutěž v afghánském pojetí,
což znamená jen tři ženské soutěžící a hlasování podle etnické
příslušnosti. Posledním snímkem
je srbský dokument Nenávist v

krvi, který zavede diváky mezi
srbskou extrémní pravici. Neonacismus v této balkánské zemi stále
vzrůstá.
„Oficiální zahájení festivalu v
Prostějově proběhne zároveň s
první filmovou projekcí - tedy v
pondělí 29. března v 18 hodin v
kinosále Duhy kulturního klubu u
hradeb, následující večery pak
bude vždy ve stejnou dobu promítán jeden snímek. Dopoledne a
odpoledne budou věnována projekcím pro školy,„ informovala

koordinátorka festivalu Jeden
svět v Prostějově Jana Světlíková.
Festival je jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí nejen v
rámci České republiky a již tradičně se koná pod záštitou Václava
Havla. Každoročně se v průběhu
festivalu promítne ve všech
účastnických místech přes sto filmů z celého světa. Jsou to snímky
se sociální a lidskoprávní tematikou. V roce 2007 získal festival
Jeden svět Čestné uznání Organi-

zace spojených národů pro
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) za výchovu k lidským
právům.
Vybrané dokumenty festivalu Jeden svět mohou sledovat diváci
také on-line prostřednictvím streamování na stránkách www.ces
katelevize.cz/jedensvet, a to od
15. do 31. března. Záštitu festivalu poskytli tradičně Václav Havel
a hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík. Více informací na
www.jedensvet.cz .
-jp-

V muzeu se dnes koná vernisáž výstavy

ZAPOMENUTÉ JAVOŘÍČKO

Záštitu převzal předseda Sněmovny Miloslav Vlček

Již dnes, v pondělí 15.
března 2010 se v Muzeu Prostějovska v Prostějově za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Miloslava Vlčka uskuteční vernisáž putovní
výstavy Zapomenuté
Javoříčko.
Cílem výstavy je upozornit na tragédii v obci Javoříčko ležící nedaleko
hradu Bouzova, která byla na samém sklonku 2.
světové války 5. května
1945 vypálena nacisty a

38 jejich mužských obyvatel bylo
zavražděno.
Na devíti tématických panelech
bude představen osud Javoříčka
prostřednictvím informativních
textů a úryvků z dobového tisku.
Kostru výstavy tvoří soubor fotografií ze sbírek Vlastivědného
muzea v Olomouci zachycující
zničenou obec jen několik dní po
tragédii.
A právě výstava Zapomenuté Javoříčko, jejímž duchovním otcem
je předseda Sněmovny Miloslav
Vlček, si klade za cíl udržet pro
příští generace vzpomínku na
obec, která byla v květnu 1945 vy-

pálena nacisty. To je jeden z důvodů, proč již od počátku tohoto roku putuje za přispění vedení Olomouckého kraje po všech regionálních muzeích.
Pane předsedo, proč jste se
právě vy chopil tohoto tématu?
Nejen jako politik, ale především
jako člověk považuji za nutné
uchovat v povědomí široké veřejnosti odkaz takto postižených
míst. Vždyť jen tak můžeme pomoci zabránit obdobným tragédiím. A bylo to právě Javoříčko, kde
osudného květnového dne nacisté
zavraždili několik mých příbuzných, proto je to pro mě i srdeční
záležitost.
Která část výstavy je pro vás
nejpůsobivější?

Dne 5. května 1945 byl zničen
bezpočet domů a vznikly velké
škody na majetku, ale co je nejhorší, byly zmařeny nevinné lidské
životy. Proto na mne vždy nejsilněji zapůsobí fotografie zastřelených mužů, protože tento pohled dává celé nesmyslnosti války
a jejího běsnění konkrétní tvář a
na osudech konkrétních lidí ukazuje její krutost.
Výstava však není jedinou aktivitou ve vztahu k Javoříčku.
Můžete prozradit, co dalšího se
připravuje?
Z největších připravovaných akcí
je samotná pietní vzpomínka 2.
května od 11.00 hodin v Javoříčku, kde si připomeneme 65 let
od této tragédie.
-bp-

Mateřinka po jedenácté
Ve středu 24. března 2010 se od
15.00 hodin v Městském divadle v Prostějově uskuteční již
11. ročník oblastního kola přehlídky Prostějovská MATEŘINKA.
Festival je zařazen do seznamu
akcí akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zároveň je vyhlášen metodickou akcí pro učitelky mateřských škol. Cílem projektu je přispívat k rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku s
důrazem na tvořivost, aktivitu,
citlivost vůči druhým lidem i vůči
životnímu prostředí. Pomáhat
upevňovat význam rodiny jako
nenahraditelného pilíře lidské
společnosti a napomáhat rozvoji

vzájemné spolupráce mezi školou
a rodinou. Vytvářet prostor pro
výměnu zkušeností a odborných
poznatků mezi pracovníky v oblasti předškolní výchovy a zároveň pomoci zvýraznit pozici předškolního školství v rámci celkového výchovně vzdělávacího
systému v České republice.
Letošního ročníku se zúčastní 8
mateřských škol z Prostějovska
(Hanačka, Mánesova, Šárka, Sídliště svobody, Speciální - Mozartova 30 z Prostějova, dále pak Žešov, Prostějovičky, Ohrozim) a
jedna mateřinka z Boskovic.
Celostátní finále Mateřinky organizuje jako vždy město Nymburk
7. a 8. května 2010.
Tomáš Jachník, organizátor

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve škole angličtiny pro děti
Angličtina pro děti Prostějov (Helen Doron Early English) zve
všechny své fanoušky, příznivce a
zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ BUDE
SPOJEN S PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNOU. Bude se konat v sobotu 27. 3. 2010
od 9.00 do 12.00 hodin ve škole
na Žižkově nám. 11. Můžete si

přijít vyrobit velikonoční přání,
zajíčka nebo vajíčko a naučit se
velikonoční říkanku a hru v angličtině. Podrobnosti o této akci a
také jedno inspirativní rozcvičkové vajíčko na dokreslení a nazdobení
najdete
na
www.anglictinaprodetiprostejov
v rubrice „Novinky.” Těší se na
Vás Bábá a Eva.
-red-
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Foyer kina Metro 70 nabízí mozaiku fotografických žánrů
Od středy 10. března je v galerii Metro 70 k vidění nová výstavní expozice - výstavní panely zaplnily snímky Spolku
prostějovských fotografů. Společná výstava je mozaikou různých fotografických žánrů,
kterými se jednotliví členové
zabývají. Portréty, akty, reportáže z ulice, architektura i krajina.
Spolek prostějovských fotografů
vznikl před rokem jako volné sdružení amatérských fotografů s
podovnými zájmy a představami.
Kamarády a přáteli jsou už dlouho, spojuje je nejen fotografování, ale i další koníčky, jako je
cestování a láska k přírodě. Snímky vystavené na společné výstavě
vznikaly na sólo toulkách i na
společných výpravách pěšky, na
kole, po horách i rovinách.

„Tak jak se spolek zahrádkářů
chlubí krásnými plody či květinami, spolek rybářů či myslivců
nejlepšími úlovky, tak se i spolek prostějovských fotografů
chce pochlubit výběrem svých
nejlepších snímků. I když jde o
amatérskou tvorbu vycházející
ze srdce a vlastního prožitku,
mají vystavené fotografie prvky profesionality,“ zahájil výstavu galerista a fotograf Jiří
Andrýsek. Poté krátce představil všechny členy spolku, kteří
se na výstavě podílejí.
Zimní krajinu vybral pro společnou prezentaci Josef Franc. Jeho dcera Kateřina se vydala v
jeho šlépějích, daleko víc jí
však zajímá život a ruch v ulicích. Luděk Mařák se nechal
okouzlit ledovou krásou rampouchů, Ivo Snídal i jeho syn

Těžký život fotografa – najít ten správný úhel pohledu a zmáčknout spoušť fotoaparátu v ten správný
okamžik je často kumšt.
Martin oživují své fotografie
lidskými postavami, obzvláště
ladnými křivkami žen. Své
snímky přidali i Luboš Čehovský, Jiří Peka, Pavel Kratochvíl
a v neposlední řadě i sám kurátor výstavy Jiří Andrýsek,
který jako fotograf a organizátor výstav v galerii Metro 70
byl navržen na udělení Ceny
Olomouckého kraje za přínos v
oblasti kultury za rok 2009.
Na výstavní ploše Galerie na
černé vystavuje začínajíci fotografka Tereza Šnajdrová. Se-

dmnáctiletá studentka hledá
svůj stříbrný vítr, zkouší různá
fotografická témata.
„Stojí na startu své fotografické
pouti, ale vzhledem k svému
mládí je její projev kultivovaný
a přímočarý. Vyniká mezi mladými tvůrci, se kterými jsem se
v poslední době setkal a myslím, že je na dobré cestě,“ pochválil elévku galerista. Výstava Spolku prostějovských fotografů se koná za finanční spoluúčasti Města Prostějov, potrvá
do 17. dubna.
-jp-

Reflexní TERAPIE chodidel a dlaní,
nádherná cestička k vašemu zdraví
Jednou z takových cest vedoucích ke zdraví, harmonii, spokojenosti a lásce je reflexní terapie chodidel a dlaní resp. nohou
a rukou. Otázky na toto téma
zodpověděl v našem rozhovoru
reflexní terapeut Libor Pavlík
(na snímku).
Proč zrovna reflexní terapie?
Fascinuje mě její přirozenost a dostupnost, „stačí“ holé ruce a bosá
chodidla. Díky tomu může reflexní terapii používat každý vždy a
všude. Hranice omezení jsou minimální, tam kde nemůžou působit jiné techniky kvůli kontraindikacím, tam reflexní terapie může
pomoci. Většinou je známá a také
daleko více používaná reflexní terapie chodidel, která se využívá
spíše při fyzických problémech.
Tato technika má však svoji nádhernou „mladší sestru,“ reflexní
terapii rukou. Ta se využívá více
při psychických potížích, v souvislosti s blízkostí rukou k našemu
srdci – oblasti citů a pocitů.
Jak reflexní terapie funguje?
Přesně jako v zrcadle, tak se na vašich nohách i rukách zobrazují
jednotlivé části těla, jeho systémy
a orgány. Jsou to reflexní plošky a
zóny, kterými jsou vaše nohy i ruce doslova posety, a které mnohdy
vypovídají doslova příběhy o
zdraví a psychice každého z nás.
Stimulací těchto plošek a zón se
probouzí samoléčebné schopnosti organismu, které má v sobě ka-

ždé tělo od narození zakódované.
Pomocí působení jednoduchého
rytmického tlaku či hlazení v určitých směrech většinou palci, pozitivně ovlivňujeme a posilujeme
životní energií, která spěchá na
pomoc unavenému nebo již nemocnému místečku v těle.
Pro koho je reflexní terapie
vhodná?
Co se týká věku, není zde žádné
omezení. Už malému miminku
můžete mačkat, nebo spíše hladit
nožičky. Můžete mu tím nádherně
posilovat imunitu, prohloubíte jeho spánek, můžete mu pomoci při
bolestech bříška – plynatosti,
zmírnit bolest, až se budou drát
první zoubky na svět, když je vaše dítě hyperaktivní a v mnoha dalších a dalších případech. U dospělých mám s touto technikou
výbornou zkušenost při blokacích
a bolestech pohybového aparátu
(páteře a velkých kloubů), dále
bolesti hlavy, zubů, nevolnostech
atd., jednoduše při všech menších
či větších zdravotních či psychických potížích bez omezení. Těhotné ženy můžou bez problémů
absolvovat tuto terapii s výjimkou
mačkání reflexních zón a bodů
pohlavních orgánů. Při onkologickém onemocnění je také
reflexní terapie
velmi vhodná.
Je to tedy
úžasné, když

víte kde si zmáčknout nohu nebo
ruku a ulevit si tak od bolesti nebo
zmírnit nemoc a urychlit tak
uzdravení. Jednodušší bude zmínit, kdy se reflexní terapie NESMÍ
provádět – je to v případě transplantace životně důležitého orgánu!
Kdy reflexní terapie nefunguje?
Když ji neděláte! Reflexní terapii
provádím buď jako diagnostickou nebo terapeutickou a doplňuji ji odblokováním emocionálních
stresů s doporučením různých
užitečných informací pro zdraví
těla i duše.
Chodidla jako fenomén?
Ano, kromě reflexní terapie se
věnuji chodidlům i speciální masáží na uvolnění příčné podélné
klenby, tolik důležité pro odpružování tlaků, otřesů a nárazů celého těla. Při této masáži uvolňuji i
tzv. vbočený palec (halux vagus)
speciální technikou, po které se
palec stává pružnějším, volnějším
a méně bolestivým.Využívám
také moderního přístroje Podoskop maďarské firmy Pedikom.
Jde o princip tzv. optické podografie, pomocí které se pořizuje

SOUTĚŽ
VYHRAJTE POUKAZ

NA REFLEXNÍ TERAPII
A VYŠETŘENÍ CHODIDEL

1. Kdy se nesmí reflexní terapie provádět?
2. Jak se jmenuje maďarská firma, jejíž přístroj PODOSKOP využívá prostějovské
masérské studio LIJANA?
Odpovědi posílejte do pátku 19. března 2010 poštou na adresu Prostějovský Večerník, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, nebo telefonicky na číslo
582 333 433. Z došlých odpovědí vylosujeme tři
výherce, kteří získají poukaz na reflexní terapii a
vyšetření chodidel přístrojem PODOSKOP.

digitální snímek chodidel, mapující jejich tlakovou zátěž. Jinými
slovy přístroj prostě zjistí, jak jsou
jednotlivé části vašeho chodidla
zatěžovány ve srovnání s ideálním stavem. Tento snímek slouží
jako základ pro vypracování korekčního plánu – individuálního
pro každého jednotlivce, pro každou nemoc a pro každou nohu,
podle kterého se zhotovují individuální vložky do bot a nazouváky.
Takto zhotovené vložky zachycují a řeší pouze vaše problémy a lze
je během dne překládat do různé
obuvi.
Firma Pedikom má zastoupení po
celém světě a s jejím přístrojem

pracují lékaři, fyzioterapeuté i reflexní terapeuté.
Kde lze tuto jedinečnou možnost využít?
Tímto přístrojem je jako jediné na
Prostějovsku vybaveno naše relaxační studio LIJANA, které sídlí
v prvním patře Penny Marketu v
Plumlovské ulici. Nabízíme také
krásné komfortní zázemí se širokou nabídkou masáží a koupelí.
Samozřejmostí je vysoká úroveň
a kvalita služeb. Bližší informace
a objednávky zájemci získají také
na internetových stránkách
www.lijana.cz a na telefonních
číslech 732 869 348 a 732 580
138.
-in-
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KONICE 2010: Město objížděk
„Provoz komplikují neukáznění
řidiči,“ přiznávají dopraváci

Dopravní komplikace čekají kvůli výstavbě kanalizace až do podzimku.
Současná varianta s obousměrným provozem přes náměstí je z těch nejnáročnějších, které si postup prací vynutí.
Kdo se od začátku března třeba
jenom mihl v Konici, byl určitě
nemile překvapen komplikacemi
v dopravě. Na plné obrátky se po
zimě znovu rozjela výstavba kanalizace, která se ‚zakousla‘ do
hlavních dopravních tepen. Podle vedoucího odboru dopravy Vítězslava Procházky a Romana
Bečváře, který má na starosti silniční hospodářství, je současná
podoba objížděk jednou z nehorších variant, kterou si stavba vynutí.
Projet se po konickém náměstí
od autobusového nádraží směrem nahoru? Nebo naopak do
sousední Karafiátovy ulice si to
namířit rovnou z křižovatky nad
náměstím? To se jenom tak nepoštěstí, tedy aspoň v té rovině,
že se kvůli tomu nemusíte dopustit dopravního přestupku, abyste
si to užili… Je sice fakt, že tu a
tam se v těchto místech nějaký
zbloudilý řidič neznalý místních
jednosměnových poměrů vyskytne, nyní se tam jezdí zcela
běžně a k tomu ještě i legálně.
„Taková mimořádnost, že se jezdí obousměrně tam, kde je běžně
jednosměrka, se bude postupně
týkat pouze těchto dvou úseků,“
uvádí věci na pravou míru V. Procházka.
Od začátku března se v Konici
znovu rozjely stavební práce. Už
tak s časovou prodlevou proti původnímu plánu, přesto právě
kvůli velkému množství sněhu
nebylo možné použít pro objízdnou trasu účelovou komunikaci
mezi Konicí a Runářovem odklánějící nákladní dopravu. Ta se
v prvních dnech musela ‚protáhnout‘ po objížďkách městem,
což si vynutilo i kyvadlové řízení
dopravy semafory v části ulice
Na Příhonech. Jedno odklonové
rameno zavedlo na pár dní dopravu i před konický zámek. To
už je ale v tuto chvíli minulostí.
Podle V. Procházky a R. Bečváře
si Konice mohla vydechnout aspoň v tom, že se podařilo odvést
nákladní dopravu mimo město.
„Tato silnice není v zimě udržovaná. Ještě před zprovozněním
bylo nutné očistit sněhové jazyky
zabíhající metr do vozovky,“ podotýká Vítězslav Procházka.
Jak už bylo zmíněno, současná
varianta objízdných tras je z těch

nejkomplikovanějších. Po ukončení prací v Karafiátově ulici bude pro změnu obousměrná doprava převedena do této lokality
a začne se kopat na náměstí. Od
zítřka (úterý) bude omezen provoz v části Vyšehrad, kde se opět
dostanou ke slovu semafory.
„Dalším velkým problémem bude Zádvoří, které je jednou z nejdůležitějších příjezdových komunikací do města,“ připouští V.
Procházka. Tuto část však bude
možné uzavřít až v okamžiku,
kdy bude zprovozněn úsek v ulici Chmelnice s výpadem ke Křemenci. „Tady bude uzavírka trvat
do 15. dubna. Pak se teprve může zavřít Zádvoří,“ dodává Roman Bečvář. Za poslední vážnou
komplikaci pokládají část Husovy ulice od ‚kruháče‘ k hřišti.
Sem se ale stavbaři dostanou až
na podzim.
Postup prací a potažmo nutnost
regulace dopravy je naplánován
až do října, kdy by v ideálním případě měl být s dopravními omezeními v této souvislosti definitivní konec. To se ovšem v žádném případě nebude týkat ulice
Na Příhonech, kde se předpokládá asi půlroční uzavírka z důvodu celkové rekonstrukce včetně
nového položení veškerých inženýrských sítí. „Tady je potřeba
spíš počítat s tím, že konečný povrch vozovky se bude dokončovat až příští rok na jaře,“ vysvětluje V. Procházka.
‚Dopraváci‘ se ale shodují na
tom, že kromě trasování objížděk
je ještě další komplikací navíc
neukázněnost mnohých řidičů.
Ti nejsou ochotni respektovat
dopravní značení, vjedou všude,
kde vidí skulinku. „Vůbec neberou ohled na vymezené trasy,
jsou ochotni přejet stavbařům nářadí a pak si sem ještě chodí stěžovat,“ kroutí nevěřícně hlavou
V. Procházka. Mimo to se někdo
snaží systematicky vnášet zmatek do už tak komplikovaného
dopravního systému, když manipuluje se směrovým značením
na objížďkách, záměrně zavádí
neznalé řidiče ‚na scestí‘. „Je to
opravdu velký problém, a nejen
tady v Konici, ale po objízdných
trasách i mimo město. Potýkáme
se s tím fakticky každé ráno,“ vysvětluje Roman Bečvář. „Na víkend chci požádat státní policii,
aby značení věnovala zvýšenou
pozornost,“ uzavírá vedoucí odboru dopravy Vítězslav Procházka
-MiH-

Kdo všechno se vlastně ve ptenském divadle zbláznil? Tak jaká je ta letošní? To poměřovali znalci slivovice v Polomí! Myslivci předvedli své lovecké úspěchy
„HLEDAT HLUBŠÍ SMYSL? JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ,“ usmívá se K. Foltin
Tak ještě jedna pohádková taškařice… Těch jsme v podání
Ptenského dětského divadla
(PĎĎ) za uplynulá léta už viděli
nejmíň hodně (!) a i když si už
vloni principál PĎĎ Karel Foltin pohrával s myšlenkou, že by
to byla pro něj už světová premiéra poslední, letos přidal další. Ovšem pokud bychom měli
název brát doslovně, tak opravdu bychom museli připustit, že
ta příští premiéra je skutečně ve
vážném ohrožení. Ale doufejme,
že to tak nebude.
Pohádky se zbláznily a autor taky.
To není kritické povzdechnutí nad
úrovní a obsahem nového kusu
PĎĎ. To je jen jeho název, ovšem
nutno podotknout, že náležitě výmluvný. Vidět totiž na jevišti zároveň tolik známých pohádkových
postav, které však ne tak docela
naplňují to, co by se od nich očekávalo, se asi jen tak nepoštěstí.
Sněhurka s Nastěnkou a Karkulkou kují coby jezinky pikle, jak sehnat Rusalce, co je zároveň tak
trochu i ježibabou, ženicha, carevič Ivan si hledá nevěstu jenom z
povinnosti, protože jinak je to přece Dědeček Hříbeček, Teletubbies
v tanečku s trpaslíky, co jsou k tomu ještě i mravenci… A to jenom
tak pro ilustraci.
„Je to hrozná kravina,“ usmívají

se dětští herci a dodávají: „Většinou v pohádce hrajeme dvojrole!“
Ani náhodou ne z toho důvodu, že
by prostě ‚nebyli lidi‘. Většina postav totiž hraje dvojroli přímo
podle scénáře, navíc nakoukneme-li do titulků, spoustu alespoň
předpokládaně chlapeckých rolí
hrají děvčata a naopak pod dívčími postavami se ukrývají kluci.
No prostě dokonalý galimatyáš.
„V pohádce je hodně písniček,
takže občas si nejsme úplně jisty,
která bude na řadě a tím pádem jakou máme dělat choreografii. Postavy mají také hodně rekvizit a
občas je zapomínáme,“ přiznávají
rozesmáté sudičky. Sudička a víla
Holly (Lucie Hejlová) je však spokojená. „Poprvé si můžu zahrát
hezkou holku. V minulých představeních jsem hrála třeba papouška nebo myš,“ prohlašuje furiantsky. Mimochodem si ale za jednu
ze ‚zvířecích rolí‘také odnesla
Ptenského Ferdu, což je divácké
ocenění pro nejlepší herecký výkon. Nicméně bez ohledu na to,
jestli Karel Foltin ‚půjde‘ i do dalšího představení příští rok, mají letošní osmačky jasný plán: svoje
rozloučení s ptenskou školou by
chtěly samozřejmě spojit také se
svojí divadelní derniérou. „Pan ředitel od nás chtěl, abychom si napsaly charakteristiku postav, jaké

Čaroděj dr. Nedobr byl vlastně původně Jeníček a s novou identitou se vydal
‚balit’Ježibabu Rusalku. To by se z toho zbláznil i divák…

V Otaslavicích vzpomínají na významného
mysliveckého kynologa Ferdinanda Masaryka
Dne 22. března 2010
uplyne 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustil uprostřed činorodé
práce dlouholetý člen
a hospodář MS Otaslavice, člen OMS
Prostějov, zkušební komisař
a lektor, významný kynolog
okresu Prostějov, pan Ferdinand MASARYK.
Myslivosti se věnoval již od
roku 1963. Celý svůj život zasvětil především myslivecké
kynologii. Choval jezevčíky,
ale
především
výmarské ohaře,
s nimiž dosáhl
vynikajících výsledků. Byl majitelem chovné stanice NESTOR
plus, předsedou
klubu a poradcem chovu výmarských ohařů.
Významnou měrou se zasadil v
roce 1971 o vybudování umělé
nory v Otaslavicích, kde se dodnes
konají
zkoušky loveckých psů z noro-

vání. Jeho kynologické
úspěchy byly oceněny
řadou uznání a byl taktéž nositelem vyznamenání „Za zásluhy o
myslivost„.
Ve svém životě vycvičil mnoho psů a jako lektor a
zkušební komisař se podílel na
výchově několika generací
myslivců. Pro svou přátelskou
povahu byl velice oblíben v
kolektivu mysliveckých kamarádů. Všem, kteří na něj s úctou
vzpomenou, děkuje rodina.

Pan Masaryk z Otaslavic zasvětil
celý svůj život myslivecké kynologii,předevšímpakchovuvýmarskýchohařů

SLEVY STARŠÍCH
MODELŮ KOL
AŽ 30%
SLEVY
NA CYKLISTICKÉ
OBLEČENÍ
PRODEJ NA
SPLÁTKY
A BONUSOVÉ
KARTY
* servis
* doplňky
* součástky * prodej
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bychom chtěli hrát. Tak už to sepisujeme,“ dodávají. V souvislosti s
letošním pohádkovým zašmodrchancem nemohla také chybět
otázka, kterou z postav naopak na
jevišti postrádají. V davu mezi
malými herci se ozývá názor, že
by to mohl vylepšit Superman,
Spiderman, nějaký krvák. „To už
by ale byl spíš Ptenský masakr
motorovou pilou,“ komentuje tento názor jiný hlas. Nicméně když
došlo k lámání chleba, zda příští
rok pohádka nebo opravdu ten
‚masakr‘, převládla hororová varianta. Tak uvidíme.
A co na to autor režisér a principál
v jedné osobě, do loňska také ředitel školy Karel Foltin? Mimochodem ‚pane řediteli‘ ho malí herci
oslovují stále, i když už téměř před
rokem vyměnil ředitelnu za penzistický vejmínek. „Napřed musím vydechnout a musí mi trochu
otrnout. Pak uvidíme, jestli se nechám ukecat,“ odpovídá diplomaticky. Připouští, že do poslední
chvíle měl trochu strach, jak to
všechno vlastně dopadne. „Teprve
včera jsem mohl pokývat hlavou,
že to má konečně šmrnc,“ přiznal
během čtvrteční kostýmové generálky.
Připouští, že oproti jiným představením jde spíš o to, že se všichni
můžou na jevišti podle chuti dostatečně vyřádit. „Hledat nějaký
hlubší smysl konkrétně v tomto
představení by bylo skutečně jen
na vlastní nebezpečí,“ podotýká s
úsměvem. A jak se tak stane, že se
můžou pohádky zbláznit včetně
autora? Nějaký seznam postav si
dopředu nesepisoval, prostě se tak
nějak vydal tím směrem… „Spíš
to přicházelo tak, jak líbaly múzy.
A samozřejmě tam nemůžou být
všichni. Role by se určitě našla třeba pro Mrazíka s Marfušou, a podobných notoricky známých postav by se jistě objevilo víc, ale už
je to tak, jak je,“ dodává omluvně
k těm, na které se prostě už nedostalo!
I v tomto divadelním ansáblu podle něj platí, že divadlo hrají přede-

rásná Rusalka byla chvílemi i Ježibaba. Nebo naopak? To je jedno. Nakonec ji
stejně polibkem probudil carevič Ivan v zastoupení Dědečka Hříbečka…
vším pro svoji zábavu. Té si užívají hlavně při zkouškách. Že se to
nakonec podaří dotáhnout až k
další premiéře, je už spíš proto,
aby z toho měli něco i ti ostatní, co
se přijdou podívat. „Že tím děláme
radost především sobě, u nás platí
stoprocentně. Pokud se někomu
potom líbí naše představení, je už
spíš taková přidaná hodnota, které
si moc vážíme, ale předem s ní nepočítáme,“ poodhaluje tvůrčí filo-

zofii PĎĎ principál Karel Foltin.
Svoji světovou premiéru měla pohádka s hudbou Františka, Filipa a
Kamily Francových v sobotu v
ptenské ‚Zlaté kapličce‘, tedy v
aule zdejší školy. PĎĎ má před sebou několik dalších repríz pro jiné
školy, které sem na jejich představení každoročně dojíždí. A pak?
Pak se uvidí. Ale pro jistotu se
příští rok v týdnu po jarních prázdninách zase zastavíme… -MiH-

Počet ‚hlav‘ na finální děkovačce by bylo potřeba ještě vynásobit dvěma.
Právě tolik postav ve skutečnosti se v pohádce objevilo.

Krize nekrize – v Němčicích nad Hanou zrealizovali řadu projektů
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 mobiliář –
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 Olomouckého kraje se podařilo městu zrestaurovat celkem čtyři
sakrální 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.
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 45 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
vyřesit 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 žádost na
zateplení budov základní umělecké školy a také mateřské školy.
Další pokus.
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 zlepšit lidem život.
-jp-

Lidové moudro praví, že dřevo
zahřeje třikrát. Když je ho třeba pokácet, pak naštípat a naposledy když se hodí do kamen.
Možná to leckoho udiví, totéž
by se dalo říct i na adresu slivovice. Napřed se zahřejete při
sbírání ovoce na kvas, pak u
kotle v pálenici a nakonec při
koštování. ‚Zkouškou výhřevnosti‘ by se dalo označit i prestižní zápolení o to, kdo letos vypálil tu nejlepší.
„Donesené vzorky slivovice musí
být z letošní sezóny,“ připomíná prvořadou podmínku pro účast v této
soutěži Lucie Kaprálová. Slivovice
košt měl v hospůdce v Polomí už
čtvrté pokračování. Na ochutnávku
se sešlo úctyhodných 23 vzorků.
Jak nám vysvětlila Marie Svačinová, jejíž hospůdka košt pořádá, doručením vzorku vzniká také nárok
na místo mezi hodnotiteli. Pokud
by i ‚bez flašky‘ chtěl někdo do
hodnocení promluvit, musí si místo
v početné porotě prostě ‚koupit‘.
Naopak majitel čirého destilátu může svoji výsadu hodnotitele také odmítnout, pokud se na to necítí. Leckdy by se však musel jeden i rozkrájet, to když donese pro změnu
vzorků víc.
Role arbitrů se nakonec ujaly dvě

desítky znalců, kteří měli
pozná nebo v pelotonu všech
před sebou úkol opravdu nedalších jí prostě přidělí body
lehký. Už jenom samotný
podle toho, jak mu opravdu
fakt absolvovat ochutnávku
zachutná! Ovšem pátrat po
všech zařazených vzorků a
tom, jaký kdo k udílení bodů
najít rozdíl v mnohdy drobpoužívá hodnotící postup,
ných chuťových nuancích je
by rozhodně vydalo na rozúctyhodný. Přesto, jak Marie
sáhlou metodiku, takže uváSvačinová dodává, není nic
dět nějaký návod by bylo přineobvyklého, že si mezi tím
nejmenším zavádějící. Něspraví chuť ještě i pivem…!
kdo napřed přivoní, někdo
K neutralizaci chuťových
naopak napřed ‚olízne‘. Probuněk musí být na stole na
stě alchymie.
‚zobnutí‘ nějaké to pečivo a
Jak prozrazuje Marie Svačiněco od masa. V plánu se sanová, tři vítězné vzorky se ve
mozřejmě počítalo i s nějafinále stávají předmětem
kou přestávkou, aby si mohaukce. Jejich získání je pak
li ‚koštýři‘ vydechnout.
pro uchazeče předmětem
O tom, že hodnocené vzorky
osobní cti! A kdo na pomyslmusí pocházet z letošní sezóné stupně vítězů vystoupal
ny, už řeč byla. Naopak není
letos? Můžeme už rovnou
vůbec podstatné, odkud popředeslat, že měla navrch
chází a kdy byly vypálené. V
tradice. Jaká by to byla slivotomto směru se dá košt Pohled do zákulisí musel pohladit po duši slivice, kdyby ta nejlepší nebyoznačit za polomský ‚open‘. vovicového labužníka. Který vzorek se ale právě ponese la ze skutečných slív, v tomNení ani důležité, z jakého je na stůl, věděla v ten okamžik pouze Lucie Kaprálová.
to případě přesněji ‚dorancpálenka ovoce. Kromě tralů‘. Jmenovitě tu nejlepší slidiční švestkové a hodně rozšířené má přehled o tom, která slivovice se vovici v Polomí má Leoš Pišťák.
třeba jablečné, se zde objevila třeba zrovna chutná. Pořadí, v jakém jsou Stříbro putuje do Německa k Thoi jemná meruňková, či rynglová, podávané, určujeme výhradně my,“ masu Grafovi, kterou se taktéž můnebo rybízová pro opravdové fajnš- vysvětluje Lucie Kaprálová při na- že chlubit dobrou švestkovou, třetí
mekry. „Od každého, kdo slivovice lévání dalšího tácu se štamprlemi, z nejlepší slivovici přivezl z Prostějopřinese, zjistíme akorát potřebné nichž každou naplňuje přibližně do va Ladislav Vyroubal. Ten pálil pro
údaje o vzorku. Pak už ale nikdo ne- třetiny. Buď každý tu ‚svoji‘ prostě změnu z meruněk.
-MiH-

Přes pět set kusů trofejí jelenů
lesních i sika, srnců, daňků,
muflonů, zbraně kňoura, lebky
lišek a jezevců předvedli myslivci z prostějovského regionu
na tradiční chovatelské přehlídce trofejí spárkaté zvěře
ulovené v loňském roce spojené
s hodnocením trofejí. Přehlídku uspořádali stejně jako v minulých letech v Žárovicích jako
vyvrcholení mysliveckého roku.
Na přehlídce mohli odborníci i laická veřejnost obdivovat trofeje z
honiteb prostějovského okresu.
Šest nejkvalitnějších trofejí jelenů a srnců ohodnotila komise
bronzovými medailemi, nejsilnější trofej jelena z honitby Lipová-Hrochov získala 177,58 bodů
C.I.C., nejsilnější zbraně kňoura
získaly dokonce ocenění v hodnotě zlata.
„S výsledky loňského hospodaření můžeme být spokojeni. Díky
dobrému hospodaření mysliveckých spolků přečkala zvěř letošní
krušnou zimu. Lov spárkaté zvěře z hlediska chovnosti považujeme za uspokojivý. Horší je situace u drobné zvěře, kde stavy dlouhodobě mírně klesají. Ale všechny myslivecké spolky této skuteč-

V Nezamyslicích otevřeli novou mateřskou školu
Dětem teď závidí krásné a moderní prostředí i dospěláci
Dvě třídy capartů a předškoláků – Kuřátka a Koťátka –
se minulý týden přestěhovaly
do nové budovy mateřské
školy v Nezamyslicích. Ze
starých nevyhovujících prostor přišly děti i učitelky doslova do ráje.
Dvě třídy zařízené moderním
nábytkem a zaplněné hračkami,
samostatné ložnice s lehátky,
herny, jídelna, sociální zařízení,
terasa a zahrada s herními prvky přístupná přímo z haly. A
především kuchyně, vybavená
špičkovou technikou odpovídající hygienickým normám. Mateřské škole v Nezamyslicích
už nehrozí ani pokuta ani uzavření.
Již na první pohled je patrné, že
budova je určena dětem, má
vzhled stavebnice. Projektant
zohlednil citlivě barevnost a
členění jednotlivých částí.
V sobotu 13. března byl provoz
v nejmodernější mateřské škole
v regionu slavnostně zahájen.
Pásku přestřihl starosta Jiří
Doubrava spolu se senátorkou
Boženou Sekaninovou za přítomnosti zástupců všech insti-

tucí, které se na výstavbě mateřské školy podílely. Celý den se
v mateřské škole dveře nezavřely, chloubu městyse Nezamyslice si přišly při příležitosti
Dne otevřených dveří prohlédnout desítky místních obyvatel.
Rodiny s dětmi, prarodiče i ti,
kteří už dětským střevíčkům
dávno odrostli. A právě ti si často povzdechli - Tak do takové
školky bych chodil hned a rád.
„Stará budova už dávno nevyhovovala ani kapacitně, ani
dnešním náročným podmínkám, ani přísným hygienickým
parametrům. Teď máme naplněné třídy a příští týden přijdou
k zápisu nové děti. V Nezamyslicích je díky nové zástavbě dětí dostatek,“ spokojeně konstatovala vedoucí učitelka Hana
Gregorová.
K výstavbě nové mateřské školy přivedl vedení městyse právě
narůstající počet mladých rodin
s dětmi. V lokalitě Trávníky dostalo příležitost na čtyřicet stavebníků rodinných domů, Nezamyslice se rozrostly o mladé
rodiny. Výchovu předškoláků
zabezpečovala přes čtyřicet let

budova, která už nestačila kapacitně a její zařízení bylo zastaralé. Vedení městyse si nechalo
vypracovat finanční rozvahu na
rekonstrukci stávajícího objektu a na výstavbu nového. Zvolilo stavbu na zelené louce. Hodnota nového objektu je zhruba
21 milionů korun, podíl vlastních prostředků činí 3 a půl milionů korun. Převážnou část nákladů pokryla dotace z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední
Morava.
„V dětech spatřujeme pokračování našich životů. Jsou naší nadějí, a proto pro ně chceme obvykle dělat to nejlepší. S tímto
úmyslem jsme mateřskou školu
budovali a výsledek naplňuje
nejen mne uspokojením. Přeji
dětem, aby tady prožily spoustu
krásných chvil svého předškolního života,“ vyjádřil své pocity starosta Jiří Doubrava. -jp-

V Žárovicích se myslivci pochlubili víc jak pětistovkou trofejí zvěře ulovené v honitbách prostějovského regionu.
nosti podřídily lov. U zajíců a bažantů to bylo jen kolem 70 procent plánovaného odlovu,“ uvedl
jednatel Okresního mysliveckého
spolku v Prostějově Jiří Procházka.
S koncem mysliveckého roku nastává pravidelné sčítání zvěře. To
proběhlo také letos koncem února a potvrdilo dlouhodobý pokles
stavu drobné zvěře.
Ten je ovlivněn především intenzívním hospodařením na půdě,
používáním mechanizace a chemie.
„Opět došlo k mírnému poklesu
oproti minulému roku. Nízký stav
byl už na podzim loňského roku,
proto myslivecké spolky hospodařily uvážlivěji a rušily hony.
Totéž se dá předpokládat i letos.
Navíc byla tuhá zima, sníh ležel
na polích déle, zvěř rušili běžkaři.

Dá se proto očekávat horší reprodukce, s tím musí myslivci počítat,“ vysvětlil Pavel Tesařík z odboru lesního hospodářství Města
Prostějov.
Ani letos nechyběla v Žárovicích
vyhlášená myslivecká kuchyně,
která uspokojí chuťové kanálky
všech návštěvníků přehlídky.
Zvěřinové speciality připravují
kulináři z místního mysliveckého
sdružení Horka z kvalitního masa
divočáků, srnčího a jeleního.
Gurmáni si mohli vybrat z několika chodů například gulášek,
svíčkovou, pečeni se zelím i řízek
s bramborovým salátem.
Chovatelskou přehlídku trofejí
pořádají společně Městské úřady
v Prostějově a Konici, Vojenské
lesy a statky ČR s.p. divize Plumlov a Okresní myslivecký spolek
Prostějov.
-jp-

Karel Sochor

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

Pavlík si nové mateřské školy
užívá, jeho starší sestra Hanička
by se do takové školky nejraději vrátila taky.

Školáci z Klenovic si prázdniny zasloužili
Žáci 1. stupně Základní školy v
Klenovicích na Hané odcházeli
na jarní prázdniny opravdu zaslouženě. Vždyť mimo své běžné

povinnosti zvládli ještě spoustu
dalších činností.
Nejdříve se téměř 40 z nich účastnilo školního turnaje ve skládání

puzzle. Mezi nejrychlejší stavitele
obrázků z různého počtu kousků
patří například P Koška, I. Řezáčová, S. Uvízlová nebo K. Cetkovská.
Potom museli mnozí prokázat dobrou paměť při turnaji v pexesu. Z 35
hráčů 1. místo s přehledem obsadila M. Zapletalová ze 3. třídy.
Těsně před prázdninami se stejně
jako na jiných školách i u nás soutěžilo v recitaci. Šedesát odvážlivců
předneslo své básně před svými
spolužáky i před porotou. V době,
kdy se porota radila o výsledcích, se
postupně paní třídní učitelky proměnily v nějakou literární postavu a
děti formou otázek a odpově-

dí ANO – NE měly poznat, koho jejich paní učitelka představuje. Postupně odhalily Maxipsa Fíka,
Trautenberka, Honzíka a další. V
recitaci v nejmladší kategorii zvítězila N. Kaprálová. Ve druhé kategorii byla vítězkou T. Věrná. Obě postoupily do okresního kola. Ony i

další soutěžící byli odměněni knížkou.
Všechny děti se pak odebraly na
ony „ zasloužené „ týdenní jarní
prázdniny. Mnohé z nich už vědí, že
i po nich je čekají další akce, které
pro ně paní učitelky připravily. Mgr.
Helena Kaprálová

Školáci z Klenovic soutěžili v
mnoha dovednostech,
třeba i ve skládání puzzle. Ti nejlepší byli
vždy odměněni a pak šup na zasloužené
prázdniny...

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ

VÝPRODEJ
MODELŮ 2009
NOVÉ MODELY
2010
JIŽ V PRODEJI

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

vecernik@pv.cz
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Vítejte na světě

Johanka Švecová

Klára Krohmerová

Nikola Zelinková

6. 3. 2010, 46 cm/2,85 kg
Štětovice

7. 3. 2010, 50 cm/3,10 kg
Prostějov

9. 3. 2010, 49 cm/2,75 kg
Prostějov

Kristýna Purkertová

Silvie Klevetová

Jakub Dudík

9. 3. 2010, 49 cm/3,30 kg
Prostějov

9. 3. 2010, 49 cm/3,40 kg
Plumlov

6. 3. 2010, 51 cm/3,65 kg
Výšovice

Felix Hanák

Michal Vincourek

Adrian Alex Bell

6. 3. 2010, 51 cm/3,20 kg
Pustiměř

7. 3. 2010, 47 cm/3,10 kg
Prostějov

7. 3. 2010, 50 cm/3,70 kg
Prostějov

Lilian Balášová

Michal Matoušek

Žáci ZŠ Vrahovice prožili týden s dinosaury
Dinosauři ve všech možných podobách ovládli ZŠ Majakovského ve
Vrahovicích. Do prehistorie planety
se vypravili hned po jarních prázdninách na celý týden žáci prvního
stupně a dá se říci, že dinosauří
mánie ovládla většinu rodin, nákaza zachvátila celé Vrahovice.
Do tématického týdne se totiž kromě
žáčků zapojili i rodiče, prarodiče,
zkrátka celé rodiny. Vymýšleli básničky a různé slogany, malovali, vyráběli keramiku i makety obřích ještěrů. Školáci se učili zcela v duchu dinosaurů - počítali je v matematice,
psali o nich diktáty v českém jazyce,
povídali si o dinosaurech anglicky,
malovali je nebo modelovali ve výtvarné výchově. A všechno dělali s nadšením.
„Byla to šťastná volba, učit se s dinosaury děti strašně bavilo. Téma se prolínalo všemi předměty. Už je nám
jasné, jaké téma vybereme pro školu v

přírodě,“ pochvalovala si zaujetí
svých třeťáků učitelka Jitka Hrůzová.
A učebnu třetí třídy, stejně jako i ostatní, vskutku doslova zaplavili dinosauři v mnoha podobách. Skříňky, police,
parapety oken i lavice zaplnilo na 160
modelů dinosaurů v nejrůznějších velikostech a provedení. Rosničkově zelený obřík dokonce notoval evergreen
Elvise Presleye „Only you...“ Děti přinesly knížky, obrázky a také DVD,
které si pak společně na pokračování
pouštěli.
„Celou tématiku dinosaurů odstartoval leták o výstavě v Olomouci. Reagovali jsme na výzvu k výtvarné soutěži a žáci namalovali výkresy s dinosaury, které jsme do sou-těže poslali.
No a nakonec nezůstalo jen u malování, s dinosaury prožily děti celý
týden, je to pro ně povzbuzení a zpestření vyučování,“ prozradila ředitelka
školy Vlasta Ambrožová, kterou všeobecné nadšení mile překvapilo. -jp-

13. 3. 2010, 49 cm/2,90 kg
Prostějov

8. 3. 2010, 48 cm/3,00 kg
Mostkovice

06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (86)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Párty s kuchařem
08:10- Frasier III (5)
08:55- M*A*S*H (137)
09:25- Právo a pořádek III (5)
10:25- To je vražda, napsala V
11:25- Kauzy z Bostonu III (16)
12:25- M*A*S*H (138)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:30- Čarodějky V (12)
14:30- JAG I (19)
15:30- Vraždy v Midsomeru
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 III (3)
20:00- Zázraky života (1)
21:20- Jak se staví sen
22:25- Sběratelé kostí I (21)
23:25- Ochrana svědků II (7)
00:20- Wolffův revír II (18)
01:15- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (68)
04:25- Autosalon
05:05- Trní

15.3. 2010

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Tom, nejlepší přítel
06.35 - Včelka Mája (16/104)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Experiment
07.55 - Francie s ozvěnou
domova (9/16)
08.15 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (65/72)
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz - Ostrava
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
05:59
11.35 - Za školu
Snídaně
12.00 - Nevzdávej to
s Novou
12.25 - Bílé ovce
08:30 Stefanie III (26)
12.40 - Rozpad kontinentů
09:30 Anděl spravedlnosti
13.35 - Angličtina
11:10 Tescoma s chutí
pro nejmenší (15/40)
11:15 Lenssen & spol.
13.45 - Mimina
11:50 Můj přítel Monk VIII (9) 14.00 - Zlatý tuleň
12:40 Walker Texas Ranger VI 15.30 - Kde peníze pomáhají
13:40 Hvězdná brána (10)
15.40 - Život na pobřeží (5/10)
14:40 Smallville VIII (1)
16.25 - Jak (se) dobře digitálně
15:35 Krok za krokem II (24)
naladit
16:05 Vražedná čísla II (17)
16.30 - Dobrodružství vědy
17:00 Odpolední Televizní
a techniky
noviny
17.00 - Gambrinus Liga
Sportovní noviny
19.45 - Zprávy v českém
Odpolední Počasí
znakovém jazyce
17:35 Kriminálka New York II 20.00 - Tajemství
18:30 Ulice (1671, 1672)
mrtvých mužů
19:30 Televizní noviny
20.50 - Neznámí hrdinové
Sportovní noviny
21.20 - Mistr a Markétka
Počasí
22.10 - Krásný ztráty
20:00 Kriminálka Anděl
22.40 - Střípky Jednoho světa
21:10 Víkend
22.45 - Terra musica
21:50 Mentalista (16)
23.15 - Film point
22:45 Námořní vyšetřovací
23.45 - Bigbít (9/42)
služba V (11)
00.45 - Vzkaz Luďka Eliáše
23:40 Dům s minulostí
01.00 - Knižní svět
01:20 Bujné fantazie (30)
01.15 - Čtenářský deník...
01:45 Novashopping
01.25 - V odborné péči
02:05 Áčko Stereo
01.50 - Putovali hudci
02:50 Konec vysílání
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Báječní muži s klikou
10.25 - Postřehy odjinud
10.30 - Příště u Vás
11.05 - Zvířata v životě
člověka: Pes
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II
15.05 - Rodina a já
15.25 - Kde peníze pomáhají
15.30 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.10 - Já a moje rodina
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 - Nominace na knižní
ceny 2010
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 (3/10)
21.00 - Na cestě
po západní Krétě
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Rosemary má děťátko
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Politické spektrum
00.55 - Californication (3/12)
01.25 - McLeodovy dcery V
02.10 - Kaleidoskop
02.35 - Náš venkov
02.50 - Sváteční slovo lékařky
02.55 - Cesty víry
03.15 - Křesťanský magazín
03.30 - Čtení na dobrou noc
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.05 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

01:30
02:15
02:50
04:15
05:00

21:20
22:10
23:05
01:05

20:00

17:35
18:30
19:30

05:59
08:30
09:30
11:15
11:25
11:55
12:50
13:45
14:40
15:35
16:05
17:00

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Druhý dech (6/13)
10.05 - Album Supraphonu
11.00 - Reklamy Jitky
Molavcové
11.30 - Spolužáci
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II
15.00 - Počesku
15.10 - Já chci domů! Útěk
15.25 - Setkání s Berthou
15.45 - Hrůzostrašný dějepis
16.10 - Hrnec
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Nominace na knižní
ceny 2010
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Otázky Václava
Moravce Speciál
22.35 - Taggart
23.45 - Losování Sportky
a Šance
23.50 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 23.55 - Žil jsem s cizinkou
06.00 -Tom,
01.15 - Sex ve městě III (2/18)
nejlepší přítel (17/26) 01.45 - McLeodovy dcery V
06.20 - Včelka Mája (17/104)
02.30 - Přísně tajné vraždy
06.45 - Záhady Toma Wizarda
02.45 - Den D (11/13)
07.00 - Kluci v akci
03.30 - Japonská moderní
07.25 - Jak (se) dobře
architektura
digitálně naladit
04.20 - Krásy evropského
07.30 - Angličtina pro nejmenší
pobřeží
07.40 - Já chci domů!
04.30 - Události v regionech

06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (87)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Párty s kuchařem
08:10- Frasier III (6)
08:55- M*A*S*H (138)
09:25- Právo a pořádek III (6)
10:25- To je vražda, napsala V
11:25- Kauzy z Bostonu III (17)
12:25- M*A*S*H (139)
12:55- Deník zasloužilé matky II
13:30- Čarodějky V (13)
14:30- JAG I (20)
15:30- Vraždy v Midsomeru
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III (4)
20:00- Přešlapy II (2)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí II (14)
23:25- Myšlenky zločince III (3)
00:25- Wolffův revír II (19)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (69)
04:35- Na čem záleží (70)
05:00- S Italem v kuchyni

16. 3. 2010
06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (88)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Párty s kuchařem
08:10- Frasier III (7)
08:55- M*A*S*H (139)
09:25- Právo a pořádek III (7)
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu III
12:30- M*A*S*H (140)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:30- Čarodějky V (14)
14:30- JAG I (21)
15:30- Vraždy v Midsomeru
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 III
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Džungle rtěnek II (4)
23:25- Sběratelé kostí I (22)
00:20- Wolffův revír II (20)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (71)
04:25- Na čem záleží (72)
04:50- TOP STAR magazín

17. 3. 2010

Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Postavy v krajině
10.45 - Album
11.25 - My dva a čas
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II
15.00 - Divnopis
15.10 -Willy Fog
15.35 - Byla jednou jedna
planeta (11/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Kamarád Timmy
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Nevzdávej to
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Minuta v muzeu
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Případy detektiva
Murdocha I (6/13)
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 III (3/18)
05.00 - Auto Moto 00.45 - McLeodovy dcery V
Revue
01.25 - Sabotáž
05.30 - Správy
01.55 - Rajské zahrady II
STV 02.10 - Hledání ztraceného
06.00 - Tom, nejlepší přítel
času
06.20 - Včelka Mája (18/104) 02.30 - Hledám práci
06.45 - Pat a Mat (11/28)
02.55 - Rodina a já
07.00 - Chalupa je hra
03.15 - Moderní čeští malíři ve
07.25 - Alright? Alright! (2/10) 03.30 - Krásný ztráty
03.55 - Pohlednice
07.40 - Real Chinese (2/10)
z Hyde parku
07.55 - Výtvarnické konfese
04.05 - Kultura v regionech
08.30 - Panorama
04.30 - Události v regionech
09.10 - Vzduchoplavec
07.55 - Nehasit! Hořím!
09.30 - Babylon
08.20 - Kde peníze pomáhají
09.55 - Československý
08.30 - Panorama
filmový týdeník
09.10 - Kosmopolis
10.10 - Tajemství mrtvých
05:59
09.40 - Mýty a fakta historie
mužů (5/13)
05:59
Snídaně
10.30 - Vzkaz Luďka Eliáše
11.00
Svět
zázraků:
Snídaně
s Novou
10.50 - 168 hodin
11.35 - AZ-kvíz
05:00
s
Novou
08:30
Stefanie
IV
(2)
11.20 - Postřehy odjinud
12.00 - Kluci v akci
Novashopping
08:30 Stefanie IV (3)
09:30 Nora Roberts:
11.35 - AZ-kvíz
Snídaně s Novou
12.25 - Černé ovce
09:30 Zlatíčka pro každého
Lesní jezírko
12.00 - Bydlení je hra
Stefanie IV (1)
12.40 - Reportéři ČT
11:25 Tescoma s chutí
11:20 Tescoma s chutí
12.25
Černé
ovce
Líbánky s matinkou
13.20 - Věříš si?
11:50 Můj přítel Monk VIII
11:25
Lenssen
&
spol.
Tescoma s chutí
12.40 - Hřiště 7
13.45 - Záhady Toma Wizarda 12:45 Walker Texas Ranger
11:55
Můj
přítel
Monk
VIII
Lenssen & spol.
14.50 - Evropský manuál
12:50 Walker Texas Ranger 14.00 - Věda je zábava (17/26) 13:40 Hvězdná brána (13)
Můj přítel Monk VIII
15.10 - Vltava v obrazech
14:40 Smallville VIII (4)
14.25 - Pomáhejme si
13:45 Hvězdná brána (12)
Walker Texas Ranger
15.30 - Svět zázraků
15:35 Krok za krokem III (3)
14:40 Smallville VIII (3)
14.45 - Chcete mě?
Hvězdná brána (11)
16.00 - Japonská moderní
16:05 Vražedná čísla II (20)
Smallville VIII (2)
15:35 Krok za krokem III (2) 15.00 - Komunismus:
architektura
Krok za krokem III (1)
17:00 Odpolední Televizní
16:05 Vražedná čísla II (19) 15.55 - 13. Česká námořní
16.50 - Výtvarnické konfese
Vražedná čísla II (18)
noviny
17:00 Odpolední Televizní 16.05 - Řidiči profesionálové
17.15
Ondřejova
filmová
škola
Odpolední Televizní
Sportovní noviny
noviny
16.20
Podzemní
Čechy
II
noviny
17.30 - Partnerské vztahy
Odpolední Počasí
Sportovní noviny
16.45 - Utajená řeč peněz
Sportovní noviny
18.00 - Klíč
17:35 Kriminálka New York
Odpolední Počasí
17.05
Diagnóza
Odpolední Počasí
18.30 - Babylon
18:30 Ulice (1677, 1678)
17:35 Kriminálka New York 17.25 - PORT
Kriminálka New York II 18.55 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
18:30 Ulice (1675, 1676)
Ulice (1673, 1674)
17.50
Přidej
se
znakovém jazyce
Sportovní noviny
19:30 Televizní noviny
Televizní noviny
18.05
Nedej
se
19.05 - Game Page
Počasí
Sportovní noviny
Sportovní noviny
18.30
Hledám
práci
19.30 - Alright? Alright! (2/10)
20:00 Ordinace v růžové
Počasí
Počasí
18.55 - Zprávy v českém
19.45 - Real Chinese (2/10)
Ordinace v růžové
zahradě 2 (176)
20:00 Comeback
znakovém jazyce
zahradě 2 (175)
20.00 - Tělo mého nepřítele
21:20 Kriminálka Las Vegas
20:40 Dva a půl chlapa VI
19.05
Sabotáž
Kriminálka New York
22.05 - Nás se bojí zubatá
22:15 Stahovák
21:10 Dr. House V (18)
Zákon a pořádek:
19.30 - Kapusta (15/20)
22.30 - Střípky Jednoho světa
22:50 Hluboko pod kůží
22:05 Vizita (3)
Purpurové řeky
20.00 - Ta naše povaha česká 00:25 Kriminálka Las Vegas
22.40 - Kontexty
22:45 Minority Report
Kriminálka
23.35 - Q
01:10 Novashopping
01:30 Kriminálka Las Vegas 20.30 - Liga mistrů
Las Vegas III (12)
23.00 - Střípky Jednoho světa 01:30 Vizita (3)
00.05
Mezi
dvěma
ohni
02:15 Novashopping
Novashopping
23.10 - Dokumentární klub 02:00 Rady ptáka Loskutáka
01.35 - V odborné péči (35/43)
02:35 Mr.GS
Rady ptáka Loskutáka
00.05 - Kluci z party
02:35 Zlatíčka
02.05 - Televizní klub
03:05 Tabu
Horoskopičiny
02.00 - Co život vzal a dal
04:15 DO-RE-MI
DO-RE-MI
04:10 DO-RE-MI
neslyšících
Novashopping
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Uprchlík
10.40 - Kavárnička dříve
narozených
11.30 - Jablko a jeho strom
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II
15.00 - Krásy evropského
pobřeží
15.10 - Kostičky
15.20 - Zábavná škola
15.35 - Věda je zábava (17/26)
16.00 - Pomáhejme si
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat (11/28)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Nominace na knižní ceny
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Letecké katastrofy III.
20.55 - Přísně tajné vraždy
21.10 - Všechnopárty
22.00 - Den D (11/13)
22.45 - Pohled společnosti
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Sex ve městě III (1/18)
01.00 - McLeodovy dcery V
01.45 - Chcete mě?
02.00 - Vltava v obrazech
02.20 - Divadlo žije!
02.45 - 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
Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Ktosi je za dverami
09.30 - Láska a chléb
09.50 - Zpívá Josef Zíma
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Královna rychlých
nožů
14.30 - Soudkyně Amy II
15.15 - Franklin (19/52)
15.35 - Záhada hradu
Černá růže (8/13)
15.55 - Ovečka Shaun (36/40)
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 (4/7)
20.55 - 13. komnata
Oldřicha Navrátila
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Californication (4/12)
22.45 - Losování Euromiliony
22.50 - Opojení mocí
05.00 - PORT
00.35 - Losování Šťastných
05.30 - Správy
deset a Šance milion
STV
06.00
- 00.40 - McLeodovy dcery V
01.25 - Všechnopárty
Tom, nejlepší přítel
06.20 - Včelka Mája (19/104) 02.05 - Monty Python
03.05 - Dobrodružství vědy
06.45 - Hrnec
a techniky
07.00 - Pod pokličkou
03.30 - Máte slovo
07.25 - Kapusta (15/20)
04.15 - Osudové okamžiky
07.50 - Diagnóza
08.10 - Řidiči profesionálové 04.30 - Události v regionech
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Letecké katastrofy III.
10.40 - Na plovárně
05:59
s Jiřím Srncem
Snídaně
11.05 - Neznámí hrdinové
s
Novou
11.35 - AZ-kvíz
08:30 Stefanie IV (4)
12.00 - Chalupa je hra
09:30 Záhadná žena
12.25 - Černé ovce
12.40 - Střípky času
11:05 Tescoma s chutí
13.00 - Devatero řemesel
11:20 Lenssen & spol.
13.20 - Poklad na Sovím
11:50 Můj přítel Monk VIII
hrádku
12:45 Walker Texas Ranger )
14.30 - Bludiště
13:40 Hvězdná brána (14)
15.00 - Toulavá kamera
14:40 Smallville VIII (5)
15.30 - Pražská noblesa
15.45 - Evropa dnes
15:35 Krok za krokem III (4)
16.10 - Prizma
16:05 Vražedná čísla II (21)
16.35 - Tisíc let české
17:00 Odpolední Televizní
myslivosti
noviny
17.00 - Soukromá muzea
Sportovní noviny
17.10 - Designtrend (11/13)
Odpolední Počasí
17.25 - Kamarádky na smrt
18.25 - POKR
17:35 Kriminálka New York
18.55 - Zprávy v českém
18:30 Ulice (1679, 1680)
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
19.05 - Medúza
Sportovní noviny
19.45 - Počesku
Počasí
20.00 - EASTSIDESTORY
20:00 Discopříběh 2
21.00 - Historie.cs
21.55 - Střípky Jednoho světa 21:40 Okamžik zlomu
22.10 - Moderato cantabile
00:00 Božská relikvie
23.40 - Evropský manuál
01:35 Novashopping
00.00 - Pavlač
01:55 Stahovák
00.30 - Hledání revoluce
01.25 - V odborné péči (36/43) 02:20 Tabu
03:05 Áčko
01.45 - Q
04:05 DO-RE-MI
02.15 - Osudové okamžiky
04:50 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (89)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Párty s kuchařem
08:10- Frasier III (8)
08:55- M*A*S*H (140)
09:25- Právo a pořádek III (8)
10:25- To je vražda, napsala V
11:25- Kauzy z Bostonu III
12:25- M*A*S*H (141)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:25- Čarodějky V (15)
14:25- JAG I (22)
15:30- Vraždy v Midsomeru
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 III (6)
20:00- Rande naslepo!
21:20- Mladší o pár let
22:15- Chirurgové V (5)
23:15- Cesta do ráje
01:35- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:20- Na čem záleží (73)
04:45- Receptář prima nápadů

18. 3. 2010
05.00 - Sama doma
05.55 - Zpívánky
06.05 - Raníček
s Dádou
06.15 - Šikulové
06.35 - Sezame, pojď si hrát
07.00 - Garfield a přátelé II
07.25 - Ztracené hračky
07.35 - Záhada hradu
Černá růže (8/13)
07.55 - Hurá, škola!
08.10 - Malý nosáček
09.30 - Zprávičky
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Meč a růže
11.45 - Film o seriálu
Poste restante
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Devatero řemesel
13.35 - Dcera šéfkuchaře
15.05 - Robin Hood (12/26)
15.55 - Profesionálové
16.45 - Kde peníze pomáhají
16.50 - Pyramida hrůzy
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 - Ceny Thálie 2009
21.30 - Moje tlustá řecká
svatba
23.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.10 - Underworld
00.55 - 13. komnata
Oldřicha Navrátila
01.25 - Pošta pro tebe
02.15 - Všechnopárty
03.00 - Folklorní magazín
03.20 - Na cestě
03.45 - Za obzorem (11/26)
04.05 - Kuchařská
pohotovost
04.35 - Recitál
skupiny Kamelot

Sobota
06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (5)
07:15- Pokémon: Diamant
a perla (31)
07:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:50- Fresh Prince V (22)
08:20- Frasier III (10)
08:50- Autosalon (S)
09:50- M*A*S*H (143)
10:20- Knight Rider I (5)
11:25- To je vražda, napsala
12:35- Správný ženský
jsou do kulata
14:25- Zítra na shledanou
16:55- Columbo
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Tlumočnice
22:45- Voják
00:40- Poldovi v patách
02:40- Volejte Věštce
04:25- Miláčci
05:10- Trní

20. 3. 2010

05.00 -Experiment
05.25 Výtvarnické
konfese
05.00 - Řidiči
05.50 - Tisíc let
profesionálové
05.15 - Ondřejova
české myslivosti
filmová škola
06.20 - Správy STV
05.30 - Správy STV
06.40 - Diagnóza
06.00 - Tom, nejlepší přítel
07.00 - Partnerské vztahy
06.20 - Včelka Mája (20/104)
07.20 - Podzemní Čechy II
06.45 - Já a moje rodina
07.50 - Panorama
07.00 - Nevzdávej to
08.30 - Zázračná planeta
07.25 - Tisíc let české
09.25 - Náš venkov
myslivosti
09.45 - Folklorní magazín
07.50 - Soukromá muzea
10.10 - ...a tuhle znáte?
08.00 - Designtrend (11/13)
10.40 - Hledání
08.15 - Počesku
08.30 - Panorama
ztraceného času
09.10 - Na stopě
11.00 - Proces H - den druhý
09.35 - Neobyčejné životy
11.55 - Jak (se) dobře
10.35 - Nás se bojí zubatá
digitálně naladit
11.00 - Kuchařská pohotovost
12.00 - Game Page
05:50
11.35 - AZ-kvíz
12.30 - Medúza
Admirál
12.00 - Pod pokličkou
Bublina útočí (6) 13.10 - Simpsonovi XIX
12.25 - Černé ovce
13.30 - Musicblok
12.40 - Ta naše povaha česká 06:15 Bolek a Lolek (4)
14.00 - Ajťáci II (6/6)
13.10 - Medúza
06:25 Roary:
14.25 - Basement Sessions
13.50 - Šikulové
Závodní auto (22, 23)
14.05 - Hrůzostrašný dějepis
15.20 - Královna
06:55 Spongebob
14.30 - Sportovci světa
rychlých nožů
v
kalhotách
(75)
15.35 - Království divočiny
15.40 - Království divočiny
07:25 Vteřiny před
16.05 - Experiment
16.15 - Rajské zahrady II
16.30 - Rodina a já
katastrofou
16.35 - Zasvěcení:
16.50 - Francie s ozvěnou
08:20 Občanské judo
17.05 - Úsměvy
domova (10/16)
09:00 Rady ptáka Loskutáka
Simony Stašové
17.10 - Střípky času
09:55 Mstitel beze jména
17.45 - Moderní čeští malíři
17.25 - Dvaasedmdesát
18.00 - Památky na prodej
12:00 Volejte Novu
jmen české historie
18.20 - O češtině
12:30 Král Šumavy
17.40 - Chcete mě?
18.35 - Kultura.cz
18.00 - Romové v Evropě
14:20 Výbuch bude v pět
18.25 - Kosmopolis - Speciál 15:50 Poslední legie
19.00 - Jak (se) dobře
18.55 - Zprávy v českém
digitálně naladit
17:50 Babicovy dobroty
znakovém jazyce
19.05 - Moje rodina V (9/14)
18:30
Koření
19.05 - Magazín Ligy mistrů
19.35 - Devatero řemesel
19:30 Televizní noviny
19.30 - Auto Moto Revue
20.00 - Bohuslav Martinů
Sportovní noviny
20.00 - Zázračná planeta
22.00 - Divadlo žije!
20.55 - Moje rodina V (9/14)
Počasí
22.30 - Artmix
21.25 - Soul Deep (3/6)
20:00 Česká Miss 2010
23.25 - Pozdní sběr
22.20 - Bigbít (10/42)
22:45 Jeskyně
00.55 - Soul Deep (3/6)
23.25 - Monty Python
00.20 - Lidé z manéže (9/10) 00:35 Pitva mimozemšťana 01.50 - Sešli se...
02:20 Novashopping
01.20 - V odborné péči
02.35 - Na Kloboučku
02:40 Volejte Novu
01.45 - Pavlač
03.15 - ČT Live - Gipsy CZ
02.15 - Osudové okamžiky
04:10 DO-RE-MI
04.05 - Banánové rybičky
02.30 - Dobré ráno
04.35 - Grotesky
04:55 Novashopping

06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř
06:55- Pět holek na krku (90)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Párty s kuchařem
08:10- Frasier III (9)
08:55- M*A*S*H (141)
09:25- Právo a pořádek III (9)
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu III
12:25- M*A*S*H (142)
12:55- Deník zasloužilé
matky II (11)
13:25- Čarodějky V (16)
14:25- JAG II (1)
15:30- Vraždy v Midsomeru
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 III (7)
20:00- Hulk
23:05- Živý terč
01:10- Ptáci
03:20- Volejte Věštce
05:00- Na čem záleží (74)

19. 3. 2010
Novashopping
Záhada diamantu
Střepiny
Horoskopičiny
Novashopping

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (6)
07:15- Pokémon: Diamant
a perla (32)
07:45- Fresh Prince V (23)
08:15- Svět ve válce (6)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (144)
10:25- M*A*S*H (145)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:55- Wolffův revír VIII (3)
13:55- Samé štěstí
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 III
20:00- Robin Hood
- Cesta ke slávě
21:50- Anatomie lži I (3)
22:50- Divoká krása
00:50- Svět 2010
01:20- Volejte Věštce
03:05- Spoutaný vrah
04:40- Nikdo není dokonalý

01:20
01:40
03:10
03:35
05:00

21. 3. 2010

05.00 - Retro
05.25 - Zasvěcení
05.50 - Slavné
postavy
06.50 - Správy STV
07.15 - Romové v Evropě
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Artmix
09.40 - Čtenářský deník...
09.55 - Knižní svět
05:55
10.10 - Za obzorem (12/26)
Dobrodružství 10.30 - Film 2010
Antje a jejích přátel (17, 18) 11.00 - Chcete je?
06:25 Admirál Bublina útočí 11.05 - Děti ráje
12.00 - Vlčí halíř
06:50 Bolek a Lolek (5)
13.20 - Sedm živlů
07:05 Baby Looney Tunes
14.20 - Chvilka hudby
07:30 Spongebob
14.35 - Země lidí
v kalhotách (76)
15.30 - Život na pobřeží (6/10)
08:00 Babicovy dobroty
16.15 - Mýty a fakta historie
08:40 Koření
09:40 Případ mrtvého muže 17.00 - Kamera na cestách
17.55 - Kde peníze pomáhají
11:40 Dobrá voda (6)
18.05 - Cesty víry
13:00 Na pytlácké stezce
18.25 - Křesťanský magazín
14:30 Po čem ženy touží
17:00 Odpolední Televizní 18.45 - Kultura.cz
19.10 - Ajťáci II (6/6)
noviny
19.35 - Simpsonovi XIX
Sportovní noviny
20.00 - Fryderyk Chopin
Odpolední Počasí
20.50 - Chopin v Čechách
17:25 Občanské judo
21.30 - Skvostné interpretace
18:05 Rady ptáka Loskutáka
22.00 - Na plovárně
18:55 Hospoda (37)
22.25 - Vzkaz
19:30 Televizní noviny
Ludvíka Kundery
Sportovní noviny
22.40 – Volver
Počasí
00.40 - Basement Sessions
20:00 Pojišťovna štěstí V (60) 01.30 - Čétéčko
21:20 Střepiny
01.50 - Svět umění
21:50 Mr.GS
02.40 - Kamera na cestách:
22:25 Zvíře (3)
Milionářská bydlení
23:20 Policejní odznak (3)
03.35 - Námořník na suchu
00:15 Kriminálka
04.05 - Recitál Idy Kellarové
Las Vegas III (15)
04.40 - U nás v Evropě

05.00 - Památky na
prodej
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Ferda II (21/26)
06.25 - Pohádky z tisíce a jedné
noci (6/7)
06.50 - Hurá, škola!
07.05 - Raníček s Dádou
07.15 - Kamarád Timmy
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
10.55 - Sanitka (11/11)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O nejchytřejší
princezně
14.30 - Kaleidoskop
14.55 - Prázdniny v oblacích
16.10 - Retro
16.40 - Čétéčko
17.00 - Sváteční slovo
šéfredaktora
17.05 - Horákovi (25/26)
18.00 - Pan Tau (12/33)
18.35 - Na cestě za
Laurou z Benátek
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 - Zrozen bez porodu
21.20 - 168 hodin
21.50 - Komisař Montalbano
23.35 - Losování Sportky
a Šance
23.40 - Deadwood III (7/12)
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Uvolněte se, prosím
01.15 - Evropský manuál
01.35 - Babylon
01.55 - Morava
02.45 - Ani den bez kresby
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
15. března 2010
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Prostějovští tenisté v zádech s fanoušky si opanovali belgické Bree

Postup v Davisově poháru se zrodil už po devíti setech
BREE (Belgie) – Český tenis
je opět ve čtvrtfinále Davisova
poháru. Reprezentační tým
mužů úspěšně zahájil cestu za
snem o zisku salátové míse, která vloni skončila až ve finále.
Los prvního kola zavál výběr
nehrajícího kapitána Jaroslava
Navrátila do belgického městečka Bree. Přestože domácí dělali,
co mohli, a zejména kvalita kurtu
byla leckdy až nedůstojná věhlasu soutěže, na české duo Radek
Štěpánek -Tomáš Berdych si
nepřišli. Oba hráči vyhráli jak
své úvodní dvouhry, tak i následnou čtyřhru vždy hladce ve třech
setech, čímž si v nejkratším
možném úseku zajistili celkové
vítězství a postup do dalšího dějství. Nic na tom nemohly změnit
závěrečné dvouhry, v nichž na
české straně dostali příležitost
náhradníci Jan Hájek a Lukáš
Dlouhý. Zatímco deblový specialista uspěl, Honza Hájek utrpěl
jedinou ztrátu, čímž tak červeno-modro-bílý triumf v Belgii
dostal podobu 4:1. Ve čtvrtfinále
čeká české tenisty těžký protivník
Chile.
Každý dobře ví, že všichni členové

české daviscupové reprezentace
mají ve své klubové příslušnosti napsáno TK AGROFERT Prostějov
a o to větší radost tak panovala na
Hané z přesvědčivého postupu.
Navíc se na antukovém dvorci
v belgickém Bree představili nejen
Berdych se Štěpánkem, ale i Hájek

a Dlouhý. „Byla to další dobrá reprezentace českého a prostějovského
tenisu. Potvrdilo se, že celé družstvo
je v optimálním rozpoložení a panuje v něm parádní atmosféra. Už
teď se těšíme do Chile,“ nechal se
slyšet Miroslav Černošek, šéf TK
Agrofert a současně majitel agentu-

Češi
Č
eši už
už TTŘETÍ
ŘETÍ nnaa ssvětě!
větě!
Čeští tenisté se po výhře nad Belgií v prvním kole nového ročníku Davis Cupu posunuli v žebříčku ITF už na třetí místo.
Suverénně vedou obhájci titulu Španělé před Ruskem. Loňští
finalisté soutěže o salátovou místu mají na kontě 17.780 bodů
a necelých 500 bodů je dělí od Ruska. V žebříčku se posunuli
před Američany, kteří klesli na čtvrtou pozici. Španělsko vede
naprosto suverénně, na kontě má 39.604 bodů. Čtvrtfinálový
soupeř Chile je na dvanáctém místě.
-pk-

sebevědomý výkon,“ dodal.
„Musíme uznat, že Češi byli prostě
lepší,“ konstatoval po zápase jeho
protějšek Reginald Willems, nehrající kapitán Belgičanů. „Je třeba
se na to dívat realisticky, Štěpánek
s Berdychem byli ve všech zápasech prostě výborní. Neměli jsme
štěstí, aby se jeden z nich zranil...
Když hrají oba a to na sto procent,
jako
j tady, je to těžké pro každého.
Zázrak
nenastal, byli prostě lepší.
Z
My
M jsme chtěli alespoň jeden bod
a ten máme,“ zhodnotil třídenní
utkání
Willems.
u
Potřetí
v řadě tak čeští tenisté přešli
P
ve
v Světové skupině přes první kolo
a vyhnou se tak znovu ošemetné
baráži.
„Je příjemné, že jsme jim
b
nepovolili
ani set a zvládli jsme
n
postoupit
ve dvou dnech. Přejeli
p

... PŘED BOJEM. Výběr České
republiky je připraven zničit belgického protivníka. Na slavnostním
ceremoniálu se vedle sebe postavili
zleva Lukáš Dlouhý, Jan Hájek, Tomáš
Berdych, Radek Štěpánek a nehrající
kapitán Jaroslav Navrátil - všichni členové TK Agrofert Prostějov.
Foto z Bree: Zdeněk Pěnička

Bree, 5. - 7. února 2010,
1. kolo Světové skupiny I:
Belgie - Česká republika 1:4
Jednotlivé zápasy: O. Rochus - Berdych 3:6, 0:6, 4:6, Malisse Štěpánek 2:6, 4:6. 6:7(3), O. Rochus, Darcis - Berdych, Štěpánek
6:7(0), 0:6, 3:6, Darcis – Hájek 7:6(6), 1:6, 6:4, Ch. Rochus Dlouhý 6:1, 6:7 (3), 5:7.

... PO BOJI. K tradičním úspěšným pozápasovým rituálům patří zdravice
aktérů na hřišti a nehrajícího kapitána s celým realizačním týmem. Nejinak
tomu bylo i po čtyřhře, která stvrdila český postup. Foto z Bree: Zdeněk Pěnička

ry Česká sportovní, zajišťující chod
daviscupového týmu.
„Určitě panuje velká spokojenost.
Těžko někdo čekal, že tu můžeme
tak lehce vyhrát, ale já musím klukům pogratulovat. Byli koncentrovaní a chtěli to mít po sobotě
za sebou,“ řekl nehrající kapitán
Jaroslav Navrátil bezprostředně po
sobotním deblu v rozhovoru pro
Českou televizi. „Jedeme zápas od
zápasu, ale ten los je celkem přijatelný. Můžeme s tímto týmem cestu,
co byla v loňském roce, tedy když
budou hráči zdraví, zopakovat,“ přidal Navrátil na tiskové konferenci.
„Přiznám se, měl jsem před zápasem s Belgií trochu obavy, první
kolo v Davisově poháru je vždycky
ošidné, navíc po příjezdu do Bree
jsme se na hodně měkké a doslova neúměrně nakropené antuce
necítili nejlépe. Kluci k zápasu ale
přistoupili opravdu fantasticky, ukázali svou sílu, odvedli přesvědčivý,

jsme je,“ řekl České televizi Tomáš
Berdych. Nadšený byl i Radek
Štěpánek, kterému se před příjezdem do Belgie moc nedařilo a navíc
měl trochu zdravotní problémy.
„Davis Cup je pro mě speciální
záležitost, dal jsem do toho vše
a jsem rád, že se nám to povedlo za dva dny rozhodnout,“ řekl.
„Nejkrásnější by bylo, kdyby tenhle
vlak nikdy nestavil. Doufám, že
budeme mít zase šanci atakovat nejvyšší mety,“ poznamenal Štěpánek
s připomínkou loňského finále slavné soutěže.
Přestože si všichni přáli Izrael, který
by přivítali v domácím prostředí,
v červencovém čtvrtfinále Davis
Cupu se čeští tenisté utkají s Chile,
navíc v jeho domácím prostředí.
Ambiciózní jihoamerický tým zvládl duel s Izraelci taktéž poměrem 4:1
a poté, co se do týmu vrátil Gonzales
a Massu se vrací do své bývalé formy, to bude opravdu těžký soupeř.

Navíc se bude hrát určitě na antuce
a v době těsně po Wimbledonu to
určitě nebude jednoduché. „Co je
ale nejdůležitější? Aby byli Radek
a Tomáš zdraví! Bez nich si zatím
tým představit nedovedu,“ posunul své myšlenky již do července
Jaroslav Navrátil. Doposud se čeští
tenisté s Chile utkali pouze jednou - v roce 1967 v prvním kole
v Praze vyhráli 3:2. „Příchodem
Gonzáleze, který se vrátil do týmu,
nás čeká velice těžké utkání, protože Chile doma moc neprohrává.
Nicméně, na druhé kolo je to přijatelnější soupeř, který není zas tak
těžký a neprůchodný,“ míní kapitán
Navrátil. I podle Tomáše Berdycha
má český tým šanci uspět. „Když
to bude vycházet takhle a my si
udržíme formu, tak pořád šance
přes toho druhého hráče v Chile je,“
uvedl. „Bude to nesmírně náročné
s tím, že člověk bude muset letět na
úplně druhý kout světa,“ upozornil.
„Jsou tam fanatičtí fanoušci, mají
obrovsky horkou krev a sport milují. Celá Jižní Amerika. Ta podpora
je tam neuvěřitelná,“ přidal Radek
Štěpánek. „Publikum bude živější, lidé jsou tam horkokrevní. Ale
byli jsem v Paraguayi, v Argentině
a kluci už mají zkušenosti,“ uklidňuje Navrátil. Navíc je možné, že
se budou moci čeští tenisté i v daleké Jižní Americe opřít o hlasivky
svých příznivců, kteří pochopitelně
nechyběli ani v Belgii. „Byli znovu
úžasní, mají naše velké poděkování.
Jen díky nim panovala v hale slušná
kulisa a já věřím, že když se to nějak
zařídí, budou s námi i v Chile,“
nechal se slyšet Radek Štěpánek,
který je znám, že při zápase s příznivci žije.
Český tým vstoupí do zápasu
s Chile s prakticky vyrovnanou
bilancí. Berdych s Massuem na
okruhu ATP dvakrát vyhrál a dvakrát prohrál. Gonzáleze pak dokázal
třikrát porazit a čtyřikrát neuspěl.
Radek Štěpánek hrál s Massuem třikrát a jednou zvítězil, Gonzáleze ve
čtyřech vzájemných duelech zdolal
třikrát.
Ve zbývajících dvojicích čtvrtfinále Davisova poáru na sebe narazí Rusko s Argentinou, obhájci
Španělé se utkají s Francií a k vidění bude i balkánské derby mezi
Chorvatskem a Srbskem.
-pk-

Prostějovský fan-klub lechtal nervy Belgičanů aneb naše cesta za vítězstvím
BREE (Belgie/od externího
spolupracovníka Večerníku
Oldřicha Lošťáka) - „Je
skvělé, když z hlediště slyšíte
české hlasy.“ Těmito slovy
zhodnotil Tomáš Berdych
počínání tenisových fanoušků, kteří ani tentokrát
nechyběli při daviscupovém
klání. Po loňských misích
v Chorvatsku či ve Španělsku
absolvoval prostějovský fanklub cestu do Belgie. A dalo
by se říct: JEŠTĚ, ŽE TAK.
Kdyby totiž nebylo ostrůvku
v červeno-modro-bílém odění, panovalo by v hale kruté
ticho! Belgičané totiž v Bree
neprojevili o Davis Cup valný
zájem...
Hala v Bree, což je mimo
jiné rodiště slavné belgické
tenistky Kim Clijstersové, má
kapacitu přes 3500 diváků.
Zaplněna byla ale maximálně
ze třetiny. A tak zatímco český
tým si při hlasitém skandování, mohutném bubnování,
zpěvu nejrůznějších chorálů
či vřískotu řechtaček liboval,
domácí neskrývali rozladění.
S velkou nelibostí nesla fandění zhruba tří desítek českých
příznivců především belgická tenisová jednička Olivier
Rochus, který si na chování fans, jenž přijeli zejména
z Hané, stěžoval i u rozhodčích. „To jsem snad nikdy
nezažil,“ podotkl. Tak hluční
podle něj snad nebyli Češi ani
při minulém vzájemném utkání předloni v Ostravě! „Tihle
chlapíci s námi jezdí skoro
na každý zápas,“ prohlásil
naopak s úsměvem Berdych,
který byl s přítomností českého živlu v hledišti malé haly
v Bree nadmíru spokojený. „Je
to super,“ uvedl český tenista,
kterého se belgičtí novináři v nadsázce ptali, jestli si je
platí. „Ne, my nemusíme...,“

prohlásil a dodal: „Jsem rád,
že se lidi přijeli podívat a podpořit nás.“
„Jezdíme vždycky, snad kromě Ruska. V práci si nadděláme si a vyrazíme,“ opakují při

prodavačky měly plné ruce práce a pomalu nestačily doplňovat mizející dobroty. Ani jsme
se nenadáli a přišel pátek. V den
zápasu jsme zaujali svá místa
v hale a sváděli „velký“ souboj

jak to viděl fanoušek
každém výjezdu prostějovští
fanoušci. S poděkováním za
jejich podporu přispěchal po
postupu i prezident Českého
tenisového svazu Ivo Kaderka,
který mimo jiné pronesl: „Rád
bych vás viděl i v Chile!“
Jak jsme vykoupili
pralinky a ovládli
halu...
Už ve středu 3. března ve 20:45
hodin se třicet příznivců tenisového fan-klubu Prostějov
vydalo autobusem FTL podpořit naše hráče v utkání s Belgií.
Během noční jízdy dlouhé 1100
km jsme zůstali dvě hodiny stát
při dopravní nehodě a zácpě
u Kolína nad Rýnem asi 150
km od cílového městečka
Bree... Náladu nám to však
nezkazilo a ve čtvrtek po dvanácté hodině jsme se konečně
ubytovali v Reppelu, v hotelu
Watermolen (Vodní mlýny). Po
ubytování někteří nedočkavci
si šli oddechnout do hotelového bazénu, aby po vyčerpávající cestě nabrali novou energii
s vědomím, že ji budou potřebovat na povzbuzování našich
„zlatých hochů“. Po krátké
siestě jsme si jeli prohlédnou
sportovní halu Expodrom, kde
právě trénoval Radek Štěpánek
s Lukášem Dlouhým. Také jsme si prohlédli čtrnáct a půl
tisícové městěčko Bree a téměř
vykoupili místní značkovou
prodejnu „Leonidas“ s proslulými belgickými pralinkami.
A nutno podotknout, že obě

s malou návštěvou domácího
publika. Antuka, která byla
připravena pro domácí hráče,
nakonec více vadila samotným Belgičanům a naši hráči
po výborném výkonu uhráli
bez ztráty setu první dva body.
S obrovskými nadějemi jsme
tak vyhlíželi čtyřhru, kde by nás
případná výhra poslala do čtvrtfinále Davisova poháru!
Jak jsme se zásobili
spodním prádlem a pak
slavili výhru...
V sobotu po snídani jsme se
vydali na prohlídku nedalekého města Genku, kde jsme
navštívili nejen pamětihodnosti
a místní architekturu, ale zásobili se také spodním prádlem...
Hodinu po poledni jsme vyrazili na tolik očekávanou čtyřhru
do haly Expodroom, která pro
nás měla přinést kýžený třetí
bod. Věděli jsme, že bude hrát
opět Tomáš s Radkem a strašně jsme jim věřili. Oba naši
reprezentanti podali velmi kvalitní výkon a tak po posledním
míčku vypukla euforie českých
fanoušků, kteří děkovali oběma
hráčům za vynikající výkon.
Tato spontánní oslava pokračovala celou cestu až na hotel,
kde jsme i recepčního zatáhli do
naší vítězné jízdy... Večer proběhla v místním hotelu „grill
party“, na níž si každý sám ugriloval, upekl, usmažil či jinak
připravil pět druhů masa, plody
moře a uzeninu. Se zeleninovými saláty, dresinkem a peče-

nými bramborami jsme si pak
dokonale naplnili svá břicha
a mohli se pustit do víru dění..
Pilo se, zpívalo, tancovalo prostě oslavovali jsme vítězství
těch našich „zlatých hochů“...
Belgické pivo nám zachutnalo
a ukázalo se, že ho Belgičané
umí vařit. Někteří „přeborníci“
se dokonce snažili vyzkoušet
co nejvíce druhů, ale ve vitríně hotelové restaurace bylo
narovnáno nejméně padesát
různých značek a tak to vzdali.
Moravská slivovička však má
také své kouzlo a ta tekla proudem... Uspořádali jsme také
souboj mezi dvěma kuželkářskými družstvy, v němž jednoznačně exceloval nestárnoucí
Pepa Skoumal z Vrahovic. Byla
to bouřlivá, nekonečná a hlavně
vítězná noc...
Jak jsme jeli domů
a sparťané se
slávisty se hecovali...
Ráno po snídani bylo rozhodnuto, že vzhledem ke všem
okolnostem se vydáme domů,

přestože například Honza
Hájek hodně toužil po tom,
abychom zůstali a povzbudilo ho. Většina však nechtěla
riskovat, přece jen pondělí
se nebezpečně blížilo. A tak
následovala oslavná cesta
až do Prostějova. Nedělní
odjezd z hotelu Watermolen
domů proběhl v pohodě a to
především profesionální jízdou řidičů z FTL Prostějov.
Během kilometrů se náš jednolitý kolektiv rozdělil na slávisty a sparťany, kteří se vzájemně nemilosrdně hecovali.
Také „von Tauber alias Vajli“
svými hláškami během jízdy
uváděl otce Radka Štěpánka
v zoufalství, protože ten si při
sledování videa v duchu přehrával synovy skvělé výměny
z deblu... Nakonec jsme po třiadvacáté hodině rádi přivítali
blízkost Prostějova.
Už teď se těšíme na příštího
soupeře a jelikož jím budou
hráči až z dalekého Chile,
vypadá to, že fan-klub tentokrát
zůstane v létě doma. Nebo snad
ne?
-pk-

Fotoreportáž
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DO PAMÁTNÍKU. Po příjezdu do Bree se celá hanácká výprava
zvěčnila na společném snímku, který zcela jistě zvýrazní cenu nejednoho památníku. A že bylo hned veselo, to si pište...

JAKO DOMA. Okamžitě po příchodu do haly zaujali prostějovští
tenisoví fanoušci strategické pozice a dávali o sobě hlasitě vědět.
Záhy bylo jasné, že českým hráčům vytvoří dominující domácí prostředí. Belgičané totiž Davis Cup nijak zvlášť neprožívali...

SLAVILO SE TANCEM. Obrovskou radost z třetího bodu, který dokonal postup českých tenistů do čtvrtfinále, fanoušci určitě
neskrývali.Nejenžepodebluneúnavněvyvolávalijménasvýchhrdinů, ale následně v útrobách haly pořádně dávali najevo své emoce.
Vítězná kolečka opojné radosti byla samozřejmostí. Vězte, že slavilo
se dlouho do noci...

FANOUŠEK „ŠÁŠULA“. Fanoušci z Prostějova měli na daviscupové
klání nejen dobře naladěné hlasivky, ale byli patřičně vybaveni nejrůznějšími proprietami. Tento příznivec se stal tím nejoddanějším
českým šaškem.
4xFOTO Z BELGICKÉHO BREE ZDENĚK PĚNIČKA

Alchymie týmu - toto kouzlo funguje!
Čtvrtým rokem je Radek
Štěpánek zpět v reprezentaci a jeho daviscupové kouzlo ve spokojení s Tomášem
Berdychem funguje dál. Češi
se potřetí za sebou dostali
do čtvrtfinále a vyhnuli se
nástrahám utkání o záchranu.
Hladká výhra nad Belgií přinesla jeden nový moment. Ač
se oporám Berdychovi a hlavně Štěpánkovi tolik nedařilo na
turnajích, soupeř měl respekt
a ve třech zápasech nezískal
nad Čechy jediný set!
Jméno si český tým získal loň-

skou jízdou, v které pobláznil
republiku postupem do boje
o salátovou mísu poprvé po
29 letech. „Soupeři vědí, že se
tenhle tým ve stejném složení
dostal až do finále, a vnímají
to taky tak. To je stejné, jako
když jde kdokoliv hrát na kurt
s Federerem. Ostatní vidí, co
jsme dokázali,“ mínil Berdych.
Ten si zvedl sebevědomí i tím,
že úspěchem ve čtyřhře získal
v Davis Cupu svou 23. výhru
v životě, čímž překonal i Ivana
Lendla a dostal se na desáté
místo v české a československé

historii. „Tak on má ale pořád
to jedno, na které my tady stále
čekáme...,“ připomněl Berdych
fakt, že Lendl dovedl v roce
1980 tým k triumfu v Davis
Cupu. „Tomáš i Radek hrají
Davis Cup skvěle. Myslím,
že projdou dalším kolem,“
složil Čechům poklonu Olivier
Rochus.
Na druhou stranu pořád ale platí, že výsledek českého týmu je
značnězávislýpouzenadvouhráčích. Kapitán Jaroslav Navrátil
měl před utkání podle všeho
oprávněné obavy, když Štěpánka

trápily teploty. V momentu, kdy
by ze sestavy vypadl, byl by
zápas zřejmě mnohem dramatičtější. Každopádně se tak nestalo
a v Belgii opět zafungovala týmová spolupráce a skvělý realizační
tým, kterým se Češi pyšní. „Ani
nebudu všechny vyjmenovávat,
ale když se sejdeme, tak je dobrá
nálada a všechno funguje“„ řekl
kapitán. Přát si Jaroslav Navrátil
může jediné: aby v červencovém
čtvrtfinále, ať už v Chile, nebo
doma s Izraelci, alchymie týmu
fungovala dál.
dle www.tenisportal.cz -pk-
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6, uvádí
THE RANGERS
– LADIES PARTY.
Čtvrtek 25. března 2010 v 19. 00
hod. Vstupné: v předprodeji – 200
Kč na místě – 220 Kč.
Předprodej: 582 333 003,
produkce.sdpv@centrum.cz,
www.sdpv.cz
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
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
MC Cipísek březen na téma Čtěme
dětem. Zápisy do Cipískovy školičky
na duben-červen pro děti od 2,5 roku
- na obou pracovištích MC. Pojďte s
námi do knihovny! Návštěva dětského oddělení městské knihovny - úterý 23.3. v 10.00 hodin, dětské odd.
městské knihovny na Vápenici, přihlášky v MC. Kreativní večer pro dospělé - Misky z papírové hmoty. Středa 17.3. od 18.00 hodin v MC Dvo-

KUPÓN č. 11
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

řákova, přihlášky v MC. Jarní burza
oblečení a obuvi v MC Dvořákova.
Pozor změna! Nové značení prodávaných věcí! Jestliže chcete prodávat na burze, osobně si vyzvedněte
předem pořadové číslo prodávajícího a formulář na pracovištích
MC. Příjem věcí: pondělí 29.3. 8.30
- 16.30 hod. Prodej: úterý 30.3. 8.30 16.30hod. Výdej neprodaného zboží:
čtvrtek 1.4. 8.30 - 16.30 hod.
Informace o všech aktivitách na
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364
874, 602 364 868.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
16.3.úterý – od 9.30 hod. film se zvukovým komentářem pro nevidomé
čtenáře Městské knihovny „Co je
vám doktore?“ z tvorby Zdeňka Svěráka.
17.3.středa – od 17.00 hod. ve studovně Městské knihovny – přednáška Léčba podle čaker MUDr. Radomíra Růžičky, CSc., předního
českého odborníka v oblasti tradiční
čínské medicíny.
18.3.čtvrtek – od 9.00 do 14.00 hod.
Pletení z pedigu – pořádá TyfloCentrum Prostějov ve spolupráci se
SONS v klubovně SONS. Můžete se
hlásit na tel. čísle 775 266 712 TyfloServis nebo 582 33 12 54 SONS.
18.3.čtvrtek - od 11.00 do 16.00 hod.
Zájmový klub
19.3. pátek -Výstava - Branou muzea do středověku aneb doba měst a
hradů, jak ji ještě neznáte ve Městském muzeu a galerii Polička. Odjezd z Pv vlakem v 7.25 hod. Prostějov příjezd v 18.33 nebo 20.33 h.
19.3.pátek – od 7.00 do 8.00 hod.
Relaxační plavání
Cyrilometodějské gymnázium Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám do primy víceletého
gymnázia určený žákům 5. tříd
ZŠ. Termíny: 26.3., 9.4., 16.4., začátek vždy 14.30 hod. Na kurz není
třeba se předem přihlašovat. Kurz je
bezplatný. Bližší informace na
www.cmg.prostejov.cz
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: 24.3. 14:00
– 16:00 hod.
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: 1.000 Kč. SportcentrumDDM, Vápenice 9, Prostějov, tel. 582
344 125 mkoudelkova@sportcen
trumddm.cz, www.sportcentrum
ddm.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 Prostějově,
Kostelecká 17, zve své členy i nečleny na zájezdy: Slavkov, Vyškov 9.4.2010 – prohlídka muzea, zámku,
města, popř. návštěva aquaparku.
Bílá Lhota, Loštice, Bouzov –
23.4.2010 – návštěva arboreta, muzea, zámku. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. čísle 588 000
167.
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově spolu s Církví československou husitskou pořádá be-

sedu 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.

ENIGMATIC FAITH, EDAIN,
MACERACE, DRACO HYPNALIS, CATATOMB. Autobusy z PV
aut. st. 19.05 a 20.45 hod.

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.

Výstava fotografií
"AKORDY SVĚTLA III."
- autoři Zdeněk Pella
a Michal Kriška.
Galerie Linka (budova ZUŠ
Vl.Ambrose v Prostějově (Kravařova ul.). Výstava potrvá do konce dubna.

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 združení D.O.M. a ZUŠ
Němčice nad Hanou Vás srdečně
zvou na VÝROČNÍ KONCERT
pořádaný u příležitosti 25. výročí založení Dechového orchestru mladých. Termín: 26.3.2010 v 19:00
hod. 27. 3. 2010 v 17.00 hod. Místo:
Kulturní dům Ivanovice n. Hané.

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 – 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.
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,

Správná odpověď z č. 9: Na snímku je dům na ulici Pod Kosířem č. 4. Vylosovaným výhercem se stává paní Božena Danišová, E.Beneše 29/35, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do
23. března 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333
433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 29. března 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

AIKIDO Prostějov - zve k cvičení
základů sebeobrany se zaměřením na
Aikido v druhé polovině školního roku. Bližší informace Ondra Kašuba
tel: 728 605 129, aikidoprostejov@seznam.cz

Pozvánka na členskou schůzi Svazu postižených civilizačními chorobami ČR – PV „Klubu Kardio“,
která se koná ve středu dne 17. března 2019 ve 14.00 hodin v přednáškovém sále Národního domu v
PV. Schůze bude spojena se zajímavou přednáškou a přihlašováním na
rekondiční pobyt.
Pozvánka
na XI. Oblastní kolo
festivalu mateřských škol
MATEŘINKA 2010,
která se koná dne 24. 3. 2010
v 15.00 hod. v Městském divadle
v Prostějově.
Národní dům PV - HELENA ZEMÁNKOVÁ – cyklus fotografií
„REVUE EN FRICHE“ „SNĚNÍ
V OPUŠTĚNÉ TOVÁRNĚ“. Výstava potrvá do 28. dubna 2010.
V sobotu 10.4.2010 se uskuteční
v Národním domě Orange expres
– country ples senátorky
Boženy Sekaninové.
Uvítací přípitek od 19 hod. a pak to
rozjedem! Hudba k tanci a poslechu
ve všech prostorách ND, výuka
country tanců, bohatá tombola. Předprodej lístků v Knihkupectví U Radnice v Prostějově na nám. T.G. Masaryka 15. Country oblečení vítáno.
Více na www.sekaninova.cz.
T.J. Sokol Smržice zve všechny příznivce dobré muziky na JOSEFOVSKÝ COUNTRY BÁL v sobotu
20.března 2010 ve 20:00 hod do sokolovny. K tanci a poslechu hraje
NÁHODA. Občerstvení, tombola.
Předprodej vstupenek od 15.3.2010 v
kanceláři CA Renata, ul. Kostelecká 8,
Prostějov, v pondělí 15.3.2010 od
18:00 do 19:00 hod v sokolovně ve
Smržicích. Svoz zajištěn: z Prostějova
19:15 hod hl. nádraží před halou, 19:25
u lázní, 19:35 restaurace u Chmelů.
Velikonoční prodejní výstava v
Křenůvkách v neděli 21.3.2010 od
14.00 hod.v místním pohostinství.
Keramika, obrázky, malby na dřevo a
další ruční práce s velikonoční tématikou. Přijďte si vychutnat atmosféru
svátků jara.
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Kino Metro 70
Pondělí 15. března:
17.30 Dvojka
České roadmovie
20.00 Nějak se to komplikuje
Americká romantická komedie
Úterý 16. března:
17.30 Dvojka
20.00 Nějak se to komplikuje
Středa 17. března:
17.30 Dvojka
20.00 Nějak se to komplikuje
Čtvrtek 18. března:
17.30 Čtvrtý druh
Americké sci-fi
20.00 Černej dynamit
Americká akční komedie
Pátek 19. března:
15.30 Arthur a Maltazardova pomsta
Francouzský animovaný
rodinný film
17.30 Čtvrtý druh
20.00 Černej dynamit
Sobota 20. března:
15.00 Arthur a Maltazardova pomsta
17.30 Arthur a Maltazardova pomsta
20.00 Dokonalý únik
Americký akční thriller
Neděle 21. března:
15.00 Arthur a Maltazardova pomsta
17.30 Arthur a Maltazardova pomsta
20.00 Dokonalý únik
Kinoklub
DUHADUHA
kinoklub
Středa 17. března:
15.00 Můj život v ruinách
Pátek 19. března:
17.30 Nějak se to komplikuje
Americká komedie
20.00 Nějak se to komplikuje
Sobota 20. března:
15.00 O hloupém Peciválovi
Pásmo pohádek
17.30 Nějak se to komplikuje
20.00 Nějak se to komplikuje
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 19. března:
20.00 3 SEZÓNY V PEKLE
Drama /Historický /Romantický
Česko / Slovensko / Německo
Městské
divadlo divadlo
Městské
Čtvrtek 18. března:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ
Místní organizace Prostějov
19.00 VĚRA ŠPINAROVÁ & band
Adama Pavlíka
NADORAZ 2010
Pátek 19. března:
19.00 Václav Havel ODCHÁZENÍ
Klicperovo divadlo
Hradec Králové
Sobota 20. března:
DVANÁCT OPIC - Ples
Alfa
Disco

club Alfa

Pátek 19. března:
Josefovská párty
Sobota 20. března:
Vítání jara - To nej z 80´a 90´ let
Apollo
13
Apollo
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Pátek 19. března:
21.00 INNOCENT EVENING
Sobota 20. března:
19.00 ROCK FOR CHILDERN
Simetrix
Simetrix
Pátek 19. března:
DJ Iceman
Sobota 20. března:
DJ Aleš Drapač (Doctor)

Berani - 21.3.-20.4. Uprostřed týdne se dostanete do časové pasti,
budou před vámi úkoly, které jednoznačně nemůžete v daném termínu stihnout. Buď požádejte o pomoc nebo se smiřte s menší
odměnou.
Býci - 21.4.-21.5. Více lidí má z vás prospěch, ale sami si nedokážete užívat výsledků vlastní práce. Zkuste trošku přemýšlet více
o sobě a nedívejte se pořád jen na utrpení druhých. A nepracujte tolik.
Blíženci - 22.5.-21.6. Objeví se někdo, z koho budete v naprostém
šoku. Ohromí vás svými nápady a hlavně není vyloučeno, že se do
něj zamilujete. A protože to bude opět po delší době, užijete si toho.
Raci - 22.6.-22.7. Čeká vás celkem rušný týden. Budete muset řešit hodně věcí najednou a to vaší pohodě rozhodně nepřidá. Navíc
se přidá nebezpečí nemoci, takže více času můžete strávit v posteli.
Lvi - 23.7.-23.8. Jste laskaví a rádi pomáháte. Jenomže už na kraji
tohoto týdne vás někdo ze známých pořádně naštve a tak vaše milá
povaha rázem vezme za své. Docela vás to otráví pro zbytek týdne.
Panny - 24.8.-23.9. Očekávejte komplikace v zaměstnání a nebude to nic příjemného. Ale můžete se hromům a bleskům ze strany
šéfa vyhnout. Vezměte si dovolenou nebo odjeďte na služební cestu.
Váhy - 24.9.-23.10. Na radu kamarádů se můžete pustit do zajímavé
akce s vidinou jednoduchého zisku. Nejdřív si ale prověřte, zda si z
vás přátelé nedělají srandu. Pokud ne, okamžitě jděte do akce!
Štíři - 24.10.-22.11. Stále si máte co a s kým povídat a jste považováni za neuvěřitelnou drbnu. Jenomže vaše informace kolikrát nejsou od věci a využívá je spousta lidí. Můžete je dokonce výhodně
zpeněžit.
Střelci - 23.11.-21.12. Už jste myšlenkami hodně daleko, spřádáte
plány na letní dovolenou. Ta přinese ve vašem životě divoký zvrat,
zažijete nepoznané, poznáte neuvěřitelné! Nebudete se stačit divit.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Začnou se okolo vás točit divní lidé, takže buďte v maximálním pozoru a nemluvte s nimi o intimních
záležitostech. Pokud se nechcete dostat do problémů, ignorujte je.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Čeká vás příjemný týden, ve kterém si klidně
můžete dovolit utratit nějakou tu korunu navíc. Nezapomeňte ale
na povinnosti spojené s úřady! Nic neodkládejte, to by se mohlo vymstít.
Ryby - 20.2.-20.3. Bude trvat delší dobu, než se rozjedete k obvyklým výkonům. Po víkendu totiž budete značně unaveni a také
otráveni. Konečně poznáte, že nejlépe je vám s milými kolegy
v práci.

15. března 2010
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Najdete nás na webové adrese:
www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOVSKÝ Veèerník,
Olomoucká 10, 796 01 Prostìjov
tel./fax: 582 333 433

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

vecernik@pv.cz
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SPÁČIL jednou nohou V URČICÍCH!
CHYSTAL SE VELKÝ COMEBACK ZKUŠENÉHO LIGOVÉHO
PLEJERA NA REGIONÁLNÍ TRÁVNÍKY

Večerníkovské

SPORTOVNÍ
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KDE DOMOV MŮJ, aneb fotbalisté bez zázemí?
PROSTĚJOV - Jakoby to nestačilo a na prostějovský fotbal se
sneslo málo pohrom... Nedlouho
poté, co musel v polovině sezóny
odstoupit divizní celek Protivanova, dostávají příznivci další
políček. Jak nám totiž v sobotu
odpoledne potvrdil předseda
fotbalového oddílu TJ Haná Prostějov Daniel Kolář, jediný příměstský klub stále nemá nájemní
smlouvu o užívání areálu Za Olomouckou ulicí, který v posledních
měsících prošel rozsáhlou rekonstrukcí za 55 miliónů korun! A jelikož už tuto sobotu mají být zahájeny mistrovské boje jarní části I.B
třídy Olomouckého KFS, jehož je
Haná účastníkem, smrdí tato situace průserem jako mraky! Podle
posledních informací má být totiž
areál, který dostalo do správy
sdružení FOTBAL Prostějov o.s.,

Tým TJ Haná Prostějov zřejmě nebude mít kde sehrát sobotní derby proti Vrahovicím!

oficiálně znovuzprovozněn
až 1. dubna! Jenže, to už může
být pro prostějovské fotbalisty
tak trochu pozdě... „Celou dobu
jsme na to všechny zainteresované
upozorňovali, ale byli jsme ujišťováni, že vše se stihne. Přípravu jsme
odehráli jinde, první mistrák však

máme na programu v sobotu 20. března a pokud
nedojde k odložení celého kola kvůli
klimatickým podmínkám, čeká nás
asi velký problém a zřejmě kontumace utkání! Stávající smlouvu
jsme totiž právě pod nátlakem nové

spolupráce vypověděli a teď
jsme prakticky bezbranní,“ svěřil se
nám s nelichotivou situací Daniel
Kolář. Podle jeho slov je šance na
zajištění náhradního hřiště prak-

ticky nulová, takže pokud nedojde k urychlenému řešení stavu
ohledně areálu Za Olomouckou
ulicí, k atraktivnímu regionálnímu
derby mezi TJ Haná a Sokolem
Vrahovice nejspíš nedojde! „Těžko
říct, jak toto všechno dopadne. Nejdříve jsme tlačeni do sloučení s 1.
SK Prostějov, pak do jiných dohod
a nakonec nebudeme mít ani kde
hrát...,“ láteřil evidentně rozladěný
šéf jediného oddílu s názvem města Prostějov v mužských soutěžích.
-pkVÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 25

TOMIGA potvrdil zájem o převzetí vlády nad Jestřáby

DENNÍ

PROSTĚJOV - V minulém týdnu
jsme vás informovali o začínajícím
rozpuku v hokejovém zákulisí,
které začíná být živo spekulacemi
nejrůznějšího druhu. Tou nejčastější
je otázka, kdy a komu prodá klub jeho
stávající majitel Zdeněk Zabloudil?
Na tuto otázku zná odpověď
bohužel zřejmě jen on sám a jelikož
ani v uplynulém týdnu se nám šéfa
Jestřábů nepodařilo zastihnout ani na
jednom ze tří(!) mobilních telefonů,
mají hokejoví příznivci holt smůlu..
Nedozví se nic. Tento „bobřík
mlčení“ v podání předsedy klubu
však nemusí trvat dlouho, Zabloudil
by se údajně v tomto týdnu měl

...

I

BONMO T
„PO ZÁPASE BOSÉHO JSEM CHTĚL ODJET
DOMŮ... ŘÍKÁM: KLUCI KONČÍME, DEJTE MI
REGISTRAČKY. TADY TO NEMÁ CENU!“
Šéftrenér extraligového týmu BC DTJ Prostějov RADOSLAV KŘÍŽEK měl při klání v Českých Budějovicích nervy
na pochodu. Doběla jej rozpálily verdikty bodových rozhodčích, kteří podle něj otočily výsledek zápasu hned ve třech případech...

objevit na zimním stadionu. Tudíž
vězte, že jakmile se nám současného
bosse prostějovského hokeje podaří
zachytit, položíme mu otázky, které
si kladete vy sami. Hlavně nás bude
zajímat, co bude s HK Jestřábi dál?
Jak jsme již naznačili, v kuloárech se
to jen hemží řadou variant, možností,
teorií, ale co bude nakonec pravda,
na to si musíme všichni počkat.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám
před týdnem přislíbil poodkrytí
současných trablů klubu, což však
musíme dnes vzít zpět. Ještě totiž
nemůžeme být konkrétní. Informace,
které se k nám v průběhu uplynulého
týdne jsou vskutku natolik závažné, že

nejdříve je třeba jejich stoprocentního
ověření. Teprve potom to bude stát
za to! Z tohoto důvodu je o týden
odložena i analýza neúspěšné
sezony a celkové hodnocení
ročníku 2009/2010. Co však odložit
nemusíme, to je prozrazení jednoho
ze dvou zájemců, který se Večerníku
přiznal, že má zájem o řízení, převzetí
či přímo koupi HK Jestřábi Prostějov.
Jedním z nich je i Michal Tomiga,
který našemu týdeníku poskytl
exkluzivní rozhovor. V něm záměr
chopit se žezla klubu potvrdil.
„Ano, mám zájem o hokejový
klub, ale již jako generální
manažer. Mám kolem sebe několik

potencionálních sponzorů, v čele
s jedním generálním,“ prozradil
Tomiga. „O hokej v Prostějově má
zájem skupina lidí, kteří by konečně
vnesli určitou stabilitu a koncepci,
jak je tomu i v jiných úspěšných
prostějovských sportech,“ tvrdí dále
někdejší mládežnický trenér. Podle
jeho slov již proběhla určitá jednání
se stávajícím majitelem, ovšem bez
valného výsledku. „Bylo mi pouze
nabídnuto jednání ohledně odkupu
A mužstva. Já sám jsem předložil
nabídku, která nebyla akceptována,“
uvedl Michal Tomiga.
Celé interview najdete taktéž v příštím
vydání našeho týdeníku.
-pk-

Nabitá cyklistická sezona. Kvalita přijede i do Prostějova!
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Ob
Obrovský
úlovek mohli těsně před startem fotbalového jara získat
fotbalisté Určic. V jejich snažení za zachování příslušnosti k Přebofot
ru Olomouckého KFS
KF jim totiž měl pomoct pětatřicetiletý univerzál Michal Spáčil!
Tento
kopané, který má na svém kontě i sedm prvoligových
T
Te
ent
ntoo odchovanec
oddch
chov
hov
ovan
anec
an
ec pprostějovské
r
startů za Sigmu Olomouc a za sebou dlouholeté druholigové působení v 1.HFK Olomouc, nezískal před druhou polovinou této sezony angažmá v Rakousku a víceméně
stál před dohodou právě s Určicemi. Některá média už jej dokonce zařadila na soupisku tohoto týmu! Nakonec je vše ale jinak a jeden z posledních hrajících pamětníků
na prostějovské druholigové časy zamířil do divizního Rýmařova, od nichž prý dostal
velice lukrativní nabídku!
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 25. -pk-

Basketbalisté
B
k b li é PProstějova
ěj se v sobotu protrápili k vítězství
nnad Poděbrady, které sice nikterak nepotěšilo srdce fajnšmekra,
ale statistici jej zaznamenali pozorně. Bylo totiž
š
v probíhajícím ročníku Mattoni NBL jubilejní a uzavřelo
již
j třetí desítku triumfů! Stejný počet výher mají po sobotním
n zápasu na svém kontě také volejbalistky Prostějova,
které
k navíc ani jednou na tuzemské scéně neprohrály.

Jana Horáková bojuje na čtyřech frontách

ŠA
Š
AMPION
M a r t i n RICHTER
Martin
RICHTER

PROSTĚJOV - Pestrý, nabitý a veskrze náročný. Přesně
takový bude program cyklistů SKC Prostějov a při něm
sídlícího Střediska Centra
Mládeže, které bylo v loňském roce vyhodnoceno jako
nejlepší ze všech čtrnácti
v celé České republice! Je tak
zřejmé, že obhájit vydobyté
pozice nebude vůbec jednoduchá záležitost. „Po oddí-

lové reorganizaci se každým
rokem posouváme o stupeň
výš. Věřím, že tato tendence bude pokračovat,“ uvedl
Petr Šrámek, předseda SKC
Prostějov. Členkou oddílu
i pro rok 2010 zůstává Jana
Horáková, česká reprezentantka v bikrosu a fourcrossu,
která bude mimo jiné usilovat
o druhý start na olympijských
hrách. (Dokončení na str. 24)

PEŠEK
Zdeněk HALENKA

PŘEDSTAVILI PROGRAM I PLÁNY! Na předsezónní tiskové konferenci v budově u velodromu předstoupili před novináře zástupci SKC
Prostějov. Zleva předseda oddílu Petr Šrámek, člen reprezentačního družstva
juniorů Robin Wagner, česká reprezentantka Jana Horáková, trenér družstva
do 23 let Michal Mráček, šéftrenér SKC a SCM a reprezentační kouč juniorů ČR
Vladimír Vačkář a asistent trenéra Ondřej Hnízdil.
Foto: Zdeněk Pěnička
STARTUJEME! Cyklisté rozjí ždí novou sezónu 2010. Zleva v prostějovských dresech Tkadlec, Wagner a Filip.
Foto: Michal Mráček

ŠPROCHY
ze zákulisí
Bude se stavět HALA!?
Nečekaný dárek by mohli dostat
všichni sportovní přívrženci. Jak se
Večerník doslechl, je docela možné, že již brzy vyroste v Prostějově
nová sportovní hala! Stát by mohl
na místě fotbalového stánku ve
Sportovní ulici, který již několik let
víceméně nečinně chátrá... Podle
našeho zdroje došlo k dohodě mezi
stávajícími vlastníky, exmajitelem
SK LeRK Bořivojem Krestou a oddílem SK Prostějov o konkrétním rozdělení majetku, což bylo zaneseno
i na katastrální úřad. A právě na
jedné pětině stávajícího pozemku
stadionu by mohla v brzké budoucnosti stát hala, která by sloužila pro
přípravu všech odvětví. Atletický
ovál či dokonce několik desítek
let toužebně očekávané zázemí
pro královnu sportů, jak jsme také
mohli zaslechnout, však obsahovat nemá... Více informací budeme
zjišťovat do příštího čísla.
EXJESTŘÁB HLADKÝ
JDE ZA KATR
Olomoucký vrchní soud minulý
týden pravomocně potvrdil tresty
za sérii loupežných přepadení, která se odehrála začátkem loňského
roku v Brně. Skupina lupičů tehdy
přepadla několik poboček sázkových kanceláří, prodejnu potravin
nebo trafiku, a přišla si tak asi na
čtvrt milionu korun. Členem tria
byl i hokejista Petr Hladký, někdejší člen HK Jestřábi Prostějov, který
vyfasoval 5,5 roku vězení! Ten byl
s podílem na sérii loupeží nejprve
stíhán na svobodě, od doby, co se
však nedostavil na jedno projednávání případu s omluvou, že„hrál
hokej“, byl ale ve vazbě... Hladký
v odvolání namítal, že se na loupežích podílel v menší míře. Nebyl
zatím trestán, činu se dopouštěl
v době po rozchodu s partnerkou,
přiznal se a při vyšetřování spolupracoval s policií. K odvolání se
připojili i jeho rodiče. „Výše trestu
je pro mě likvidační a chtěl bych
proto soud požádat o nižší trest,“
řekl hokejista s tím, že by mu dlouhé vězení zabránilo pokračovat
v profesionální kariéře. Krajský
soud jej nevyslyšel. Jeho verdikt je
pravomocný a není možné se proti
němu odvolat, možné je pouze
dovolání k Nejvyššímu soudu. Petr
Hladký působil v dresu Jestřábů
hned dvakrát a to v prvoligové
sezoně 2005-2006, kdy odehrál 2
zápasy a v druholigovém ročníku
2008-2009, v němž nastoupil za
Prostějov ve 3 utkáních.
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MIROSLAV ČERNOŠEK BUDE ČTENÁŘŮM
VEČERNÍKU ODPOVÍDAT NA APRÍLA!!
I NADÁLE TAK MŮŽETE POKLÁDAT VAŠE DOTAZY

KUŠE
STŘELBA Z POLNÍ KUŠE
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
SOBOTA 20. 3. 2010 10:00 HODIN
NEDĚLE 21. 3. 2010 9:00 HODIN
Městská hala u ZŠ, Kostelec na Hané

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“
- 35. a 36. kolo
TJ OP PROSTĚJOV
TJ TATRAN LITOVEL
SOBOTA 20. 3. 2010 10:00 a 14:00 HODIN
letní tělocvična u velodromu, Za Kosteleckou ul.

VOLEJBAL

boje na zelených trávnících aneb
PŘEBOR OKFS - 18. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 20. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Kralicích na Hané

VOLEJBAL
EXTRALIGA ČR ŽEN - 30. KOLO
VK PROSTĚJOV
VK KRÁLOVO POLE BRNO
SOBOTA 20. 3. 2010
17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

KAM ZA F TBALEM

PŘEBOR OKFS - 18. KOLO
SOKOL URČICE
1.HFK OLOMOUC „B“
NEDĚLE 21. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 14. KOLO
FC KLENOVICE NA HANÉ
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 20. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Němčicích nad Hanou

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 14. KOLO
SK JESENEC
TJ SLAVOJ KOJETÍN
NEDĚLE 21. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál ve Dzbelu

Na základě prvenství v hlasování čtenářů PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v anketě
„ZVOLTE SI HOSTA DO ON-LINE ROZHOVORU“
se naším prvním hostem horkého křesla stal

MIROSLAV ČERNOŠEK.
SPOLUMAJITEL MARKETINGOVÉ SPOLE ČNOSTI TK PLUS A MAJITEL
ČESKÁ SPORTOVNÍ PŮVODNĚ MĚL DO REDAKCE NAŠEHO TÝDENÍKU
ZAVÍTAT V PONDĚLÍ 8. BŘEZNA 2010 V 17:00 HODIN, ALE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ I ČASOVÉ ZANEPRÁZDNĚNOSTI ŠÉFA PROSTĚJOVSKÉHO TENISU A MNOHA AKCÍ NEJEN V TOMTO REGIONU BYL
ON-LINE ROZHOVOR ODLOŽEN. ZA NÁHRADNÍ TERMÍN BYL
URČEN 1. DUBEN 2010 OD 17:00 DO 18:00 HODIN.
NEPROPÁSN ĚTE TUTO OJEDINĚLOU NABÍDKU,
PIŠTE NASPORT@VECERNIKPV.CZ!
Více najdete

na straně

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 14. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
FC DUB NA MORAVĚ
NEDĚLE 21. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 14. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOKOL VRAHOVICE
SOBOTA 20. 3. 2010 15:00 HODIN
??? (místo nejisté)
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I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 14. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
FC NEZAMYSLICE NA HANÉ
NEDĚLE 21. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Kostelci na Hané

15. 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 ul. Palackého, PV. Cihl. nový, 42m2
4500Kč/měs. + ink.
1+kk E. Husserla
6000Kč/měs. + inkaso
2+1 Puškinova ul.
4400Kč/měs. + inkaso
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 posledních tří bytů 1+1 o výměře cca
46m2.
Info v RK

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

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

www.jhreality.cz
BYTY–PRONÁJEM:
1+kk,Waitovaul.–prostudentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/lůžko
1+1,Martinákovaul.
Kč5.300,-/měsícvč.inkasa
1+1,Žeranovskául.
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,Dolníul.
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,Tylovaul.
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
nový2+kk,nám.TGM Kč5.000,-/měsíc+inkaso
nový2+1,nám.TGM
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
nový2+kksparkováním,Olomouc
Kč9.000,-/měsíc+inkaso
nový3+kk,Rejskovaul.
Kč7.500,-/měsíc+inkaso
3+1,sídl.Svobody
Kč 7.800,-/měsícvč.inkasa
nový3+kk,Janáčkovaul.
Kč8.000,-/měsíc+inkaso
RD3+1,ul.Dr.Uhra
Kč9.000,-/měsíc+inkaso
Fotokaždéhobytunajdetena:
www.jhreality.cz

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
940.000 Kč
2+1 Šárka, 64 m2
2+1 Sídl. Svobody, 56m2 1.150.000 Kč
2+1 Brněnská, 62 m2 Cena dohodou

3+KK, 3+1, 4+KK
3+1 Dobrovského, 72 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 m2
3+1 E.Beneše, 93 m2

1.000.000 Kč
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:

IHNED K BYDLENÍ
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

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.

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

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 !!!

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

NOVINKA!

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

Vykoupíme vaši nemovitost,
pomůžeme s exekucí.
PLATBA DO 48 HODIN

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

5.800 Kč vč.en
5.500 Kč+en
6.500 Kč vč. en
8.100 Kč+en
7.000 Kč+en
11.000 Kč+en

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

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

Zděná chata Seč
690tis Kč
Poz. Domamyslice, 1426m2.
1450 Kč/m2
Pronájem kanc. prostor, PV Vápenice 8tis Kč
Pronájem prodejny, PV Drozdovice 80m2. 7tis Kč
Pronájem NP, PV Daliborka 85m2. 6tis Kč
Pronájem prodejny, PV Dobrovského 140m2.
17tis Kč
Pronájem ordinace, PV Karlov, vhodné i na
masáže,
5tis Kč

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem

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

5.800 Kč vč. en
7.900 Kč vč. en
6.900 Kč+en
7.000 Kč+en

1+kk OV, PV E.Beneše
629tis 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
380tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.099tis Kč
3+1 OV, PV E.Beneše
1.199tis 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
4+1 OV, PV Západní, po rek.
1.690tis 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,
750tis Kč
RD Vrahovice 6+1, dvougenerační se zahrádkou,
1.990tis 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
RD Vranovice

Byt k pronájmu
Byty prodej

A-City

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

Prostějov,Havlíčkovaul.
Činžovnídůmvcentruměsta,vel.2x4+1,každépodlaží120m2,novástřecha,zahrada,celépodsklepeno,připravenonarekonstrukci.Zast.plocha219m2,zahrada
231m2.
Cena:Kč3.290.000,-

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

RD MOSTKOVICE 3+KK
Krásný dům v klidné části obce,
krb, terasa, vše po rekonstrukci.
Tel.: 775 140 179
cena v RK

RD PLUMLOV 5+KK
Řadový dům, 2.NP, kolaudace
2009, zahrada, nízké náklady.
 777 867 858
2.100.000 Kč

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

3+1 OV, PV, Svatoplukova, cihla, 70m2,1.450tis Kč
4+1 OV, PV centrum, 130m2, nadstandard,
2.590tis Kč
4+1 OV, PV Krasice, 85m2, po rekonstrukci,
1.690tis Kč
Poz. Kostelec n. H, 800 m2, IS

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,-

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

PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
Prostějov,Sušilovaul.
Stavebnímístovcentrusprojektemnastavbukomerčníhoobjektu–přízemíobchody,1.patro–2byty2+kk,
2. patro + podkroví – byt 4+kk. Na pozemku vel. 208
m2(10,3x20)jestavbakdemolici,veškeréinž.sítě.
Cena:Kč1.260.000,-

BYTY–PRODEJ:
1+1,Plumlovskául.–DB,1.p.,40m2,porek.
Kč950.000,2+1, ul. Budovcova – DB, cihla, 55 m2, 3. p., bez
výtahu,pův.stav
Kč800.000,-SLEVA!
!!!SLEVA2+1,Kotěrovaul.–OV,porek.,55m2,3.
p.,cihla,lodžie
Kč1.099.000,-CENAPLATÍDO31.3.
2+1,Žeranovská–OV,75m2,4.p.,2terasy,cihla,
vlastíplynÚT
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,NOVÝ3+kksgaráží,Vrahovickául.–OV,balkon
Kč1.999.000,NOVÝ POSLEDNÍ 4+kk s garáží, Vrahovická
ul.–OV,balkon
Kč2.302.000,-

590tis Kč

www.cmreality.cz

BYT 3+1 E. BENEŠE, 93 m2
Zrekonstruovaný atypický byt,
terasa, lodžie, garáž, blízko centra!

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

Byty prodej

3+1 PV, Kotěrova, 8.900,- Kč/měs vč. ink.
2+1 PV Vrchlického, 100m2, 7.900 Kč vč. en

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

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

Byty prodej
1+kk DV, PV E.Beneše
725tis Kč
1+1 DV, Šárka, po rek., zařízen
770tis Kč
2+1 OV, PV Brněnská, po rek.
1.220tis Kč
3+1 OV, PV C. Boudy, cihla
1.560tis Kč
3+1 OV, PV Domamyslice, cihla, po rek.
1.690tis Kč
4+kk DV, PV Anglická,
1.130tis Kč
RD PV, Husovo nám. 3+1.
1.690tis Kč
RD Němčice nad Hanou 3+1.
850tis Kč
RD Kladky, 2 jednotky: 3+1, 2+1, velký
pozemek
990tis Kč

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

RD DRŽOVICE 2+1
Rodinný domek, možnost podkroví
částečná rekonstrukce, pěkná zahrada.
Tel.: 733 158 566
cena v RK

Mobil: 777 619 939
Byty pronájem

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

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

Nové byty Prostějov - Drozdovice, různé výměry,
dispozice 2+kk až 3+kk, vlastní dvůr, parkování.
1+kk, PV Budovcova
1+1 PV Tylova,
1+1 PV Tylova,
2+kk PV Drozdovice, 69m2,
2+1 PV Okružní, po rek., cihla
3+kk PV Drozdovice, 90m2,

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

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

GARÁŽE:
PRODEJ–Pv,zaMechanikou

Kč99.000,-

1+KK Lidická, 28 m2
5.900 Kč vč. ink
1+1 Žeranovská, 45 m2 6.000 Kč vč. ink
2
2+KK Ječmínkova, 56 m 7.000 Kč vč.ink
2+1 Bulharská, 55 m2
6.500 Kč vč. ink
2+1 Slavíčka, 56 m2
6.500 Kč vč. ink
2
2+1 Fanderlíkova, 70m 8.000 Kč vč.ink
3+1 Daliborka, 105 m2
7.000 Kč + ink
2+1 Krasická, 75 m2
8.000 Kč vč. ink
3+KK Lužická, 63 m2
7.000 Kč + ink
3+1 Dolní, 78 m2
6.500 Kč + ink
3+1 Daliborka, 105 m2
7.000 Kč + ink
3+1 Hvězda, 75 m2
8.000 Kč vč. ink
3+kk Wolkerova, 120 m2 11.000 Kč vč. ink
4+kk Olomoucká, 105 m2 10.000 Kč + ink
4+1 Palackého, 112 m2
6.900 Kč + ink

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR PROSTĚJOV:
Kancelář Kostelecká, 35 m2 4.200 Kč+ ink
Kancelář Wolkerova, 50 m2 5.000 Kč + ink
Obchod Wolkerova, 55 m2 7.000 Kč + ink
Obchod Wolkerova, 70 m215.000 Kč + ink
Kadeřnictví Rejskova, 135 m2 13.000 Kč + ink

PRODÁVÁTE? S NÁMI ZDARMA:





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

... snadno a rychle !

www.asistent-reality.cz

Rubriky, ostatní sporty

15. března 2010

Stallo se před....
13. 3. 2000
► LeRK PLICHTIL V PLZNI!
Ve druhém jarním kole zajížděli prostějovští druholigoví fotbalisté do Štruncových sadů, kde je čekal atraktivní duel s jedním z kandidátů na postup do první ligy. Trenéru Machálkovi
sice chyběl v základní sestavě nemocný Cigánek, přesto jeho
svěřenci ubránili na západě Čech cennou, bezbrankovou
remízu. A to mohlo být ještě lépe, protože Jiří Gába nastřelil
v první půli spojnici břevna a tyče... Ani tentokrát v sestavě
nechyběli pozdější ligoví plejeři Boušek či Randa.
► HOKEJOVÍ JUNIOŘI PORAZILICHORVATSKO
Zajímavý zápas sehráli hokejoví junioři, fungující pod
hlavičkou MHK Prostějov. K přípravnému duelu zavítal do Prostějova reprezentační výběr Chorvatska, který z
lavičky vedl známý lodivod Stanislav Neveselý. Juniorský
výběr vedený Ivo Horákem byl posílený o dvě dvojice z
HC Prostějov, resp. Boskovic (Doseděl, Koláček – Vařeka,
Vojáček) a Chorvaty zdolal v poměru 4:1. Hattrick zaznamenal právě Vojáček, výhru pal korunoval Štaudr.
► DALŠÍ ÚSPĚCH RELAXU
Úspěšně dopadlo pro sálové fotbalisty Relaxu Prostějov
krajské finále Českého poháru, které se konalo v Kostelci na
Hané. Ze tří účastníků mohl do celostátního finále postoupit
jen jeden a k radosti domácích jím byl právě Relax, který
přemohl jak Victorii Kroměříž, tak i Malenovice. Relax tak
mohl s chutí vyrazit do Otrokovic...
►HOKEJISTÉ NADÁLE PROHRÁVAJÍ...
Ani v dalších dvou zápasech skupiny o udržení první ligy
nenašli hokejisté HC Prostějov ztracenou pohodu a prohráli
jak na ledě brněnské Komety, tak i v Jindřichově Hradci. A to
dokonce zdrcujícími rozdíly 5:1, resp. 5:0! O jedinou trefu v
tomto týdnu se zasloužil Koláček. „Urazili jsme hokejového
boha a teď se nám to vrací,“ komentoval tehdejší kouč Josef
Sršeň výkonnostní propad týmu, jenž do posledních chvil
bojoval o play-off, ale z posledních sedmi zápasů vyhrál
jediný. Na následující dvě domácí střetnutí proti Kadani a
Kometě Brno vyhlásilo vedení HC, mobilizující alarmující
stav, vstup pro diváky zdarma!
-pk-

CHYSTÁ SE APRÍLOVÝ ROZHOVOR!
Na základě hlasování čtenářů PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v
anketě „ZVOLTE SI HOSTA DO ON-LINE ROZHOVORU“ se
prvním hostem horkého křesla stal MIROSLAV ČERNOŠEK. Ten
měl původně do redakce našeho týdeníku zavítat již před týdnem, ale
vzhledem k prvotním technickým potížím a časové zaneprázdněnosti
se tak nakonec stane ve ČTVRTEK 1. DUBNA 2010 OD 17 DO 18
HODIN.
Právě v tento den a tuto dobu tak bude SPOLUMAJITEL
MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI TK PLUS A MAJITEL
ČESKÁ SPORTOVNÍ MIROSLAV ČERNOŠEK K DISPOZICI
ČTENÁŘŮM VEČERNÍKU!
DOTAZY MU V ŠAK MŮŽETE NADÁLE POKLÁDAT UŽ NYNÍ
A TO PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU SPORT@VECERNIKPV.
CZ ČI INTERNETOVÝCH STRÁNEK WWW.VECERNIKPV.CZ.
Zajímá Vás, jak je spokojen s chodem prostějovských klubů basketbalu,
volejbalu, či tenisu? Co říká na své projekty? A jaké má plány s olympijskou myšlenkou? A proč je tak dobré pořádat v Praze tenisové exhibice
legend, či zápas hokejové NHL? Nebo se chcete dozvědět, proč nikdy
nevstoupil do prostějovského hokeje nebo fotbalu? Chcete znát jeho sportovní sny?
NA VEŠKERÉ TYTO, PODOBNÉ, ALE I ZCELA ODLIŠNÉ
DOTAZY VÁM MIROSLAV ČERNOŠEK ODPOVÍ V RÁMCI
NAŠEHO ON-LINE CHATU, KDY S NÍM BUDETE MOCI
MLUVIT OSOBNĚ, ČI FORMOU TELEFONICKÉHO HOVORU.
TAK NEVÁHEJTE A PIŠTE!

TV tipy

Zajímavost týdne
Na tomto místě vás týden co týden seznamujeme s nejzajímavějšími událostmi či nejrůznějšími pikantériemi ze sportovního prostředí, které se Večerníku podaří vypátrat, zjistit či třeba dostaneme nějaký
ožehavý tip. V uplynulém týdnu se k našim uším doneslo, že česká reprezentantka v bikrosu Jana
Horáková už brázdí nejen pískové vlny, ale také sněhové pahorky! A ne jen tak ledabyle, ale rovnou o
cenné kovy! Víte i vy o nějakém zajímavém skutku? Napište nám na sport@vecernikpv.cz!

Jana HORÁKOVÁ získala bronzovou medaili
na akademickém MČR ve snowboardcrossu!
* Máme snad „druhou Sáblíkovou“? * Po Pekingu i do Soči? * „Je to můj velký koníček“
DOLNÍ
M O R AVA /
PROSTĚJOV - Málem
v utajení skončila další
bronzová medaile, kterou
získala šestadvacetiletá
rodačka z Tištína Jana
Horáková. Členka SKC
Prostějov, která se od roku
1992 věnuje bikrosu a o rok
později začala s fourcrossem,
přičemž v obou disciplínách
již dosáhla na titul světové
mistryně, nezahálí ani v
zimním období a zdá se,
že po Martině Sáblíkové,
jež úspěšně praktikuje
rychlobruslení i cyklistiku,
má český sport druhou
obojživelnici!
Jana Horáková, která to v
bikrosovém odvětví dotáhla až
na olympiádu v Pekingu 2008,
kde však do finále nepostoupila,
se momentálně připravuje na
další svátek pod pěti kruhy.
„Chtěla bych startovat v
Londýně 2012,“ vyznala
se několikrát sympatická
jezdkyně, kterou podporuje
marketingová společnost TK
PLUS. Aby se mohla zúčastnit
druhých letních olympijských
her v řadě, musí si vyjet místo
v kvalifikaci, která probíhá po
celé předchozí tři roky. „Taková
jsou holt pravidla. Nedá se nic
dělat, musím makat pořád,“
uvedla na připomínku o vysoké
náročnosti Jana Horáková.
Zdá se však, jakoby
čtyřnásobná mistryně Evropy
nesázela vše jen na jednu kartu
a tajně pokukovala i po účasti
na zimní olympiádě, která se
koná o dva roky později. „Soči?

a Moravskoslezského budeme
osobní vazby potřebovat,“ dodal
Černošek.
Bývalý profesionální tenista Tomá š
Cibulec, který na okruhu ATP slavil
úspěchy především v deblu, jemuž
se také v posledních letech věnoval
už prakticky naplno a dvouhru takřka vůbec nehrál, oslavil uplynulý
pátek třiadvacáté narozeniny. Ještě
předtím ale dostal od šéfůTK PLUS
dárek v podobě nového místa v kanceláři. „Bude zastávat funkci PR
manažera a tiskového mluvčího,“
potvrdil Chytil. „Je to semifinalista
Roland Garros, což mnoho Čechů
nedokázalo,“ poznamenal s úsměvem na jeho adresu Černošek.
Tomá š Cibulec je rodákem
z Havířova, na okruhuATP se poprvé objevil jako osmnáctiletý v roce
1996. Postupem času jeho kariéra
vykrystalizovala ve specialistu na
deblová klání, v nichž se hned třikrát
radovalzturnajovéhotriumfuaosmkrát byl ve finále. První titul získal
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další dva v Kodani a Stuttgartu
s Pavlem Víznerem. Jeho nejvýše
dosaženým umístěním bylo 21.
místo. V posledních letech se více
než na kurtu začal objevovat
na zelej
ném trávné
níku. Po
ní
postupném
po
ukončení
k a r i é r y,
během které
běh
si vydělal
téměř tři čtvrtém
tě miliónu
dolarů na
amerických
dol
prize money, se stal stabilním člen
základní sestavy fotbalistů TJ Haná
Prostějov, momentálně účastníka
I.B třídy Olomouckého KFS. Nyní
se tedy převléká do funkcionářského saka, na sportovištích se s ním ale
budeme setkávat pořád. My novináři možná i daleko častěji...
„Jsme dva spolumajitelé, tři jednateléaprotoženikdonemůžezvládnout
všechno, dohodli jsme se, že Milan
bude šéfem správní rady basketbalového klubu, Petr Chytil je generálním ředitelem TK PLUS a šéfem
správní rady volejbalu, na mě zůstávají zbývající projekty s tím, že tenis
připadl Petře Langrové-Píchalové,
která bude šéfovou tenisových projektů. Já si držím peníze v podstatě
nad vším a speciálně právě tenis.
Ud ělali jsme určité úpravy, jejichž
cílem má být prohloubení specializace na jednotlivých pozicích. V čele
firmy stojí samozřejmě majitelé,
jimiž jsem já a Milan Matzenauer.

LEDNÍ HOKEJ
Extraliga - play off
čtvrtfinálové zápasy
PONDĚLÍ 15. 3. - NEDĚLE 21.3. 2010
18:00 hodin

FOTBAL
20. kolo Gambrinus ligy
AC Sparta Praha - SK Sigma Olomouc
SOBOTA 20. 3. 2010
15:30 hodin
BASKETBAL
Český pohár - FINAL EIGHT
přímý přenos finálového utkání
SOBOTA 20. 3. 2010
21:00 hodin

z tenisových
tenisových kkurtů...
urtů...

Co vy víte, třeba jo... Je to ještě
daleko,“ odvětila s úsměvem
na reakce po svém úspěchu na
bílém svahu.
Bikerka totiž v rámci své
zimní přípravy startovala na
akademickém mistrovství
České republiky ve
snowboardingu, které se
uskutečnilo koncem února v
lyžařském areálu Větrný vrch

na Dolní Moravě v Jeseníkách.
Akce byla součástí oslav 100
let českého vysokoškolského
sportu. A to by nebyla Jana
Horáková, kdyby se závodu
jen tak zúčastnila. V disciplíně
Boardercross se dostala do
čtyřčlenného finále, ve kterém
dojela na krásném třetím
místě hned za dvěma českými
reprezentantkami v tomto
odvětví Klárou Koukalovou a
Martinou Krejčovou! Horáková
tak pro Masarykovu univerzitu
a Fakultu sportovních studií
v Brně získala hodně cenný
bronz! „Já mám snowboard jako
velký koníček, jezdím občas
závody již od juniorek a občas
to někdy vyjde,“ pousmála se
sportovkyně. „Tam se mi vcelku
dařilo, jak říká, jezdím to pro
zábavu, takže bez nervů a v
klidu,“ dodala Jana Horáková.
-pk-

Langrová vede tenis, Lenz marketing
máme
kvalitu
á obzkoušenou
bk š
k li a mimo
i
jiné úzké kontakty na samosprávné
orgány ve městech i krajích. Po naší
expanzi nejen do Olomouckého,
ale také do Jihomoravského

S
Sportovní
í redakce
d k PROSTĚJOVS
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro vás
v rámci inovace zpravodajství přichystala pravidelnou nabídku
těch nejžhavějších tipů z televizních obrazovek všech česky mluvících kanálů, která má posloužit k ještě dokonalejšímu přehledu
všech sportovních nadšenců. Věříme, že následující přehled sportovních šlágrů, které můžete sledovat z pohodlí vašeho domova, či
společně s kamarády ze sportbaru, oceníte a pomůže vám nepropásnout ty vskutku zajímavé události.
-pk-

LYŽOVÁNÍ
mistrovství světa v letech na lyžích
přímý přenos 3. a 4. kolo ze Slovinska
SOBOTA 20. 3. 2010
10:10 hodin

Úpravy ve vedení společnosti TK PLUS:

PROSTĚJOV - Ředitelka
Ř dit lk
tenisového turnaje UniCredit
Czech Open i prestižní akce
World Junior Tennis Final Petra
Langrová-Píchalová a dosavadní
PR manažer a tiskový mluvčí
David Lenz se koncem minulého
roku dočkali kariérního posunutí ve vedení marketingové
společnosti TK PLUS. Zatímco
Langrová-Píchalová je nově
první ženou celé tenisové sekce,
David Lenz bude řídit marketing. Jeho dosavadní pozici
zaujme Tomáš Cibulec, bývalý
profesionální tenista. Úpravy
oznámili představitelé agentury
Miroslav Černošek s Petrem
Chytilem a jsou platné okamžitě.
„Ve firm ě jsme trochu pozměnili
hiearchii vedení. Petra LangrováPíchalová se stala šéfovou všech
tenisových projektů a od nynějška
má pod sebou jak závodní tenis,
tak mládežnické oddíly, akce jako
Czech Open a mistrovství světa 14
let, případně i projekty, které děláme
ve spolupráci s Českou sportovní,“
uvedl Miroslav Černošek, spolumajitel TK PLUS. Ke druhé změně se
vyjádřila jeho pravá ruka, jednatel
Petr Chytil. „Jak se vyvíjí všechno
ve sportu i ve společnosti, dospěl
do jisté situace i vývoj v naší firmě
a to tak, že dosavadní PR manažer
David Lenz se posouvá do role
marketingového a obchodního ředitele. Jeho pravou rukou a novým PR
manažerem i tiskovým mluvčím
bude Tomáš Cibulec,“ oznámil
Chytil. „V osobě Davida Lenze
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Výkonnou moc vykonávám
já,
Výk
k á á já
neboť Milan je náměstkem generálního ředitele Českých drah, kdežto
já to dělám profesionálně. Pode
mnou je Petr Chytil, který provozuje
generálního ředitele a jednatele firmy. Novou funkcí je šéfová tenisových projektů, kterou se stala Petra
Langrová-Píchalová. Má pod sebe
výkonnostní tenis i UniCredit Czech
Open, mistrovství světa do 14 let
a tenisovou extraligu. David prohlubuje především komunikace s regiony. Především má na starost velká
města a vedení krajů. Jako mar-

ketingového
k i
éh manažera
ž máá k ruce
Tomáše Cibulce. Doktor Váňa
zůstal obchodní ředitelem a nově
má specifikum zvýšit příliv peněz
z Ostravska, kde jsme v posledních
dvou letech příliš úspěšní nebyli.
Michal Ptáček zůstává provozním
ředitelem, ekonomický úsek řídí
pánové Horák a Mačák.
Petr Fridrich z tohoto seskupení
vypadl, stal se pln ě generálním
manažerem basketbalového klubu.
Pro TK PLUS bude pracovat na
projektech Jágr Teamu a reklamu na
Zlaté tretře.
-pk-

POD PALBOU OTÁZEK. DvaatřicetiletýTomáš Cibulec je ze své tenisové, ale
i fotbalové kariéry zvyklý na dotazy sedmé velmoci, tudíž nová role PR manažera
a tiskového mluvčího TK PLUS mu bude sedět.
Foto: archív

DOROST
DOROSTENKA
STENKA SMITKOVÁ
Á
HALOVOU MISTRYNÍ ČR
Ještě ne šestnáctiletá členka TK
AGROFERT Prostějov Tereza
Smitková (na snímku), která
se na Hanou přesídlila loni
z Hradce Králové, potvrdila
roli hlavní favoritky a z pozice
první nasazené vyhrála halové
mistrovství České republiky
dorostenek v Mostu. Nadějná
prostějovská tenistka zdolala
v prvním kole Linhartovou (TK
Ústí n. O.) hladce dvakrát 6:1, ve
druhém dějství uspěla ve třísetové
partii nad Klárou Dohnalovou
(TC Třinec) 3:6, 6:1, 6:1, ve čtvrtfinále si třetí hráčka
celostátního žebříčku poradila s Hanou Kováčovou (Sokol
Lanžhot) 6:0, 6:2, v semifinále porazila Terezu Martincovou
(I. ČLTK Praha) 6:2, 6:1 a nakonec ve finále přemohla Jesiku
Malečkovou (I. ČLTK Praha) 4:6, 6:4, 7:5. Tereza Smitková
ke zlatu z dvouhry přidala i bronzovou medaili ve čtyřhře,
když spolu s Martincovou (I. ČLTK) podlehly v semifinále
až v rozhodujícím tie-breaku páru Brůchová (LTC Mladá
Boleslav), Šupejová (TC VŠ Praha) 2:6, 6:3, 10:12.
Tuzemský šampionát dorostenců se odehrál v pražské hale
ČEZ Kolosea, kde dominoval nejvýše nasazený Tomáš Pitra
z I. ČLTK Praha. Čtyřhru ovládla dvojice Pavel Krček z TK
AGROFERT Prostějov společně s Václavem Šafránkem
z TC Brno. Jak k titulu tato dvojice došla? Po volném losu
v prvním dějství ve druhém kole vybojoval pár Krček,
Šafránek velký duel s dvojicí Mareš (PSK Olymp Praha),
Staněk (I. ČLTK Praha) 2:6, 7:5, 11:9, v semifinále přehráli
Böhma se Šimůnkem (oba I. ČLTK) opět až v rozhodujícím
tie-breaku a stejné to bylo ve finále, když nad párem Bulant
(Spartak Jihlava), Hadrava (ŽLTC Brno) vyhráli 3:6, 6:4,
10:5. Ve dvouhře vypadl odchovanec prostějovského tenisu
Pavel Krček ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem Pitrou, jemuž
utkání za stavu 5:7, 1:4 vzdal.
JUNIOŘI PAVLÁSEK A KOPŘIVOVÁ
MEZI ČTYŘMI V LUXEMBOURGU
Adam Pavlásek a Klára
Kopřivová z TK AGROFERT
Prostějov uspěli na turnaji
Luxembourg Indoor Junior Open
2010, ITF 18(2), kde se dostali
mezi poslední čtyři ve dvouhře.
Oba si tak připsali 50 bodů do
rankingu ITF 18. Pavlásek (na
snímku) v Luxemburgu startoval
na volnou kartu a pořadatelům
se odměnil výbornými
výkony. V prvním kole přehrál
domácího Mike Vermeera 6:3,
6:4, ve druhém vyřadil třetího
nasazeného Slim Hamzu z Tunisu 6:2, 6:4, ve čtvrtfinále
přehrál Brita Lewise Burtona 7:5, 6:1 a až v semifinále
nestačil na Francouze Gregoirea Barrereho, jemuž podlehl
0:6, 3:6. Klára Kopřivová vyřadila v prvním kole Rakušanku
Piu Konigovovu 7:6(1), 6:3, ve druhém Holanďanku Sabine
Van der Sarovou 6:1, 3:6, 6:3, ve čtvrtfinále překvapivě
přemohla i druhou nasazenou Rusku Xenii Kirillovou
7:6(4), 6:4, v semifinále pak Kláru porazila Francouzka Lou
Brouleauová 6:4, 6:3.
TALENT VESELÝ
V SEMIFINÁLE V PARAGUAYI
Na turnaji 30th Asuncion Bowl
2010, ITF 18(1) v Paraguayi se
jeden z nejvýraznějších talentů
prostějovského a vůbec celého
českého tenisu Jiří Veselý
(na snímku) probojoval až
do semifinále dvouhry, čímž
získal 80 bodů do světového
rankingu juniorů do 18 let.
V prvním kole měl devátý
nasazený Veselý volný los,
ve druhém přehrál Roberta
Cartera z Velké Británie hladce
6:0, 6:2, ve třetím Švýcara
Vullneta Tashiho 6:3, 6:1, ve čtvrtfinále zdolal Duilio
Beretta z Peru 6:3, 7:5, aby v semifinále, v němž byl jeho
soupeřem pátý nasazený Renzo Olivo, prohrál dvakrát
4:6.
-pk-

15. března 2010
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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

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

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

tel.:
mobil:

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

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz
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.
NOVÁ CENA 790.000 Kč !
Prodej dvougeneračního RD 5+2+Z
Vilémov, okr. Olomouc. U domu dvorek se
Cena 810.000 Kč
zahradou. ZP 222 m2.

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,
49 m2, příz.
Sleva! 950.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou,
2
75 m , balkon, zvýš. přízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájempěknéhobytu2+1PV-Dolní,cihla,3.NP
bezvýtahu
5500Kč/měs+energie
Pronájembytu3+1PV-Kostelecká,panel,2.p.,
8500Kč/měs.včetněen.
Pronájembytu1+1PV-Tylova,panel,1.p.bezvýtahu
5.400Kč/měs.včetněen.
Pronájem 3+1 s verandou a zahrádkou, PV 2
Palečkova,145m ,příz,nový,JENNEKUŘÁCI!!!
9.000 Kč/měs.+3.000 Kč energie
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
m2.
Cena v RK
Pronájem obchodu s výlohou a bytem 1+1 v
2
centru PV, 38 + 36 m , 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
m2, nákl. výtah 2000 kg.
3.300.000 Kč
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
2
2
2
2
m , 413 m , 544 m , 594 m , 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
Kostelec na Hané, st.poz. 1500 m2, 400 Kč/
m2, IS v dosahu, možno i 1.000 m2, NÁŠ TIP
Otaslavice, orná půda 8000 m2 50 Kč/m2
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
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
Alojzov parcela 1200 m2
550 Kč/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 5+1 Ptení
řadový, dvoupodlažní, zastavěná plocha 86 m2, zahrada 205 m2,
topenílokální-tuhápaliva,vodaobecní,suchéwc. Cena220.000Kč

RD Kostelec na Hané
Tel.: 777 231 606
Řadový dům 2+1. Smíšené zdivo, plyn v domě,
elektřina, voda z obecní studny, kanalizace
obecní.
Cena : 660.000 Kč
RD 4+1 Kralice na Hané
Řadový, dvoupodlažní, částečně podsklepený, pozemek 497m2,
zahrada 482m2, garáž, el. 220/380V, voda vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem.
Cena 1.790.000 Kč
Rodinnýdům3+1Plumlov,-Dvoupodlažní,částečněpodsklepený,prosklenáverandasvýhledemnarybníkapřístupemnazahradu
423m2.Vodaobecní,el.220/380V,ÚTnatuhápaliva+el.kotel,plyn
udomu. Ihnedknastěhování.
Cena: 1.350.000 Kč
Rodinný dům 5+1 Kobylničky, - dvou bytových jednotkách
3+1 a 2+1 po většinové rekonstrukci, plastová okna, kotel,
plovoucí podlahy, vnitřní omítky, 2 nové kuch.linky. K domu
přilehlý dvorek s kůlnou navazuje na pozemek zahrady. Celková
výměra pozemků 683 m2.
Cena: 1.650.000 Kč

NOVINKA!

Chata Ptení
Tel.: 777 851 606
Oplocený pozemek 381 m2. Studna, el.
220V, příjezdová komunikace, chata udržovaná.
Cena : 498.000,- Kč

NOVINKA!

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

Chata Bělecký Mlýn
Tel.: 777 231 606
Pozemek 530 m2. Plynový vařič na propan
butan, suchý záchod, elektřina, není studna.
Cena : 350.000,- 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

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 : 480 Kč/m2

Byty prodej Prostějov:
3+1 Vrahovická, osobní vlastnictví, cihla, 1.patro,
98m2, samostatné plynové topení (kombi kotel),
plovoucí podlahy, parkety, dlažba, koupelna s vanou
a sprchovým koutem. K bytu přináleží pozemek s
bazénem (čistička ve sklepě), místem pro posezení-zahrádka (okrasné dřeviny), průjezd určený pro
parkování a možnost parkování před domem. Po
prodeji ihned volný, nízké měsíční náklady (cca
3.000,-Kč), v domě jen 3 bytové jednotky. Velmi
zajímavé bydlení.
Cena: 1.780.000,-Kč
3+1 Brněnská, družstevní s možností převodu do
OV, 83m2, cihla, 3. patro, loggie, samostatné topení,
sklepní box.
Cena 1.500.000,-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 6+2 Letovice, okr. Blansko, patrový, řadový, krajový, cihlové zdivo, částečně podsklepený,
sedlová střecha, přístavby, kůlny, dispozičně 2x
3+1 s příslušenstvím, průjezd na pozemek, zast.
plocha 338 m2, zahrada 454 m2, plyn a kanalizace před domem, žumpa a vodovod v domě, určeno k celkové rekonstrukci, velmi žádaná lokalita.
Cena: 1.300.000,-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
Komerční objekty:
Prostějov-Krasice, dvoupodlažní cihlová budova v okrajové západní části města sloužící jako
sídlo firmy, přízemí-4místnosti (učebny), soc.
zázemí(panské a dámské WC), samostatné plynové topení. I.patro-5 místností (kanceláře), kuchyňka, samostatné plynové topení. Zast. plocha
197m2,plastová okna, střecha po opravě (možnost
půdní vestavby),vyhrazené parkování pro 3vozidla,ihned volné.
Cena:1.790.000,-Kč
POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ PŮJČKY
OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI.
PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNŮ

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

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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Byt 3+1 Šárka, PV
Tel.: 777 851 606
Družstevní vlastnictví, III. patro, 76 m2, byt po
kompletní rekonstrukci Cena : 1.250.000 Kč

◘ 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

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

Byt 2+1Ant. Slavíčka, PV
Tel.: 777 231 606
Družstevní byt, panel, dům i byt po kompletní
rekonstrukci, 2. patro, šatna.Cena : 1.050.000 Kč
Komerčnídům,Prostějov-řadový,podsklepený,dvoupodlažní
komerční dům s nebytovými prostory téměř v centru města.
1.NP 2 obchodní prostory (cca 250 a 60 m2), 2.NP kancelářské
prostory (cca 200 m2) a cca 150 m2 volných kancelářských prostor
Cena: info v RK
v podkroví. Plocha pozemku 2200 m2.

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

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

POZEMKY
Pozemek, Prostějov, soubor pozemků k možné zástavbě o výměře
5.139m2téměřvcentruProstějova.
Cena:infovRK
Křenůvky–Myslejovice soubor pozemků k zem. využití cca 80 000
2
Cena19Kč/m2
m.

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

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

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

Byt 2+1 Okružní, PV
Tel.: 777 851 606
Osobní vlastnictví, V.patro s výtahem, šatna, 64 m2,
byt v původním stavu, dům po revitalizaci.
Cena : 998.000 Kč
BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/p, Libušinka, PV
2+1, z/p, Špály, PV
3+1, n/c, Vodní, PV
1+1, n/c, centrum
RD Jezdecká, PV
RD Bezručovo, PV

6.000 Kč/měs.vč.ink.
7.600 Kč/měs.vč.ink.
5.500 Kč/měs.+ ink.
5.500 Kč + ink.
8.000 Kč + ink.
6.000,- Kč + ink.

BYTY PRODEJ:
2+1, ov/p, Moravská, PV
1+0, db/c,Vodní, PV
2+1, db/c,Vodní, PV
2+1, db/p, Sídl. Svobody, PV

1.200.000 Kč
390.000 Kč
950.000 Kč
1.390.000 Kč

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

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

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

PRODÁME VÁŠ BYT, RODINNÝ DŮM či CHALUPU

OLOMOUC, PŘEROV, PROSTĚJOV

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

◘ Prodej cihl. patrové chaty s terasou, Bělecký
mlýn. Dispozičně řešeno 3+1. Pozemek o výměře
1800m2 a zastavěné plochy 100m2.
Cena: 1 080 000 Kč
◘ Prodej RD 2+1 v Myslejovicích,
Cena: 650 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1, 49m2. Cena 700 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1 s lodžií, 56 m2,nepr. pokoje,
šatna.
Cena k jednání!
◘ 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 1 790 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
◘ 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 7700 Kč+ink
◘ Pronájem 1+kk ,balkon
6000 Kč vč. ink.
◘ Pronájem 2+1, Krokova
7200 Kč vč.ink
◘ Pronájem 3+1, Anglická
10000 Kč vč.ink.
◘ Pronájem 1+1, Žeranovská 5900 Kč vč.ink.
◘ Pronájem 1+kk Lidická
5900 Kčvč.ink.
◘ Pronájem 1+1 Mostkovice
5000 Kč+ink.
◘ Pronájem 1+1 E.Valenty
5800 Kč vč. Ink.
◘ Pronájem 2+1, vybavený
7600 Kč vč.ink.
◘ Pronájem 2+kk s balkonem 7500 Kč vč.ink.

Michael Vejmola

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

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

Aktuální nabídka:

Cena: 1.250.000,-Kč

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

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, vjezd na pozemek.
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
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
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:
RD Brodek u Prostějova
Prodej řadového, celopodskl. RD v klidné části obce,
dispozice 5+1, užívaný od
roku 1993. Vytápění je ústřední s kotlem na zemní
plyn, stáří kotle 1 rok, plastová okna, ohřev TUV plyn. bojler, obecní vodovod, kanalizace, el.
220/380V.Celkovávýměrapozemku268m2.
CenavRK
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-Palackéhoul.-prodejzděnéhobytu2+1
vosobnímvlastnictvíovýměře66m2,4.patrobez
výtahu,původnístav, pokojejsousituoványnaV
aZ,vlastníohřevTUVnazemníplyn,vpokojích
parkety,nachodběavkuchyniPVC.Zadomemse
nacházíparkoviště.
CENA:1045.000,-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

15. března 2010

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 1+kk C.Boudy, plast. okna.
Byt je zařízený
6 000,- 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 náklady850.000Kč
2+1 Dolní OV po celk rek.
999.000Kč
3+1Dobrovského 75m2 možná sleva 1.000.000Kč
3+1 Zrzavého po rek. 76m2+lodžie 1.239.000Kč
3+1 E.Beneše OV 76+lodžie cena k jednání, levně
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
RD 6+1 Česká po celk rek.
3.500.000Kč
Chata 2+1 Stražisko
450.000Kč
2+1Drozdovice byt v RD dvůr zahrada1.050.000Kč
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
RD 2+1Olomoucká po celk. rek. 2.299.000Kč
RD 4+1 Domamyslice zahrada garáž 3.600.000Kč
RD 2x 3+1 Domamyslice zahrada 4.100.000Kč
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
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. Možnost ihned
stavět!
Sleva ! 1 450 000,- Kč

1+1 Libušinka 39m2+lodžie
5.500Kč vč.ink
1+kk Pujmanová 39m2+lodžie 5.500 vč. ink
1+kk Šlikova nové zař.apartmány6.000Kč vč.ink
1+1 Husovo 44m2 část rek.
4.800Kč +ink
1+1C.Boudy cihl. 40m2
5.500Kč vč.ink
1+1Svatoplukova po celk rek. 6.000Kč vč.ink
1+1 Vodní cihla, nová kuch. linka 6.000Kč 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+1S.Svobody 58m2+lodžie
6.800Kč vč.ink
2+1Pecky cihl. po celk. rek.
6.800Kč vč.ink
2+1 Špály 58m2 zařízený
7.600 vč. ink
2+1Fanderlíkova v RD po rek. terasa 8.000Kč vč.ink
2,5+1 Podjezd cihl. 65m2
7.880Kč vč.ink
Nový 3+kk Krasická 86m2 8.500Kč + ink 2.500
3+1 C. Boudy 86m2
9.000 vč. ink
4+1 Palackého po rekonstrukci
6.900Kč +ink

Volejte: 723 335 940
2+kk Česká
2+kk Ječmínkova
Nový RD 4+1 u Konice zaříz.

5.000Kč+ink
5.000Kč+ink
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

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

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.

BYTY prodej
ýASOVċ OMEZENÁ NABÍDKA,
SUPER CENA:
2+1,DB,Svatoplukova,56m2,2.p.,cihla,po
rekonstr., výhodná investice 840.000,-Kþ
3+1, OV, E.Valenty,zvýš.pĜízemí,73m2,
lodžie, panel, prostorný, slunný, za domem
dČtské hĜištČ,
super cena 1.200.000,-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.

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

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

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

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

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
2+1, OV, Dolní ul., panel, po rekonstr.,
58m2, 1.p.,velmi pČkný
999.000,-Kþ
2+1, OV, cihla,po rekonstr., Svatoplukova,
vl. ohĜev vody a vytápČní.
950.000,-Kþ
2+1,OV,V.Špály, 57 m2,nová kuch. linka
lodžie,plast. okna
1.090.000,-Kþ
3,5+1,OV,sídl.Svobody,prostorný,lodžie,
75 m2,žádaná lokalita
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
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
Hostinec Dobromilice,komerce i bydlení,
zahrada,posezení
1.680.000,-Kþ
3+kk Plumlov, kompl.rekonstr.,terasa,
krb,ihned k bydlení
1.450.000,-Kþ
ZemČdČlská usedlost,Vícov,komerce i
bydlení,vjezd,3+1
550.000,-Kþ
CHATY A CHALUPY prodej
1+1, Žárovice,zahrada 296m2,velmi pČkná,
kĤlna, sklípek
320.000,-Kþ
2+1, Myslejovice,zahrada 550 m2,k
bydlení i rekreaci
650.000,-Kþ
Chata 2+1 Stražisko-Maleny, patro,
zahrada, krb, u lesa
465.000,-Kþ
PRONÁJEM 1+1, 2+1, 3+1 …

Poptáváme pro klienty
Byty, domy, chaty, pozemky……….

PLATBA V HOTOVOSTI

605 011 310

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY :
2.860.000 Kč
RD 3+1 Prostějov
RD 5+1 Přerov III-Lověšice
2.400.000,-Kč- rezervace
RD 6+1, PV-Držovice- 3.550.000,-Kč
RD 5+1, Plumlov
2.250.000,-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 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 650.000,-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 Olomouc1.850.000,-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
Pozemek na RD - Mořice plocha1300a
1400m2=1m2/260Kč
VYKOUPÍME :
POLE nebo LES od 1 ha a více.

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

www.srdcerealit.cz

Hanáckého pluku 1498/3

Zaplatíme Vám za to, že nám
umožníte Vaši nemovitost
prodat.
Naší odmČnou je Vaše
spokojenost!

779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419
tel. 844 111 141

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

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM
PLATBA V HOTOVOSTI

Prodej RD 5+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
Prodej zděné chaty, Drahanovice-Ludéřov, novostavba, pozemek 594 m2 Cena: 450.000,- Kč
Byt 1+kk, OV, 32 m2, panel, PV – E. Beneše
Cena: 730.000,- Kč
Byt 3+1, Dr, 75 m2, panel, PV–Anglická
Cena: 1.300.000,- Kč
Byt3+1,OV,73m2,panel,PV–E.Beneše
Cena:1.340.000,-Kč
Byt 3+1,OV,70 m2, panel, PV–E. Beneše, po rekonstrukci
Cena: 1.460.000,- Kč
Pronájem bytu 3+1,75m2, PV-Anglická
8.000,-Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 1+1,60 m2, PV-Pod
Kosířem, cihla
4.500,-Kč + inkaso
Pronájem bytu 1+1,35 m2, PV-A.
Slavíčka
6.200,-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

Tel.:728 166 255
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REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení
realitních služeb
Kostelecká 5, 796 01 Prostějov

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz

Byty prodej:
1+1 DB panel Pv Pujmanové 720 tis.Kč
2+1 DB cihla Pv Krokova
880 tis. Kč
2+1 DB cihla Pv Svatoplukova
940 tis. Kč
2+1 DB panel Pv A.Slavíčka 1 245 tis. Kč
2+1 OV panel Pv Dolní
1 070 tis.Kč
2+1 DB panel Pv Špály
1 190 tis. Kč
2+1 OV cihla Pv Vrahovice 1 380 tis. Kč
3+1 DB panel Pv Dobrovského
1 090 tis. Kč
3+1 DB panel Pv E.Beneše 1 335 tis. Kč
3+1 OV cihla Pv Sídl.Svobody
1 520 tis. Kč
3+1 OV panel Pv Kpt.Jaroše1 700 tis. Kč
3+1 OV panel Pv Kpt.Jaroše1 890 tis. Kč
3+1 OV cihla Pv Svatoplukova
1 890 tis. Kč
3+1 OV cihla Pv C.Boudy 1 960 tis. Kč
4+1 DB panel Pv Anglická 1 120 tis. Kč

Byty pronájem:
1+0 Pv Hliníky
1+1 Pv Šárka
1+1 Pv Pujmanové
1+1 Pv Dobrovského
1+1 Pv E.Valenty
2+1 Pv Krasická
3+1 Pv Belgická
3+1 Pv Netušilova

4 tis.Kč/měs
4,9 tis.Kč/měs
5,3 tis.Kč/měs
5,3 tis.Kč/měs
6,3 tis.Kč/měs
6,5 tis.Kč/měs
8,2 tis.Kč/měs
9,5 tis.Kč/měs

RD prodej:
Zem.usedlost
4+1 Kostelec n/H
2,5+1 Držovice
4+1 Pv Ječmínkova
4+1 s garáží Hrdibořice
4+1 s garáží
4+1 Vrahovice
RD se 4 byt.jed. Ivaň

820 tis.Kč
2 170 tis.Kč
2 340 tis.Kč
2 460 tis.Kč
2 930 tis.Kč
3 220 tis.Kč
3 480 tis.Kč
3 485 tis. Kč

V případě podrobných
informací Vás rádi
přivítáme v naší kanceláři
či zodpovíme dotazy
na našem tel. čísle.

O halové tituly ve střelbě z kuše

se bude zápolit v Kostelci na Hané
KOSTELEC NA HANÉ - Nejlepší
kušisté a kušistky si dají dostaveníčko tento víkend v Městské sportovní
hale v Kostelci na Hané, kde se uskuteční Halové mistrovství ČR ve střelbě z polní kuše mládeže a dospělých,
jehož pořadatelem je Český svaz
kuší. O technické zajištění se postará
domácí organizátor SAVANA klub
kuší Kostelec na Hané.
„Závodit se bude jak v sobotu 20., tak
i v neděli 21. března 2010 podle pravidel IAU a ustanovení šampionátu,“
uvedl Josef Nedělník, ředitel závodu s
tím, že sestava je 2 x IAU 18 m 600 a
soutěží jednotlivci i tříčlenná družstva
v kategoriích mužů, seniorů, žen, juniorů a kadetů. Slavnostní nástup účastníků letošního halového šampionátu je
naplánován na sobotních 9:45 hodin,
samotné zahájení závodu 1. IAU pak
přesně na 10:00 hodin. Zahájení závodu 2. IAU 18 m 600 proběhne v neděli
v 9:00 hodin. Předpokládané ukončení
mistrovství s vyhlášením výsledků proběhne v době od 12:30 do 13:30 hodin.
„Přihlášeno je 41 závodníků a domácí
Kostelec na Hané obhajuje mistrovské
tituly z loňského roku v kategoriích
žen, kadetů, juniorů a družstev. Dále

pak loňské druhé místo mezi seniory
a čtvrté v kategorii mužů a družstev
(Kostelec „B“),“ prozradil ředitel závodu a jeden z přímých aktérů šampionátu
Josef Nedělník, který do hlediště kostelecké haly pozval nejen všechny zapálené přívržence kušistického odvětví.
-pk-

O víkendu budou v Kostelci
na Hané ve hře nejen tyto
poháry...

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.
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 Prostějovičkách o
výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah,
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výměře
366m2. U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov.
Cena 160.000Kč.

www.reality-domino.cz

kam za figurkami....

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

boie na 64 černobílých polích
aneb SK ROŠÁDA INFORMUJE

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

Pronajmu byt 3+1 na Šárce,
bez zařízení, po výměně
plastových oken, cena 7 500 Kč
včetně inkasa za měsíc.
Tel.: 777 952 027

Jaroslav Bureš druhý na MČR
Jaroslav Bure š, odchovanec SK
Prostějov, který v současnosti hájí
barvy extraligového Grygova, a rovněž student prostějovského Reálného
gymnázia, dosáhl výrazného úspěchu na juniorském Mistrovství ČR
v Koutech nad Desnou. Po výborných
výkonech, kdy mj. v nádherné partii
porazil nasazenou jedničku Krejčího,
obsadil výborné druhé místo!
Oblastní přebor družstev
V 8. kole nastoupilo „béčko“
ROŠÁDY v souboji se Sigmií
Olomouc značně oslabeno a na vý-

sledku se to projevilo. Přes poměrně
vyrovnaný průběh zápasu nakonec
zvítězili hosté z Olomouce v poměru 3:5. Přes prohru si ROŠÁDA
„B“ udržela třetí místo před
Přemyslovicemi „B“ a SK Prostějov
„B“. Nicméně v souboji o bronz má
vzhledem k lepšímu losu nejblíže
Sokol Přemyslovice. ROŠÁDA se
utká v příštím kole v okresním derby
s SK Prostějov. Výsledky na šachovnicích: Jodl - Mikulík 0:1, ŠindelářDosoudil 0:1, Snášel - Mikulka
0:1, Anděl - Svoboda 0:1, Vantuch
- Malinovský 0,5:0,5, Vičarová Vašek 1:0, Bureš - Pinďura 0,5:0,5,
Musil - Rakovský 1:0 .
-tog, pk-
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Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1. Platím
hotově. 777 851 606.

Pronájem cihl. bytu, Bulharská ul., cena vč. inkasa 6.800 Kč. Tel.: 602 451
816.

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

Prodám byt 3 + 1 v PV, cena 1.120.000
Kč. 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 zrekonstruovaného RD v
Plumlově. Dispozičně 5 + 1 se zahradou. Kolaudace 2009. Dům je luxusně vybaven. Ihned k nastěhování.
Cena k jednání. Bližší info: 603 598
193.

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

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.
Pronájem bytu 3 + kk, cihla. Po celkové rekonstrukci. Orientace bytu východ – západ. Vlastní měřiče energií.
Možnost využívat zahradu, internet.
Cena 6.500 Kč + inkaso. Více na
http://bytpv.blog.cz, tel.: 603 970 173.
Pokud jste z RK nebo máte dluhy na
finančním úřadě, prosím nevolat.
Prodám RD v Konici. RK nevolat.
Bližší informace tel.: 732 755 017.
Pronajmu kadeřnictví. Tel.: 777 899
494 po 20.00 hod.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
Hledám domek k celkové rekonstrukci, demolici do 20 km od PV. Volejte
775 635 832.
Koupím pole, zahradu v PV nebo do1
km od PV. Tel. 608 601 719.
Prodám nadstandardní 3 + 1, OV, cihla, výtah, 80 m2, v centru města, nutno vidět. Cena dohodou. Tel.: 724 123
433. RK nevolat!

Prodej bytu 1 + 1, C.Boudy, OV/C, 32
m2, udržovaný. Garanční fond bydlení. Tel.774 421 818.

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

Prodám byt přímo v centru města 3 +
1, OV, 76 m2. 1.700.000 Kč. Tel.: 604
821 312.

Prodej bytu 3 + 1, Belgická, DB/P,
68m2, zděné jádro. Garanční fond
bydlení. Tel. 774 421 818.

Pronajmu byt 4 + 1 ul. Palacká.
Částečně zařízený. Cena 6.900 Kč +
ink. Tel.: 602 50 20 98.

Prodej novostavby 5 + kk, dvojgaráž,
Vrahovice, 3.750.000 Kč. Tel.: 604
821 312.

Pronajmu byt 1 + 1 na Kostelecké ul.
v PV. Tel.: 607 919 040.

Pronájem bytu 1 + 1, cihla, 1. podlaží,
volný, nízký nájem. Tel.: 605 510 106,
582 333 133.

Hledáme ke koupi RD na Konicku,
zahrada, dílna. Tel.774421818.

Koupíme menší chatu v okolí PV. Tel.
774 858 723.
Koupíme RD v PV, cena kolem 3 mil.
774 101 818.

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.

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.

Pronajmu obchod v PV, cca 150 m2.
Cena 13.000 Kč. Tel.: 724 337 984.

Prodám byt 2 + 1 na ul. A.Slavíčka č.
3. Plastová okna, zateplená fasáda,
byt v pěkném stavu, 56 m2 + balkon.
Cena 1.100.000 Kč. Při rychlém jednání 50.000 Kč sleva. Byt volný ihned. 774 861 498.

Prodej bytu 3 + 1, C.Boudy, OV/C,
78m2, po část. rekonstr. Garanční
fond bydlení. Tel. 774 421 818.

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 1 + kk, 38 m2, balkon, sklepní kóje, kuch. linka, vestavěná skříň.
Ihned volný. Cena 1.080.000 Kč. Tel.:
775 709 407.

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

Prodej
zděné
garáže
v
Domamyslicích. Cena 125.000 Kč.
602 451 816.

Pronajmu byt 2 + kk, ul. Krasická, vybavený, volná od 1.4.2010, 8.500
Kč/měs. Tel.: 604 821 312.

Pronajmu dlouhodobě zařízený byt 3
+ 1, sídl. E.Beneše. Levný nájem +
5.000 Kč/měs. RK nevolat! Tel.: 608
45 53 04.

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

Pronájem bytu 1. kategorie 1+1
( 30m2) s koupelnou, v centru Přerova
od 1.4.2010. Tel.: 602 500 711

Pronajmu cihlový byt 3 + 1 s garáží v
PV, Brněnská ul., nájem 8.500 Kč +
ink. Tel.: 605 247 968.

Prodám hezký byt 3+1 s balkonem u
Hloučely. Tel: 608765555.

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

Koupím garáž za Tylovou ul. Tel.:
604 348 313.

Pronájem bytu 1. kategorie 2+1
(80m2) v centru Přerova,
ul. Drahlovského. Tel.: 602 500 711

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

Prodej bytu 2 + 1, Sídl.svob., OV/P,
55m2, po rekonstr. Garanční fond
bydlení. Tel. 774 421 818.

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

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

www.centrum-reality
Prodej RD Hrubá stavba,
Kralice na Hané
Pron. 2 + kk, Havlíčkova ul. po rek.
Stav. poz. Hamry u lesa, 970 m2
Tel.: 608 776 089 Makléř

reality

Prodám podkrovní byt 3 + 1, 137 m2,
OV, 2.380.000 Kč. Tel.: 604 821 312.

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

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.

reality

Pronajmeme prostory 80 m2, v přízemí blízko středu města, vhodné na
kancelář, služby, sklad, lehkou výrobu aj. Možnost parkování. Tel.: 777
580 880.
Pronajmu byt 2 + 1, cihla, v PV, klidná lokalita. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.
Prodám byt 1 + 1, v PV, cihla, po rekonstrukci. Rozumná cena. Tel.: 724
337 984.

Prodám byt 1 + 1 po kompletní rekonstrukci v PV. Cena 885.000 Kč. Nové
jádro. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu pěkný 1 + 1 v PV. Cena vč.
ink. 6.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu dlouhodobě nebyt. prostory na nám. Spojenců, Prostějov 180
m2 – vhodné na sklady, kadeřnické
studio, salón, lehká výroba…atd.
Samostatný vchod, vlastní energie,
nakládací rampa, parkování u domu.
Nabídka i pro RK. Volné od 1.5.2010
– tel.: 603 503 366.
Pronajmu cihlový byt 2 + 1 blízko
centra PV: Tel.: 725 247 615.
Pronajmu byt 3 + 1 na Sídl. E.Beneše,
10.000 Kč vč. ink/měs. Po kompl. rekonstrukci, internet. Volný od
1.7.2010. Tel.: 604 64 88 80.
Prodám byt 2 + 1 v OV, po celkové rekonstrukci na Sídl. svobody, PV. Tel.:
732 558 657.
Pronajmu dlouhodobě garáž u Cílu –
Olomoucká ul., el., 850 Kč/měs. Tel.:
777 196 124.
Vyměním městský byt 3 + kk za městský byt 2 + 1 nebo 2 + kk. Zn. Nízký
nájem. Tel.: 739 092 774, 606 711
431.

Pronajmu malou garsonku v PV. Cena
2.500 Kč. Tel.: 724 337 984.

Přijmu společníka do zavedené realitní kanceláře. Vážní zájemci piště na:
arnie333@seznam.cz

STARŠÍ PANÍ S HOTOVOSTÍ
KOUPÍ BYT 2+1 NEBO VĚTŠÍ
1+1. PĚKNÝ, BEZ NUTNOSTI
OPRAV. TEL. 731 188 624.

Prodám garáž za Leteckou ul. Pěkná,
opravená. Cena 105.000 Kč. Tel.: 602
265 646.

KOUPÍM CHATU, CHALUPU NA
PROSTĚJOVSKU. PROSÍM NABÍDNĚTE. TEL. 739 356 746

Prodám byt 3 + 1 v klidné lokalitě, po
úpravách, nízké náklady. RK nevolat.
Tel.: 736 732 287.

Pronajmu byt 1+1 v Pv. Tel: 773 220
760.

Koupím menší chatu do 15 km od PV.
Příjezd autem. Tel. 731 160 386.

Pronajmu kanceláře v centru města.
Tel.: 602 70 32 87.

Pronajmu velký byt 2 + 1 s balkonem,
2. NP, po rekonstrukci, nedaleko hl.
nádraží v PV. Tel.: 608 328 617.

Prodám byt 3 + 1 sídl. E.Beneše. Cena
1.200.000 Kč. Volný ihned. RK nevolat. Tel.: 608 455 304.

Pronajmu 2 + 1 v centru, 6.000 Kč vč.
ink. Tel.: 721 014 096.

Pronajmu hostinec v okrese
Prostějov. Volat po 18.00 hod. Tel.:
606 507 634.
Pronajmu byt 1 + 1. Ihned volný. Tel.:
732 864 744.
Pronajmu slunný 1 + 1 v PV, dobrá dostupnost, s balkonem. Cena 5.800 Kč
vč. ink. Tel.: 774 559 679.
Pronajmu novou zděnou garáž na ul.
C.Boudy. 1.200 Kč/měs. Tel.: 723
647 712, e-mail: pmarsi@seznam.cz
Pronajmeme nový, pěkný 1 + kk, v
centru PV. Tel.: 777 344 507.
Přenechám pronájem zavedeného a
prosperujícího kosmetického studia v
centru PV, vč. veškerého vybavení.
Odstupné dohodou. Spěchá. Tel.: 775
853 813.
Pronajmu byt 3 + 1 v centru PV. Tel.:
602 787 096, 606 312 009.

Pronajmu pěkný, prostorný byt 2 + 1
(75 m2) v cihlovém domě na Krasické
ul. Byt je na částečně zařízený a připravený k okamžitému nastěhování.
Velmi příznivá cena. Tel. 724 462 006
nebo 776 265 743.
Pronajmu zrekonstruovaný cihlový
byt 2 + 1, 1. patro, ul. Raisova, nájem
7.500 Kč/měs. vč. ink. Tel.: 605 72 55
41.
Pronajmu 3 + 1 po rek. část. zaříz.,
sam top., zvýš. příz., zatrav. dvůr, klid.
ul. blízko nádr., 7.500 Kč vč, ink. Tel.:
776 122 181.
Sídl. E.Beneše-prodám byt v OV:
3+1 8.p./8 1.209.000 (výhled)
3+1 3.p./8 1.109.000 (standard)
1+0 2.p./629.000 (standard)
2+1 2.p./4 1.049.000 (standard)
1+1 2.p./4 709.000 (standard)
Udržované byty,volné ihned.Dům
zateplen, nová okna, nové lodžie
Ceny k jednání.Tel.: 775201942

Prodej novostavby RD 4 + kk,
Čechovice. Garanční fond bydlení.
Tel. 774 421 818.
Prodej novostavby RD 3 + 1, Ponikev
u Konice. Garanční fond bydlení. Tel.
774 421 818.
Prodej 2-generač. RD, Prostějovičky.
Garanční fond bydlení. Tel. 774 421
818.
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.

práci
nabízí
Přijmeme řidiče na MKD. Tel.: 603
534 795.
Přijmeme 3-5 lidí do kanceláře na vypisování žádostí. Výplata denně!
Tel:774 664 892.
Výdělek od 10tis. Kč týdně. Nutný
PC + internet. Tel.: 603 300574.
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.

práci
nabízí
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práci
nabízí

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

Česká a.s. hledá spolupracovníky pro
oblast střední Morava. Bez vstupního
poplatku. Tel.: 737 085 966, 734 461
373.

Sháníte práci? Zavolejte 723 705 653.

www.domajob.cz Z domova!!

Restaurace Jadran Club přijme vyučeného kuchaře/ku a číšníka/ci. Zn.
Nekuřák. Tel.: 605 263 543.
Potřebujete si vydělat? Nabízím nenáročnou, dobře placenou práci. Tel:
739349 472.

práci
hledá
Soukromá lékárna přijme magistru
na výpomoc. Tel. 775912342.

Přijmu pracovníka na lehké pomocné
práce vhodné pro důchodce a osoby
zdravotně znevýhodněné. Inf. tel.:
582 342 095.

41letý malíř-natěrač hledá práci.
Možno i jako pomocník u zedníků.
Tel.: 604 42 57 58.

Přijmu společníka do zavedené realitní kanceláře. Vážní zájemci piště na:
arnie333@seznam.cz

Žena 40 let, nabízí občasný úklid domácností, výpomoc při hlídání dětí.
Spolehlivost. Tel.: 723 966 143.

Obchodní společnost zabývající se
prodejem služeb GPS, POI a navigačními systémy hledá obchodní zástupce pro prodej služeb na HPP i
VPP s možností nástupu ihned.
Požadavky: znalosti práce s OS
Windows, znalost GPS výhodou, ř.p.
sk. B. Kontakt tel. číslo: 910 806 247.

finance

Hledáme schopné lidi pro sepisování
žádostí půjček. Nabízíme 20 – 60.000
Kč/měs. + os. vůz. Info 777 567 406.
Přijmeme nehtovou designérku a masérku do zavedeného salonu s vybavením, výhodné podmínky. Info na
tel. č. 775 991 404.
Hledáme vedoucí provozoven a obsluhu do letních občerstvení v
Mostkovicích. Pracovní doba: duben
– září. Volejte 776 27 55 16,
www.cukrarnakocourek.cz
Hledáme šéfkuchaře do restaurace
v Prostějově. Volejte: 608 851 988.
Přijmeme paní na úklid bytu, domu, kanceláře, provozovny na poloviční úvazek. Maximální spolehlivost, samostatnost. Info na tel.:
608 757 400.
NOVĚ OTEVVÍRANÝ SALON
V PROSTĚJOVĚ, přijme na ŽL kadeřnice, nehtové designérky, maséra
a nabízí další volné prostory 20 m2.
Praxe, vlastní klientela a zájem o neustálé vzdělávání se v oboru vítá.
Kontakt: j.kpr@seznam.cz, tel.: 608
000 790.

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.

Přijmu stavbyvedoucího na stavbu
domu v PV. Nutná praxe v oboru.
Možno i pro zdatného důchodce. Info
602 719 265.

Letní zahrádka Na farmě, přijme brigádníky/ce do pozice servírka a pomocná síla do kuchyně. Nástup možný začátkem dubna, do konce září.
Info na tel.: 602 717 885.

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

Přijmu řidiče MKD jízdy EU.
Praxe vítána, není podmínkou.
Tel.: 602 824 413.

Přijmeme 7 lidí pro zvedání a zapisování tel. z domu, 4 – 9.000 Kč/měs.
Tel.: 775 409 293.

BP nabízí slušný výdělek, nutný PC a
internet. Poskytujeme kompletní zaškolení vč. certifikace. Kontakt: 725
602 980, 724 448 379.

Přijmu od 1.4.2010 brigádníka/-ci
(invalidního či šikovného starobního
důchodce) do nově otevřené trafiky v
Prostějově na střídavou směnu: 5 –
11, 11 – 17 hod. Přivýdělek 4.000
Kč/měs. Osobní kontakt nutný v prodejně Ivka, Netušilova ul. 9, Požaduji
poctivost a zodpovědnost.

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

Přijmeme pracovníka do kanceláře na vyřizování objednávek a zakázek v Prostějově. Příjem 30.000
Kč. Tel.: 776 794 393.
Nenáročný přivýdělek pro ty, co
opravdu chtějí. Tel.: 777 81 92 91.
Do kanceláře v PV hledáme někoho
šikovného na sepisování objednávek.
Příjem 30.000 Kč. Tel.: 775 245 760.
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.
Hledáme řemeslníka, vhodné i pro šikovného kutila pro práci se dřevem
(obklady apod.) pro práci v PV. Tel.
608 712 623.
Zvu všechny, kteří nemají peníze. Je
slušný způsob, jak je vydělat. Tel.:
739 349 472.
Do zavedeného kadeřnického salónu
v Pv přijmu kadeřnici. ŽL nutný. Tel.:
732 91 55 92.
Hledáme zámečníky – brigádně.
Nástup ihned. Tel.: 733 340 484.
Nabízím zajímavou práci, na věku
nezáleží, zajímavé finanční ohodnocení. Tel.: 603 575 913.
BOMBA KŠEFT!!! Jednoduchá a
zajímavá práce v kanceláři.
Vyplácíme denně!!! Zaškolíme, volejte 737 465 727 nebo 605 183 668.

Generali pojišťovna a.s. nabízí pracovní pozici – klientský pracovník.
Nástup od 1.4.2010. Požadujeme –
flexibilitu, ÚSV nebo VŠ, komunikativnost. Nabízíme: fixní plat, kancelář
v PV, PC, telefon, zázemí silné stabilní společnosti, zaměstnanecké benefity. Kontakt. tel.: 777 85 85 07 nebo
582 330 007, e-m,ail: katerina.hazova@generali.cz
Můžete si s námi přivydělat. Tel.: 725
853 631.
Autoservis Poledna příjme automechanika na HPP. Nejlépe s praxí. Více
info na tel. 603 803 283.
Buďte svým vlastním šéfem. Máte
obchodní talent? Hledáme spolehlivé
kolegy pro kancelářský prodej. Tel.:
777141780.
Nabízíme cílevědomým a aktivním
lidem uplatnění v oboru, kde se pracuje s lidmi a penězi.
Práce na ŽL, min. SŠ, znalost práce
na PC. Hledáme ty, co chtějí. Co je
potřeba k práci, naučíme. Nutné
osobní jednání. Volejte denně 9 -1 4
hod. na tel. 604 168 409.
Seriozní nenáročný přivýdělek. I
práce na plný úvazek pro vážné zájemce. Tel.: 608 804 300.
Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

Půjčka pro všechny do 24. hod.
5 – 50.000 Kč.
Tel.: 724 922 724.
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.
Jste v koncích? Nabízíme nebankovní hypotéky do 200 tis. Kč. Úrok
5,9% ročně. Výplata do 48 hodin!
Bonus – kreditní karta zdarma.
Kancelář Olomouc. Tel.: 731 735
891.
Snadno dostupná půjčka. Dostupná
všem. Bez registru. 603 575 913.
Půjčky bez prokazování příjmu. I
pro důchodce, ženy na MD a nezaměstnané. Info 775 916 011.
Půjčka SMS. Stačí zaslat na 777 900
194 jméno, příjmení, rod. č., tel. č.,
okres, požadovanou částku.

auto-moto
DOVOZ AUT NA PŘÁNÍ
Jeďte se mnou do Německa,
vyřídím veškeré formality
a v ČR kompletní přihlášení.
Tel.: 603 38 38 95

Řádková inzerce, sport

gratulace
Dne 18.3.2010 oslaví
své 60. narozeniny
pan Pepíček ŠILHÁNEK
z Prostějova.

15. března 2010

služby

koupím

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.

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

ŽIJ ZDRAVĚ www.hubnete.cz/maba

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.

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.
Všechno nejlepší mu
do dalších let přejí,
mamča Květa,
synátoři Macin s Helou
a Miša s Katkou,
vnoučata Mika, Lufa,
Vašík a Oňa,
dcera Lucka s Alešem,
Alička, Verda a Pěnčiňáci

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.
ZEDNICKÉ PRÁCE OD A DO Z
www.matovcik.cz
602 941 681, 721 558 741
Provádíme práce: elektro, vodo-topo-plyn, vč. podlahového vytápění,
projektové dokumentace, výpočtu
energetické náročnosti budov. Tel.:
777 942 021.

Dne 16. března 2010
oslaví krásné 55. narozeniny
paní Marie ČERNÁ
z Prostějova.
Všechno nejlepší, hodně zdraví,
lásky, štěstí a pracovních
úspěchů přeje manžel Petr,
děti Margita, Kateřina a Petr
s rodinami a vnoučátka Adélka,
Vojtíšek, Šimon, Matyáš,
Kristýna a Sára.

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

Olomoucká

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

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

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

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

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

Nově otevřená prodejna maso-uzeniny, firma pan Porč, Vás zve k nákupu, Svatoplukova 48, PV.

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

Prodám myčku Siemens. Zn. Levně.
Tel.: 776 26 86 57.

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

Monitor dechu pro kojence zn. Nana,
1.000 Kč. Golfový kočárek, modrý,
500 Kč. Autosedačka 0 - 13kg, hnědá, 500 Kč. Tel.: 605 72 55 41.

oznámení

Pila Otaslavice s.r.o., prodává tvrdé
palivo, krácené. Cena 500 Kč za prm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493.

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

Prodejna Ivka, Netušilova ul. nabízí
zákazníkům nový sortiment jarní
zdravotní obuvi na velmi problémové nohy. Rozšířili jsme sortiment
zdravotních pantoflí, kvalitních botasek s membránou, oteplené gumáky
a domácí obuvi. V našem obchodě
nakoupíte nadměrné velikosti obuvi
až do vel. 50. Nové zboží v kosmetice Eurostyl - bio výrobky, parfémky
do kabelky 49 Kč, kolagenové
výrobky. Tel.: 582 34 40 63.

24. - 27. března ZILLERTAL ARENA, Rakousko. 3 dny lyžování. Cena
1.650 Kč + cca 175 € s sebou. CK Minitrans a Svaz lyžařů. Inf a přihl. OS
ČSTV, Česká 15, PV. Tel.: 588 507
048.

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

zvířata

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

Prodám štěňátka Čínský chocholatý
pes, s PP, odběr možný ihned. Tel.:
604 34 70 27.

KOMPLETNÍ ZEDNÍCKÉ A
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE,
MÁME VLASTNÍ DOPRAVU A
LEŠENÍ, V PŘÍP. REALIZACE
ZAKÁZKY NEÚČTUJEME
NÁJEM ZA LEŠENÍ. KONTAKT TEL. PAN JELÍNEK 736
625 151.
Přepíšu libovolný text na PC, přepis
i z diktafonu. Praxe. Tel.: 731 460
392.

Plynoservis. Tel. 736 777 399
Servis, opravy a čištění plynových
spotřebičů s výhodnými jarními
cenami.
Sleva až 30% na žaluzie, rolety,
markýzy, látkové rolety, vestavěné
skříně, shrnovací dveře, zasklívání
lodžií, čalounění dveří, garážová
vrata, plovoucí podlahy a sítě proti
hmyzu. Trax – Ing. Jan Kopečný,
tel.: 777 130 560, tel./fax: 588 882
109.
Úklidové služby
- domácnosti
běžný úklid, sváteční úklid,
mytí oken
- strojní čištění koberců
a čalounění
- bytové domy
- novostavby
- kanceláře
PEMA úklid, tel. 774 149 221
www.pemauklid.cz, e-mail:
pemauklid@pemauklid.cz
Stavební sdružení provádí výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, zateplování budov, obkladačské a jiné
stavební práce. Tel.: 608 46 38 84.
731 566 255.
Provádíme veškeré zednické práce,
fasády, rekonstrukce bytových jader, malířské práce. Nízké ceny.
Velká sleva na materiál. Tel.: 774
861 498.

Dne 15. března 2010
by se dožila 65 let naše
milovaná maminka a babička,
paní Zdeňka DRÁBKOVÁ
(Nevrlá).
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou děti Luďka
a Zdeněk s rodinami.

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

Prodám hnojivo NPK. 50 kg za 750
Kč. Tel.: 731 907 205.

Tesařské a pokrývačské práce
777 69 03 11, 777 20 72 83.

Dne 16. března 2010
by se dožila 101 let
paní Josefa SLOVÁČKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje syn
Bohuslav, dcery Halka a Majka
s rodinami.

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.

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

www.hubnete.cz/sir

PV
Veèerník,

prodám

Dne 13. března 2010
jsme vzpomněli 3.
smutné výročí úmrtí
paní Jiřiny BERGOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Hana a vnuk David.

Dne 23.3.2010 uplyne 8 roků,
kdy po nezdařeném
chirurgickém výkonu,
se zastavilo srdce
paní Jiřiny SOTORNÍKOVÉ.
Odešla tiše a těžce z kruhu
své rodiny, kterou měla
tak ráda.
Věnujte ji se mnou,
prosím tichou vzpomínku.
Manžel.

Nově otevřeno Žešov – prodej písku, štěrku, kameniva. Tel.: 728 775
992.

seznámení

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.

www.hubnete.cz/rosta

Výroba veškerého nábytku na míru.
Tel.: 604 124 088.

Dne 12. března 2010
oslavil 80. narozeniny
pan Josef PEŠÁK
z Držovic.
Do dalších let přejeme
pevné zdraví.
Syn Josef a dcera Zdeňka
s rodinami.

vzpomínáme

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

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

21

Prodám fenečku Jorkšíra. Odčervená, očkovaná. Odběr od 8.3.2010.
Tel.: 608 881 902.
Prodám rotvajlera – štěňata bez PP –
černá s pálením, odčervená, očkovaná. Odběr 11.4.2010. Předpoklad
pěkného exteriéru a vyrovnaných povah. Kupírované ocásky, 776 136 545
Brodek u PV.
Daruji do dobrých rukou hladkosrstého trpasličího jezevčíka, černý s pálením. Stáří 1 rok a 3 měsíce. Dobře socializovaný, hodný a vychovaný. Rodinné důvody. Tel.: 737 309 990.

různé

Chorvatsko - SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů
od moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem
na moře, TV+sat. www.vranjica.eu
Ubytování Vysoké Tatry - Nová Lesná, pro 2 – 7 osob, 8,30 €/osoba/noc.
Tel.: 00421 902 904 930 nebo: andrea.kitt@gmail.com
Nejlevnější apartmány v Chorvatsku.
www.valsa.cz, tel: 315 692 271

14. – 17. dubna 2010 PITZTAL – Rakousko. 3 dny lyžování na ledovci.
Cena 1.750 Kč + cca 175 € s sebou.
CK Minitrans a Svaz lyžařů. Inf a přihl.: OS ČSTV, Česká 15, PV. Tel.: 588
507 048.

Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

19.3.2010 vzpomeneme
5. výročí, kdy nás opustil
syn Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Všem, kteří mu věnují tichou
vzpomínku děkuje maminka,
sestra a neteř.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv
vítr vzal a nám vzpomínky,
žal a bolest zanechal.

Dne 17.3.2010
uplyne 1. rok , co nás navždy
opustil milovaný syn, tatínek,
bratr, kamarád,
pan Miloš CIBULKA
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali,
s láskou vzpomeňte s námi.
Maminka Anna, sestra Blanka
s rodinou, dcery Monička
a Natálie, kamarádi.

Dne 21. března 2010
vzpomeneme 15. smutné výročí
úmrtí mého drahého manžela
pan Rafaela HANÁKA.
Všem, kteří s námi vzpomenou,
děkuje manželka Jiřina
s rodinou.

19.3.2010 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Rudolfa STROBLA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
jeho manželka, děti,
vnoučata a pravnoučata.

Do fotbalového nebe odešel Aleš RUS
S příchodem jarní fotbalové sezony
jsme nuceni všem fotbalovým přívržencům oznámit smutnou událost.
Ve věku nedožitých dvaačtyřiceti
let opustil tento svět velký fotbalový
zapálenec a trenér mládežnických
družstev 1.SK Prostějov ALEŠ RUS.
Stalo se tak po krátké, těžké nemoci
21. ledna 2010.
Aleš Rus (na snímku) ještě v podzimní části soutěžního ročníku 20092010 vykonával funkci asistenta trenéra u výběru staršího dorostu 1.SK
Prostějov. Právě s hlavním koučem
tohoto týmu Romanem Šmídem
vytvořil po dlouhá léta nerozlučnou
dvojici parťáků, která několik sezón
společně působila především u ročníku 1994. S tímto družstvem dosáhli
trenéři hned několika vynikajících
výsledků a vychovali řadu hráčů, kteří
v současné době hájí barvy olomoucké Sigmy a připravují se na vstup do
profesionálního fotbalu, k němuž mají směle nakročeno. A to i zásluhou
Aleše Ruse.
„Byl to dlouholetý a nesmírně obětavý funkcionář i trenér našeho oddílu. V neposlední řadě byl
samotným fanouškem fotbalu a vynikajícím kamarádem. Ve chvíli, kdy jsme se o jeho trablech
dozvěděli, načež záhy následovala i ta nejhorší možná zpráva, nás všechny pohltil strašně velký
smutek. Neumím ani říct, jak těžko uvěřitelný to byl šok..,“ těžko i s odstupem téměř dvou měsíců
hledal slova Jiří Kocourek, předseda fotbalového oddílu 1.SK Prostějov. „Je to obrovská ztráta pro
náš klub i celý prostějovský fotbal. Je zřejmé, že v jarní části budou všichni, hlavně pak dorostenecké týmy, bojovat i za něj! Odešel vynikající člověk,“ dodal se zármutkem v hlase J. Kocourek.
Tichou vzpomínku za Aleše Ruse vykonají dorostenci 1.SK při svém úvodním mistrovském utkání
jarní části první dubnovou neděli proti Vyškovu. Hrát se bude v Olšanech u Prostějova.
-pk-

Fotbal

15. března 2010

SPECIÁL FOTBAL EXTRA 2009/2010 – 4. díl
Po skončení podzimní části jsme zahájili náš tradiční seriál
FOTBALEXTRA,vjehožrámcijsmevámnejprvepřineslidva
díly zaměřené na Přebor Olomouckého Krajského fotbalového
svazu a následně divizní skupinu „D. Těmto soutěžím, avšak
v obráceném gardu, se věnujeme také zkraje zahájení
jarní sezony. Dnešní, v celkovém pořadí tedy čtvrté dějství
je zaměřeno na účinkování dvou zástupců prostějovského
regionu v nejvyšší krajské soutěži – FC Kralice na Hané a Sokol
Určice. Současně přinášíme také kompletní rozlosování nižších
soutěží Olomouckého KFS, přičemž do kuchyní jednotlivých
oddílů nahlédneme v nadcházejícím týdnu. Konkrétně vám
tak představíme ambice regionálních mužstev ze skupiny „B“
I.A třídy, v níž má Prostějovsko hned pětici svých želíze: SK
Jesenec, Sokol ORESVO Plumlov, TJ Sokol Čechovice, TJ
Sokol Klenovice na Hané aTJ Sokol Mostkovice.
Průběžně budeme zpravodajství okořeňovat o veškeré
novinky ze zákulisí všech klubů prostějovského regionu. -pk-

ODLOŽENÝ ZAČÁTEK PŘEBORU POSTAVIL NA STEJNOU STARTOVNÍ ČÁRU VŠECHNY SOUTĚŽE OLOMOUCKÉHO KFS

Největším favoritem na postup zůstává sloučený tým Mohelnice/Moravičany Kouč Kralic na Hané FRANTIŠEK JURA

si pochvaluje dobrou přípravu i skvělou partu

V suterénu tabulky se zřejmě rozhoří ožehavý a nemilosrdný boj

„Osobně chci hrát v první pětce, jinak se budu zpovídat vedení...“

PODZIMNÍ TABULKA PŘEBORU OLOMOUCKÉHO KFS,
sezóna 2009/2010
1. FK Mohelnice/Moravičany
2. TJ Tatran Litovel
3. FK Jeseník
4. FK Kozlovice
5. 1.FC Přerov
6. 1.HFK Olomouc „B“
7. TJ Sokol Ústí u Hr.
8. FC Kralice na Hané
9. Sokol Leština
10. FC Dolany
11. Sokol Štíty
12. FC Hněvotín
13. FC Želatovice
14. Sokol Určice
15. TJ Sokol Bělotín
16. FK Šternberk

15 10
15 9
15 8
15 8
15 9
15 8
15 8
15 6
15 5
15 5
15 4
15 4
15 3
15 4
15 2
15 1

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

2
3
2
3
5
4
6
6
5
6
6
6
7
9
11
13

36:14
31:17
28:16
35:20
36:28
24:15
38:25
30:27
26:27
31:33
28:28
17:31
25:38
21:35
13:43
19:41

33 (12)
30 (6)
29 (5)
28 (4)
28 (7)
27 (3)
25 (4)
21 (0)
20 (-4)
19 (-2)
17 (-7)
17 (-7)
14 (-7)
14 (-7)
8 (-16)
4 (-17)

SOUPISKA FC KRALICE NA HANÉ
pro jarní část sezony 2009/2010
Útočníci:
Jaroslav LEHKÝ
1984
Zdeněk PETRŽELA 1981
Roman PETRŽELA 1984
Svatopluk BUKOVEC 1989
Matěj
VYBÍHAL 1990
Brankáři:
Zdeněk KOFROŇ
1987
ODCHODY:
Michal KAŠTIL
1977
Martin Kolář (prodlouženo
hostování TJ Haná Prostějov), Vít
Obránci:
Stanislav ŠMÍD 1990 - návrat Smýkal (přerušení aktivní kariéry),
David Losman (hostování FK
z hostování v Protivanově
Brodek u Přerova), Martin
Petr
OHLÍDAL 1973
Dostál (po návratu z hostování
Jan
DOČKAL 1986
- hostování ze Sokola Tovačov změněno v přestup
v Protivanově hostování
v Boskovicích)
Marek LIŠKA
1983
Michal TRNAVSKÝ 1978
REALIZAČNÍ TÝM:
Martin NEORAL
1987
Jakub
RÉPAL
1989
Trenér:
František JURA
1969
Záložníci:
Vedoucí týmu:
Pavel
VALTR
1983
Jan
JURA
1968
Pavel
RŮŽIČKA 1975
Masér:
Leoš
PAZDERA 1982
- hostování z 1.SK Prostějov
Radek KUCHAŘ 1973
Ondřej DOSTÁL
1984
- hostování z 1.SK Prostějov
VEDENÍ KLUBU:
Ondřej PETRŽELA 1989
Prezident:
Jakub
KRATINA 1991
- z dorostu
Jan
KUBALÁK 1971
Manažer:
Zdeněk HALENKA 1983
(dlouhodobě zraněn)
Ladislav DUDÍK
1962
Sekretář:
Michal KOCOUREK 1990
- hostování z 1.SK Prostějov (dlouhodobě zraněn)
Jiří
SVOZIL

SOUPISKA TJ SOKOL URČICE
pro jarní část sezony 2009/2010

Brankáři:
Miroslav NEJEZCHLEB1989
Radim MILER
1972
Obránci:
Jaroslav HRADEČNÝ 1991
Petr
ULLMANN 1982
Přemysl MLČOCH 1980
Kamil ŽÁČEK
1975
- hostování z TJ Zlaté Hory

Tomáš

DOKOUPIL 1983

- hostování z FC Hněvotín

Roman

KOCOUREK 1991

- hostování z 1.SK Prostějov

David

ODCHODY: Adrian Černý
(přerušení aktivní kariéry),
Mikeš (hostování TJ Majetín),
Lukáš Kroutil (návrat
z hostování do TJ Krumsín),
Milan Macourek (hostování
FC Hněvotín), Filip Laník
(návrat z hostování do 1.SK
Prostějov), Josef Cibulka
(návrat z hostování do TJ Sokol
Klenovice na Hané), Pavel
Kryl (ukončeno hostování
z FK Nové Sady, nyní Velké
Pavlovice), Jakub Kvapil
(návrat z hostování do FC
Výšovice)

ŠKODA

1989

- hostování z FC Dolany

Záložníci:
Lukáš HAVLENA 1987
Radim VANĚK
1985

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Svatopluk KOVÁŘ
Asistent trenéra:
Vlastimil KONŠEL
Vedoucí týmu:
František HÝBL

- hostování z 1.SK Prostějov

Martin

SVOZIL

1985

- hostování z 1.SK Prostějov

David

JAVOŘÍK

Útočníci:
Tomáš LOS
Michal TRAJER
Marek ŽÍDEK
- z dorostu

1990
1985
1989
1991

VEDENÍ KLUBU:
Předseda:
Milan
SOSÍK
Sekretář:
Petr
KOUŘIL
Členové výboru:
Karel PAŘENICA, Milan
KŘEPELKA, Jaroslav
FRÉHAR

Přílohu FOTBAL EXTRA připravil Petr Kozák,
foto: archív PV Večerníku

Prestižní derby. Podzimní regionální souboj mezi Určicemi a Kralicemi na Hané vyhráli domáci fotbalisté jasným poměrem 4:1. Náš snímek je právě z tohoto utkání , v němž svěřenci Svatopluka Kováře jasně naznačili, že
do nejvyšší krajské soutěže patří. V Kralicích naopak mobilizují pro jarní odvetu veškeré síly a svému rivalovi chtějí debakl vrátit.
Podzimní dřívější konec vystřídal
pozdní jarní start. Počasí hodně
ovlivňuje program krajského přeboru, který měl původně odstartovat už o uplynulém víkendu.
Sportovně-technická komise
Olomouckého krajského fotbalového svazu však už jen při letmém
pohledu z okna rozhodla vzhledem k přetrvávajícím nepříznivým
povětrnostním podmínkám o zrušení úvodního kola nejvyšší krajské soutěže, kterým měla odstartovat jarní část všech soutěží O KFS.
Nakonec by tak měly být boje
zahájeny až tento víkend. Jestli se
tedy neobjeví nějaká další nečekaná překážka. V každém případě
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
zamyslel nad tím, jak by asi jarní
část letošního ročníku 2009/2010
mohla na krajských trávnících
probíhat. Kdo je favoritem, a kdo
naopak patří k největším outsiderům? A jakým směrem se bude
dále vyvíjet samotná kvalita nejvyššího klání v Olomouckém kraji? Nejen o těchto otázkách se dá
spekulovat, jisté však je, že tu skutečnou a jedinou pravdivou odpověď nám dají až samotné zápasy.
„Úroveň je vždy daná hráčskou
kvalitou. Pokud jsou v týmech dobří hráči, jde nahoru i celá soutěže.
Ruku v ruce je to i opačně,“ podotýká ke kvalitě Přeboru O KFS
Svatopluk Kovář, lodivod Určic.
„Když to řeknu kulantně, krajský
přebor stagnuje,“ dodal. „Já bych
se nebál říct, že stejně jako všechny
další tuzemské soutěže, i krajský
přebor postihla krize a kvalita je
nižší, než tomu bylo v předcházejících ročnících. Na druhou stranu
to s sebou přináší větší vyrovnanost, což může slibovat dramatickou zápletku v horních i spodních

patrech tabulky až do posledního
tabulky,“ uvedl Lubomír Brázdil,
expert Večerníku, který momentálně vede lídra přeboru na Přerovsku
Majetín.
Přestože původně měly mít týmy
Přeboru Olomouckého KFS na
kontě už osmnáct odehraných
duelů, realita je taková, že jich mají jen patnáct. To v praxi znamená,
že ještě přesná polovina utkání je
čeká, tudíž vše je otevřené. Když
se vrátíme k dosaženým výsledkům, krajským „půlmistrem“ se
stali fotbalisté sloučeného týmu
FK Mohelnice/Moravičany, kteří jako jediní dokázali na podzim
zvítězit ve dvouciferném počtu
zápasů, což se jinému týmu z flotily pronásledovatelů nepodařilo.
Vedoucí tým tabulky se v podzimních bojích mohl pochlubit především precizní obranou, která
je doposud nejlepší v soutěži, když
v patnácti kolech inkasovali pouhých čtrnáct branek a jako jediný
tým celé soutěže si drží průměr
pod jeden obdržený gól na zápas.
Vzhledem k tomu, že výběr trenéra Richarda Poláka během
zimní přestávky spíše posílil, když
tři odchody vykompenzovaly
hned čtyři posily včetně navrátilce Chudáčka z Rakouska, dua
Winkler – Okleštěk ze Zábřehu
a šumperského Šaba. „Myslím,
že Mohelnice je největším favoritem,“ zkouší si zaitpovat Kovář.
„Naprosto souhlasím, Mohelnice
asi postoupí,“ přidal se Brázdil.
O tři body zpět za vedoucím celkem
je Litovel. „I ta měla velmi kvalitní
mužstvo,“ poznamenal na adresu hanáckého týmu Svatopluk
Kovář. Stejně jako řada dalších
odborníků i on již hovořil o minulém čase. Litovelský Tatran totiž

během zimního spánku opustilo
hned několik opor včetně gólmana Uvízla. Přesto má však zkušený
trenérský bard František Pitron
pořád dostatečně silný tým, jehož
síla bude opět zejména v domácím prostředí. Pouze o bod zpět je
Jeseník, jehož na podzim provázel
skvělý rozjezd v soutěži, když tým
ze severu neokusil porážku v prvních jedenácti utkáních. Nebýt
slabšího závěru, kdy v posledních
čtyřech zápasech hned dvakrát
prohrál (nečekala se především
domácí porážka od Kozlovic)
a odnesl si pouze jednu těsnou
výhru, mohlo být jeho umístění
ještě lepší. Hráčský kádr doznal
jen kosmetických úprav, tudíž se
dá očekávat, že schopnost celku
z hor bude na stejné úrovni.
Do horní polovině tabulky by se
dalo zařadit silné kvarteto týmů Kozlovice, 1.HFK Olomouc „B“,
Přerov a Ústí u Hranic, která při
shodě okolností klidně pomýšlet
i na boje o postup. Jenže Kozlovice,
které během podzimu na venkovních trávnících neprohrály
(3 vítězství, 4 remízy – pozn.red.),
opustilo hned trio opor Vyplel,.
Lepša, Zezula, jež zamířilo do
Rakouska. „Tak to je velké oslabení,“ reagoval Kovář. „Především
Lepša tvořil s Kaďorkem velkou
útočnou sílu. Teď je otázkou,
jak se s tím mužstvo vyrovná.
Obzvlášť, když v kolonce příchodů nemá nikoho,“ zauvažoval
kormidelník Určic. Další celek
z Přerovska - Ústí u Hranic, se
mohl v první polovině soutěže pyšnit nejen druhou nejlepší bilancí
venku, ale také nejlepším útokem
v soutěži s 38 vstřelenými brankami. Před jarními odvetami se
navíc posílil o trojici borců z diviz-

ního SK Hranice včetně kvalitního Rebendy. Zcela v neobměněném složení zůstal ambiciózní
tým Přerova, který může zaskočit
nejednoho soupeře. Na druhou
stranu mladé mužstvo trpělo na
podzim nevyrovnaností výkonů.
O rezervě 1.HFK platí to samé,
jako o všech ostatních záložních
týmech. Když se sejde silná sestava, může porazit leckoho. V opačném případě to naopak může být
snadný protivník...
Osmé a deváté místo v poklidném středu tabulky obsadily po
podzimu týmy Kralic na Hané
a Leštiny, za nimiž následuje
mužstvo z Dolan. Tyto kluby by se
měly vyhnout vážnějším záchranářským starostem, naopak podle informací z jejich kuchyní by
mohly zamotat pořadím na čele.
„Bude záležet, jak každému vyjde
začátek. Buďto se tým posune
nahoru, nebo se ale také může
dostat do propasti,“ poznamenal
Lubomír Brázdil, jenž si nemohl
nevšimnout, že Dolany opustilo
hned kvarteto hráčů, přičemž
dvojice Večeřa – Pachta zamířila
právě do jeho Majetína! „Jsou to
cenné úlovky,“ usmál se.
Od jedenáctého místa dolů
začíná již tvrdý boj o udržení.
Ssedmnáctibodové týmy Štítů
a Hněvotína se v zimní pauze
snažily o posílení a určitě se nemíní
dlouho stresovat. Druhý regionální
celek z Prostějovska, Sokol Určice
nasbíral společně s Želatovicemi
shodně čtrnáct bodů a i v jejich případě je kolonka příchodů bohatší,
než opačný protipól. Na první sestupové pozici přezimuje tým Bělotína
s osmi body, u kterého se však musí
mít celky před ním na pozoru.
Nováček soutěže, který postoupil do

nejvyšší krajské s Největším favoritem na postup zůstává sloučený tým
Mohelnice/Moravičany
V suterénu tabulky se zřejmě rozhoří ožehavý a nemilosrdný boj
outěže na úkor Jesence, se postupem času začal ve vyšší soutěži
rozkoukávat a v zimě kádr udržel.
Na samém dnu tabulky se po podzimní polovině ocitl Šternberk,
který sice hned ve druhém kole získal první plný bodový zisk výhrou
2:1 nad svým sousedem v tabulce
Bělotínem, ale od té doby si připsal ve zbývajících třinácti utkáních už pouze jediný bodík, a to
víceméně překvapivý po remíze
s Jeseníkem. Z trávníku soupeřů
si však jako jediné mužstvo soutěže nepřivezl jediný bod a to ho
před zimní přestávkou odsoudilo k pobytu na posledním místě.
A vzhledem k tomu, že tento celek
spíše oslabil, dá se předpokládat,
že právě Šternberští jsou hlavním
kandidátem na Černého Petra“.
„Ať je to kdokoliv, hlavně ne my,“
podotknul na závěr Svatopluk
Kovář. Z trávníku soupeřů si však
jako jediné mužstvo soutěže nepřivezl jediný bod a to ho před zimní
přestávkou odsoudilo k pobytu
na posledním místě. Jak budou
probíhat jarní boje přímo na trávníku, to se nechejme překvapit....

Hlasy z funkcionářského
tábora Kralic na Hané,
Určic a také Konice
přineseme v příštím
vydání PV Večerníku.

JÍZDNÍ ŘÁD PŘEBORU OLOMOUCKÉHO KFS, sezóna 2009/2010 - jarní část
17. kolo, odehráno 13. a 14.
března 2010: Bělotín - Šternberk
(hřiště Hranice, umělá tráva),
Hněvotín - 1.FC Přerov, Jeseník
- Mohelnice/Moravičany, Litovel
- Želatovice, 1. HFK Olomouc
„B“ - Štíty (umělá tráva), Dolany
- Určice, Kozlovice - Kralice na
Hané, Leština - Ústí u Hranic
18. kolo, sobota 20. března 2010,
15:00 hodin: Štíty - Litovel,
Mohelnice/Moravičany - Leština,
Šternberk - Kozlovice, Kralice na
Hané - Hněvotín, 1.FC Přerov
- Dolany, Ústí u Hranic - Bělotín
(neděle 21.3., 10:00), Určice 1. HFK Olomouc „B“ (neděle
21.3., 15:00), Želatovice – Jeseník
(neděle 21.3., 15:00)
19. kolo, neděle 28. března
2010, 15:00 hodin: 1.FC Přerov
- Určice (sobota 27.3., 15:00),
Hněvotín - Šternberk (sobota
27.3., 15:00), Jeseník - Štíty
(sobota 27.3., 15:00), Litovel - 1.
HFK Olomouc „B“ (sobota 27.3.,
15:00), Dolany - Kralice na Hané,
Kozlovice - Ústí u Hranic, Bělotín
- - Mohelnice/Moravičany, Leština
- Želatovice
20. kolo, sobota 3. dubna 2010,
16:00 hodin: Štíty - Leština,
Mohelnice/Moravičany –
Kozlovice, Šternberk – Dolany,
Kralice na Hané - 1.FC Přerov,
Ústí u Hranic - Hněvotín (neděle
4.4., 10:00), 1. HFK Olomouc „B“
- Jeseník (hřiště Hodolany, neděle
4.4., 10:15), Určice - Litovel
(neděle 4.4., 16:00), Želatovice Bělotín (neděle 4.4., 16:00)
21. kolo, neděle 11. dubna 2010,
16:00 hodin: Kralice na Hané Určice (sobota 10.4., 16:00), 1.FC
Přerov - Šternberk (sobota 10.4.,
16:00), Hněvotín - Mohelnice/

Moravičany (sobota 10.4., 16:00),
Jeseník - Litovel (sobota 10.4.,
16:00), Dolany - Ústí u Hranic,
Kozlovice - Želatovice, Bělotín Štíty, Leština - 1. HFK Olomouc
„B“
22. kolo, sobota 17. dubna 2010,
16:30 hodin: Litovel - Leština,
Štíty - Kozlovice, Mohelnice/
Moravičany - Dolany, Šternberk
- Kralice na Hané, Ústí u Hranic
- 1.FC Přerov (neděle 18.4.,
10:00), 1. HFK Olomouc „B“ Bělotín (hřiště Hodolany, neděle
18.4., 10:15), Určice - Jeseník,
Želatovice - Hněvotín
Dohrávané 16. kolo, středa
21. dubna 2010, 17:00 hodin:
Určice - Štíty, Želatovice - 1.
HFK Olomouc „B“, Mohelnice/
Moravičany - Litovel, Ústí
u Hranic - Jeseník, Šternberk
- Leština, Kralice na Hané Bělotín, Kozlovice - 1.FC Přerov,
Dolany - Hněvotín
23. kolo, neděle 25. dubna 2010,
16:30 hodin: Šternberk - Určice
(sobota 24.4., 16:30), Kralice na
Hané - Ústí u Hranic (sobota
24.4., 16:30), 1.FC Přerov Mohelnice/Moravičany (sobota
24.4., 16:30), Hněvotín - Štíty
(sobota 24.4., 16:30), Dolany Želatovice, Kozlovice - 1. HFK
Olomouc „B“, Bělotín - Litovel,
Leština - Jeseník
24. kolo, sobota 1. května
2010, 16:30 hodin: Jeseník Bělotín, Litovel - Kozlovice,
Štíty - Dolany, Mohelnice/
Moravičany - Kralice na
Hané, Ústí u Hranic - Šternberk
(neděle 2.5., 10:00), 1. HFK
Olomouc „B“ - Hněvotín (hřiště
Hodolany, neděle 2.5., 10:15),
Určice - Leština (neděle 2.5.,

16:30), Želatovice - 1.FC
Přerov (neděle 2.5., 16:30)
25. kolo, sobota 8. května
2010, 16:30 hodin: Šternberk Mohelnice/Moravičany, Kralice
na Hané - Želatovice, 1.FC
Přerov - Štíty, Hněvotín - Litovel,
Ústí u Hranic - Určice (neděle
9.5., 10:00), Dolany - 1. HFK
Olomouc „B“ (neděle 9.5., 16:30),
Kozlovice - Jeseník (neděle 9.5.,
16:30), Bělotín - Leština (neděle
9.5., 16:30)
26. kolo, sobota 15. května
2010, 16:30 hodin: Jeseník Hněvotín, Litovel - Dolany, Štíty
- Kralice na Hané, Mohelnice/
Moravičany - Ústí u Hranic, 1.
HFK Olomouc „B“ - 1.FC Přerov
(hřiště Hodolany, neděle 16.5.,
10:15), Určice - Bělotín (neděle
16.5., 16:30), Leština - Kozlovice
(neděle 16.5., 16:30), Želatovice Šternberk (neděle 16.5., 16:30)
27. kolo, sobota 22. května
2010, 16:30 hodin: Mohelnice/
Moravičany - Určice, Šternberk Štíty, Kralice na Hané - 1. HFK
Olomouc „B“, 1.FC Přerov Litovel, Hněvotín - Leština, Ústí
u Hranic - Želatovice (neděle
23.5., 10:00), Dolany - Jeseník
(neděle 23.5., 16:30), Kozlovice Bělotín (neděle 23.5., 16:30)
28. kolo, neděle 30. května
2010, 16:30 hodin: Jeseník
- 1.FC Přerov (sobota 29.5.,
16:30), Litovel - Kralice na Hané
(sobota 29.5., 16:30), Štíty - Ústí
u Hranic (sobota 29.5., 16:30), 1.
HFK Olomouc „B“ - Šternberk
(hřiště Hodolany, 10:15), Určice
- Kozlovice, Bělotín - Hněvotín,
Leština - Dolany, Želatovice Mohelnice/Moravičany
29. kolo, sobota 5. června

2010, 16:30 hodin: Mohelnice/
Moravičany - Štíty, Šternberk Litovel, Kralice na Hané - Jeseník,
1.FC Přerov - Leština, Hněvotín Kozlovice, Ústí u Hranic - 1. HFK
Olomouc „B“ (neděle 6.6., 10:00),
Želatovice - Určice (neděle 6.6.,
16:30), Dolany - Bělotín (neděle
6.6., 16:30)
30. kolo, neděle 13. června 2010,

16:30 hodin: Jeseník - Šternberk
(sobota 12.6., 16:30), Litovel
- Ústí u Hranic (sobota 12.6.,
16:30), Štíty - Želatovice (sobota
12.6., 16:30), 1. HFK Olomouc
„B“ - Mohelnice/Moravičany
(hřiště Hodolany, 10:15), Určice
- Hněvotín, Kozlovice - Dolany,
Bělotín - 1.FC Přerov, Leština Kralice na Hané

účastníci Přeboru Olomouckého KFS
1 - Sokol Štíty

SO

ÚZM

2 - 1.HFK Olomouc ”B”

NE

10.15

3 - Tatran Litovel

h řiště Hodolany
SO
ÚZM

4 - FK Jeseník

SO

ÚZM

5 - Sokol Leština

NE

ÚZM

6 - Sokol Bělotín

NE

ÚZM

7 - FK Kozlovice

NE

ÚZM

8 - FC Hněvotín

SO

ÚZM

9 - FC Dolany

NE

ÚZM

10 - 1.FC Přerov

SO

ÚZM

11 - FC Kralice na Hané

SO

ÚZM

12 - FK Šternberk

SO

ÚZM

13 - Sokol Ústí u Hranic

NE

10.00

14 - FK Mohelnice-Moravičany

SO

ÚZM

15 - FC Želatovice

NE

ÚZM

16 - Sokol Určice

NE

ÚZM

Během podzimní části prošli fotbalisté Kralic na Hané výraznou
změnou. Po více jak pětiletém
působení opustil jejich lavičku
trenérský doyen Zdeněk Chytka,
který se funkce kouče vzdal
z pracovních a osobních důvodů. Vedení tak narychlo muselo
shánět nového kouče, jímž se
nakonec stal naopak doposud
nepříliš zkušený František Jura
(na snímku), pro nějž to je premiérové angažmá u mužského
celku. A nutno podotknout, že
si nevedl špatně. Tým po patnácti odehraných kolech zaujímá solidní osmou pozici a to
s 21 body a aktivním poměrem
branek 30:27. Není tak divu, že
došlo k dohodě mezi vedením
klubu a trenérem o prodloužení
pobytu na kralické lavičce.
„S Kralicemi dlouhodobě spolupracuji jako funkcionář 1.SK
Prostějov. Jsme přátelé a já jsem
rád, že mohu pokračovat v rozdělané práci,“ uvedl František
Jura v exkluzivním rozhovoru
pro Prostějovský Večerník již
po podzimním dějství. Nyní
se mohl pod svá slova podepsat. „Vše funguje bezvadně,
v týmu je výborná parta, takže
z toho mám pozitivní dojem,“
ohlíží se za svým dosavadním
vystoupením jednačtyřicetiletý
lodivod, který jako trenér začal
pracovat v roce 1999 v tehdejším
Sokole II Prostějov(nástupce
Agrostroje Prostějov) u mužstev přípravek. Od roku 2000
trénoval v tehdejším SK LeRK
Prostějov, prošel všemi kategoriemi od těch nejmenších až po
nejstarší dorost. V roce 2004
pak krátce působil v Drnovicích
u ligového dorostu, od roku
2006 je pak sportovním ředitelem, sekretářem a mládežnickým koučem 1. SK Prostějov.
V roce 2007 vystudoval Fakultu
tělesné kultury, Management
sportu a trenérství.

¤ S jakými ambicemi vstupujete do jarní části Přeboru
Olomouckého KFS?
„Chceme hrát především líbivý
fotbal pro lidi, to je náš hlavní cíl.
Rádi bychom přilákali ještě více
diváků na naše domácí zápasy
a právě proto musíme předvádět
atraktivní styl. Samozřejmě budeme vycházet za zajištěné obrany, nejsme žádní hazardéři, ale
současně budeme klást důraz na
ofenzívu, rychlý přechod do útoku s agresivním napadáním. Naší
prioritou je, aby fanoušky fotbal
bavil a dobrý pocit jsme z něj měli
my i samotní hráči.“
¤ Leží před týmem i nějaký cíl
v podobě konkrétního umístění?
„Vzhledem k síle kádru a povedené p řípravě bychom se chtěli
určitě posunout trochu nahoru.
Nevíme, kam až to půjde, avšak
o nějakou tu příčku bychom se
zlepšit měli. Osobně bych chtěl
hrát v první pětce! To je cíl, který
jsem si stanovil. Pokud se mi to
nepovede, budu se asi muset zpovídat vedení (úsměv)...“
¤ Vy jste během podzimní části
ani jednou neprohráli na domácím hřišti. V čem tkví kouzlo kralického stánku? A asi hodláte tuto
sérii udržet i v odvetách, že?!
„Tak samozřejmě. To vyplývá už
z toho pojetí, o němž jsem mluvil.

Když budeme doma vyhrávat,
bude chodit více příznivců a naopak. A v čem je naše kouzlo? My
si doma prostě věříme! Já to vidím
vždycky před zápasem, že koncentrace a zodpovědnost je veliká. Je to náš cíl pro jarní sezónu
– udržet domácí neporazitelnost.“
¤ Při svém nástupu do funkce
jste hovořil o změně herního
stylu. Jak se vám to zatím daří?
„Dle ohlasů diváků a samotných
hráčů vnímám, že určitý posun
se nám povedl. Samozřejmě ne
všechno je optimální, na něčem
se musí pracovat delší dobu, ale
myslím, že kus práce jsme udělali.“
¤ Na lavičku Kralic jste nastoupil po trenérském doyenovi
Zdeňku Chytkovi. Navíc se
jedná o vaši premiéru u týmu
mužů! Jak moc byly složité
začátky?
„Pan Chytka je určitě kouč, který
má za sebou spoustu úspěchu, je
mezi hráči oblíbený a navíc sezona předtím se Kralicím opravdu
vydařila. Přiznám se však, že při
vší úctě a respektu k němu jsem
od začátku šel svojí vlastní cestou.
Nebral jsem to ani nijak emocionálně. Tak to přišlo, tak to bylo.
Chtěl jsem využít nabízenou příležitost. A co se týká začátků, tak
musím říct, že když jsem přišel

na svůj první trénink, polovina
mančaftu to ani nevěděla. Takže
i pro hráče to byl svým způsobem
šok a než se vzpamatovali, využili jsme toho k okamžité práci.
Pozměnili jsme tréninkový proces a kluci to vzali za své. Nebyl
mezi námi sebemenší problém
zásadního rázu. Navíc na nějaké
velké úvahy v rozjeté sezoně ani
nebylo místo. Z dosavadní práce
tak mám určitě pozitivní dojem.
Na pana Chytku ale pochopitelně všichni vzpomínají v dobrém.
Odvedl v Kralicích kus velké
práce.“
¤ Dají se vystihnout atributy,
na které při trenérské práci
v Kralicích sázíte úplně nejvíce?
„Je opakovanou pravdou, že
o Kralicích se vždycky mluvilo
jako o dobré partě, která táhne za
jeden provaz. Zvenku to až tak
člověk nemůže hodnotit, těžko
se některé věci odhalují, i já jsem
to dřív nijak neřešil. Jakmile
jsem ale vstoupil do kabiny,
okamžitě jsem pocítil, že to tak
je! V Kralicích je opravdu skvělá parta hráčů, dobrej kolektiv
i mimo hřiště. A když se k tomu
přidá disciplína, je polovina
úspěchu doma. Zavedli jsme tak
v tomto směru trochu jiná pravidla, kluci si na to zvykli a myslím, že vše se ještě vylepšilo.“
¤ Jak proběhla z pohledu kralického týmu zimní příprava?
„Stejně jako téměř všechna
mužstva z regionu, jsme museli
vzít zavděk buďto menším prostorem umělého trávníku u školy, nebo zajíždět na okolní hřiště.
Díky vstřícnosti Olšanských
jsme využívali i tamní posilovnu a saunu a díky pochopení
Františka Kocourka, který nám
uvolnil některé tréninkové jednotky Relaxu, jsme jezdili také
na tréninky do kostelecké haly.
Příprava byla tudíž kombinovaná, ale dobrá .
(Dokončení na str. 25)

Určický tým čeká náročná záchranářská mise

Kovář: „Mužstvo patří do klidného středu tabulky“
Těžké jaro čeká na fotbalisty
Určic. Po nevydařené podzimní
části patří svěřencům trenéra
Svatopluka Kováře (na snímku)
v tabulce až čtrnáctá příčka a to
je určitě umístění, s nímž by na
konci celé sezony spokojenost
určitě nepanovalo. „V předcházejících dvou sezonách jsme měli
po podzimu kolem třiceti bodů
a pohybovali jsme se v úplně
jiných vodách. Poslední podzim
nebyl určitě podle mých představ
nebyl, ale ukázalo se, že hráčská
obměna kádru byla velká. Věřím,
že v jarních odvetách ukážeme
svoji sílu a co nejrychleji se
dostaneme ke klidnému středu
tabulky,“ uvedl v rozhovoru pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
Svatopluk Kovář, lodivod určických fotbalistů, který na lavičce
účastníka Přeboru Olomouckého
KFS končí třetí sezonu. A podle slov předsedy oddílu Milana
Sosíka je jeho pozice naprosto
pevná. „O jeho odvolání jsme ani
neuvažovali. S panem Kovářem
momentálně v Určicích první tým
stojí a padá. Má plnou důvěru
všech činovníků,“ poznamenal
první muž fotbalového oddílu TJ
Sokol Určice.
¤ Vzhledem k postavení v tabulce, kdy jste přezimovali až na
čtrnácté příčce, je asi jasný,
jaký bude největší a hlavní úkol
týmu...
„Přesně tak. Prvořadým úkolem je
záchrana, na kterou bychom chtěli
dosáhnout co nejdříve. V praxi to
znamená, dostat se co nejrychleji
pryč ze sestupového pásma. I když
je mi jasné, že jednoduché to nebude. Obzvlášť, když máme na začátku jara hodně těžké rozlosování
s kvalitními soupeři. Navíc máme
dvě opory v trestu, tudíž to bude
opravdu hodně náročná mise.“
¤ Kvalitou hráčského kádru
však Určice už na podzim patřily do jiných pater tabulky.
Spoléháte na tuto skutečnost, že
síla mužstva se přece jen musí
projevit!?

„Myslím si, že máme určitě na to,
abychom krajský přebor udrželi.
Dovolím si dokonce tvrdit, že
mužstvo patří právě do klidného
středu tabulky, byť nevím, jak je na
tom konkurence. To ne, že bych ji
nesledoval, ale vzhledem k našim
problémům se zajímám hlavně
o svůj celek.“
¤ Jakým způsobem jste absolvovali zimní přípravu? A panuje
s tímto obdobím vnitřní spokojenost?
„K zahájení zimní přípravy jsme se
sešli patnáctého ledna a absolvovali jsme celkem třicet tréninkových
jednotek plus sedm přípravných
utkání, z toho šest vítězných (osmý
odehrály Určice včera, výsledek
najdete na straně 25 - pozn.red.).
Není to však nic, z čeho bych létal
v euforii, neboť jsme povětšinou
hráli se soupeři z nižších soutěží.
Takže, v žádném případě výsledky
z přípravy nepřeceňuji. To určitě
ne, zase tak krátkozraký nejsem.
Na druhou stranu myslím si, že
určité pozitivní naladění po zpackaném podzimu tam bylo. Velice
kvalitním zpestřením bylo zimní
soustředění, které jsme absolvovali ve Zlatých Horách za výborných podmínek, s velmi kvalitní
účastí sedmnácti hráčů a především parádním přístupem kluků!
Myslím, že právě z tohoto pobytu
bychom mohli na jaře těžit. Parta se
utužila, hoši si na sebe zvykli, mám
z toho uspokojivý pocit.“
¤ Říkal jste, že výsledky přípravných zápasů nepřeceňujete. Přál
jste si podobně jako kolega Jura,
aby tým v přípravě alespoň jednou prohrál!?
„Přál, to není to správné slovo. Ale
ta myšlenka je stejná. Také jsem
zažil vynikající přípravu, všechno jsme vyhrávali, pak ale přišly
mistráky a všechno se zadrhlo.
Možná je vždycky opravdu dobré,
spadnout na zem již v přípravném
období a být připraven na vše.
Z našeho pohledu to v případě
prohry v Konici bylo na místě, ale
samotný debakl (0:8 - pozn.red.) je
hodně krutý, až přehnaný.. Na dru-

hou stranu to bylo i poučné a mohli
jsme si z tohoto utkání něco vzít.“
¤ Oproti loňsku jste se neúčastnili žádného zimního turnaje. To
byl záměr?
„Jako každoročně jsme i tentokrát
měli nabídku, zúčastnit se turnaji
v Holici, jelikož však obsazení nebylo až tak atraktivní a pro
nás vyhovující, rozhodli jsme se
z tohoto důvodu turnaj letos nehrát.
Bohužel ze skladby přípravných
duelů nám na poslední chvíli a dosti
nefér vypadl zápas v Boskovicích,
jinak bych byl s prověrkami maximálně spokojen.“
¤ Určická šatna nezaznamenala žádný velký průvan, přesto
k několika změnám došlo. Mrzí
vás některý z odchodů?
„Snad jen Pavel Kryl, který s námi
absolvoval celou přípravu, ale pak
se od nás odvrátil a rozhodl se pro
nabídku Velkých Pavlovic. S tím
jsme nemohli nic dělat, je to hráč
Nových Sadů a rozhodl se sám.
Další hráči jako Kvapil či Kroutil
byli hráči, kteří se zkoušeli prosadit
a bohužel si nevybojovali pevné
místo v základní jedenáctce. Peťa
Mikeš by určitě patřil do užšího kádru, ale je to už starší hráč,
který chce hrát pravidelně, takže
jsme mu při jeho zájmu odejít do
Majetína, nechtěli bránit. Obdobný
případ je Milan Macourek, jenž
si našel angažmá v Hněvotíně.
Ten byl stejně jako Adrian Černý
výraznou postavou a ikonou celé
určické kopané poslední doby, ale
nedá se nic dělat, roky se zastavit
nedají. Přípravu s námi prodělal
také Dominik Bokůvka, poté však

usoudil, že by asi stabilně nemusel
hrát a zřejmě se netoužil natolik
porvat o místo, že nám oznámil
svůj konec v týmu.“
¤ Naopak tým oživily dvě posily
a to dosti zvučného znění!?
„Jak od Martina Svozila, tak i od
Škody si hodně slibujeme. Oba
to jsou hodně kvalitní fotbalisté,
Svozil má navíc i přes svůj mladý věk poměrně dost zkušeností,
takže očekávám, že budou pro
naše mužstvo přínosem a měli by
nám hodně pomoct. Osobně vkládám právě do Martina velké naděje. Velice dobře se jeví i Škoda.“
¤ Zmínil jste poměrně těžké
vylosování v úvodu jarní části,
což může být nakonec velký
problém...
„Musím se p řiznat, že mě dost
děsí... Začátek bude opravdu
hodně těžký, čekají nás zápasy
s papírově silnějšími týmy, což si
plně uvědomujeme. Hraje se však
do posledního kola, takže i kdyby
se nám nepodařilo získat dostatek
bodů pro záchranářský klid, musíme bojovat a makat dál.“
¤ S čím byste byl po úvodních
kolech spokojen, aby mužstvo
nepropadlo do nějaké skepse?
„My se musíme poctiv ě připravit na každé utkání a také obrnit
proti případným neúspěchům.
V žádném případě to nemůžeme
vzdát po dvou, třech kolech,
i když bychom všechny prohráli.
Jak říkám, zachránit se můžeme
třeba v posledním kole, přestože
až takové nervy by pochopitelně
nikdo nechtěl. Bude to ovšem
hodně složité, to je zřejmé. Žádné
průběžné mety si však nedáváme.
Naopak očekávám, že ve druhé
polovině jara mužstvo ukáže svoji
pravou sílu!“
¤ Jste před náročnými záchranářskými pracemi optimista?
„Musím být! Jak už jsem uvedl,
vnitřní síla tohoto týmu je určitě
větší než je současné postavení
v tabulce a věřím, že pokud se nám
na jaře vyhnou zranění, bude pro
nás reálné pohybovat se v klidných
nesestupových vodách.“
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Rozlosování nižších soutěží Olomouckého KFS
I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“

I.B TŘÍDA,
SKUPINA „A“

I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“

14. kolo, sobota 20. března 2010,
15:00 hodin: Klenovice na Hané
- Plumlov (hřiště Němčice n. H.),
Náměšť na Hané - Čechovice,
Lipník nad Bečvou - Opatovice/
Všechovice, Brodek u Přerova Kožušany, Jesenec - Kojetín (neděle
21.3., 15:00), Mostkovice - Dub n.
M. (neděle 21.3., 15:00), Slatinice Troubky (neděle 21.3., 15:00)
15. kolo, neděle 28. března 2010,
15:00 hodin: Brodek u Př. Klenovice n.H. (sobota 27.3., 15:00),
Dub n. M. - Jesenec (sobota 27.3.,
15:00), Kojetín - Plumlov (sobota
27.3., 15:00), Opatovice/Všechovice
- Náměšť na Hané (10:00), Kožušany
- Lipník n.B., Čechovice - Slatinice,
Troubky - Mostkovice
16. kolo, sobota 3. dubna 2010,
16:00 hodin: Kojetín - Klenovice
na Hané, Plumlov - Dub n. M. ,
Náměšť n. H. - Kožušany, Lipník n.B.
- Brodek u Př., Jesenec - Troubky
(hřiště Dzbel, neděle 4.4., 16:00),
Mostkovice - Čechovice (neděle
4.4., 16:00), Slatinice – Opatovice/
Všechovice (neděle 4.4., 16:00)
17. kolo, neděle 11. dubna
2010, 16:00 hodin: Lipník n.B. Klenovice na Hané (sobota 10.4.,
16:00), Brodek u Př. - Náměšť
n. H. (sobota 10.4., 16:00), Dub
n. M. - Kojetín (sobota 10.4.,
16:00), Opatovice/Všechovice Mostkovice (10:00), Kožušany
- Slatinice, Čechovice – Jesenec,
Troubky - Plumlov
18. kolo, neděle 18. dubna 2010,
16:30 hodin: Klenovice na Hané
- Dub n. M. (hřiště Němčice n.
H., sobota 17.4., 16:30), Kojetín
- Troubky (sobota 17.4., 16:30),
Plumlov - Čechovice (sobota
17.4., 16:30), Jesenec - Opatovice/
Všechovice (hřiště Dzbel),
Mostkovice - Kožušany, Slatinice Brodek u Př., Náměšť n. H. - Lipník
n.B.
19. kolo, neděle 25. dubna 2010,
16:30 hodin: Náměšť n. H. Klenovice na Hané (sobota 24.4.,
16:30), Lipník n. B. - Slatinice
(sobota 24.4., 16:30), Opatovice/
Všechovice - Plumlov (10:00),
Brodek u Př. - Mostkovice,
Kožušany - Jesenec, Čechovice Kojetín, Troubky - Dub n. M.
20. kolo, sobota 1. května 2010,
16:30 hodin: Klenovice na Hané
- Troubky (hřiště Němčice n. H.),
Dub n. M. - Čechovice, Kojetín Opatovice/Všechovice, Plumlov
- Kožušany, Jesenec - Brodek u Př.
(hřiště Dzbel), Mostkovice - Lipník
n. B., Slatinice - Náměšť n. H.
21. kolo, neděle 9. května 2010,
16:30 hodin: Náměšť n. H. Mostkovice (sobota 8.5., 16:30),
Lipník n.B. - Jesenec (sobota 8.5.,
16:30), Brodek u Př. - Plumlov
(sobota 8.5., 16:30), Opatovice/
Všechovice - Dub n. M. (10:00),
Slatinice - Klenovice na Hané,
Kožušany - Kojetín, Čechovice Troubky
22. kolo, neděle 16. května 2010,
16:30 hodin: Dub n. M. - Kožušany
(sobota 15.5., 16:30), Kojetín Brodek u Př. (sobota 15.5., 16:30),
Plumlov - Lipník n.B. (sobota
15.5., 16:30), Klenovice na Hané
- Čechovice, Troubky - Opatovice,
Jesenec - Náměšť n. H. (hřiště
Dzbel), Mostkovice – Slatinice.
23. kolo, neděle 23. května 2010,
16:30 hodin: Lipník n. B. - Kojetín
(sobota 22.5., 16:30), Brodek u Př.
- Dub n. M. (sobota 22.5., 16:30),
Opatovice/Všechovice - Čechovice
(10:00), Mostkovice - Klenovice
na Hané, Slatinice - Jesenec,
Náměšť n. H. - Plumlov, Kožušany
- Troubky
24. kolo, neděle 30. května 2010,
16:30 hodin: Dub n. M. - Lipník
n.B. (sobota 29.5., 16:30), Kojetín Náměšť n. H. (sobota 29.5., 16:30),
Plumlov – Slatinice (sobota 29.5.,
16:30), Klenovice na Hané –
Opatovice/Všechovice, Čechovice
– Kožušany, Troubky - Brodek
u Př., Jesenec – Mostkovice (hřiště
Dzbel)
25. kolo, neděle 6. června 2010,
16:30 hodin: Náměšť n. H. - Dub
n. M. (sobota 5.6., 16:30), Lipník
n. B. - Troubky (sobota 5.6., 16:30),
Brodek u Př. - Čechovice (sobota
5.6., 16:30), Jesenec - Klenovice na
Hané (hřiště Dzbel), Mostkovice
- Plumlov, Slatinice - Kojetín,
Kožušany - Opatovice/Všechovice
26. kolo, neděle 13. června 2010,
16:30 hodin: Dub n. M. - Slatinice
(sobota 12.6., 16:30), Kojetín Mostkovice (sobota 12.6., 16:30),
Plumlov - Jesenec (sobota 12.6.,
16:30), Opatovice - Brodek u Př.
(10:00), Klenovice na Hané Kožušany, Čechovice - Lipník n.B.,
Troubky - Náměšť n. H.

14. kolo, neděle 21. března 2010,
15:00 hodin: Haná Prostějov Vrahovice (místo nejisté, sobota 20.3.,
15:00), Újezdec - Lutín (sobota 20.3.,
15:00), Býškovice - Hustopeče (10:15),
Kostelec na Hané - Nezamyslice
na Hané, Tatran Všechovice Vrchoslavice, Tovačov - Horní
Moštěnice, Radslavice - Pivín

14. kolo, sobota 20. března 2010,
15:00 hodin: Drahlov - Mor.
Beroun, Červenka - Hlubočky,
Chválkovice - Mohelnice/
Moravičany „B“, Paseka - Velký
Týnec, Černovír - Lipová (neděle
21.3., 10:00), Bohuňovice Slavonín (neděle 21.3., 15:00),
Příkazy - Bouzov (neděle 21.3.,
15:00)
15. kolo, sobota 27. března
2010, 15:00 hodin: Paseka Černovír, Mohelnice/Moravičany
„B“ - Červenka, Hlubočky Příkazy, Slavonín - Drahlov, Mor.
Beroun - Lipová, Velký Týnec Chválkovice (neděle 28.3., 15:00),
Bouzov - Bohuňovice (neděle
28.3., 15:00)
16. kolo, neděle 4. dubna 2010,
16:00 hodin: Chválkovice Paseka (sobota 3.4., 15:00),
Drahlov - Bouzov (sobota 3.4.,
16:00), Červenka - Velký Týnec
(sobota 3.4., 16:00), Černovír
- Mor. Beroun (10:00), Lipová
- Slavonín, Bohuňovice Hlubočky, Příkazy - Mohelnice/
Moravičany „B“
17. kolo, neděle 11. dubna 2010,
16:00 hodin: Chválkovice Černovír (sobota 10.4., 15:00),
Paseka - Červenka (sobota 10.4.,
16:00), Hlubočky - Drahlov
(sobota 10.4., 16:00), Velký Týnec
- Příkazy, Mohelnice/Moravičany
„B“ - Bohuňovice, Bouzov Lipová, Slavonín - Mor. Beroun
18. kolo, neděle 18. dubna
2010, 16:30 hodin: Mor. Beroun
- Bouzov (sobota 17.4., 16:30),
Drahlov - Mohelnice/Moravičany
„B“ (sobota 17.4., 16:30),
Červenka - Chválkovice (sobota
17.4., 16:30), Černovír - Slavonín
(10:00), Lipová - Hlubočky,
Bohuňovice - Velký Týnec,
Příkazy - Paseka
19. kolo, sobota 24. dubna
2010, 16:30 hodin: Chválkovice
- Příkazy (15:00), Červenka Černovír, Paseka - Bohuňovice,
Hlubočky - Mor. Beroun, Velký
Týnec - Drahlov (neděle 25.4.,
16:30), Mohelnice/Moravičany
„B“ - Lipová (neděle 25.4.,
16:30), Bouzov - Slavonín (neděle
25.4., 16:30)
20. kolo, neděle 2. května 2010,
16:30 hodin: Mor. Beroun Mohelnice/Moravičany „B“
(sobota 1.5., 16:30), Drahlov
- Paseka (sobota 1.5., 16:30),
Černovír - Bouzov (10:00),
Slavonín - Hlubočky, Lipová
- Velký Týnec, Bohuňovice –
Chválkovice, Příkazy - Červenka
21. kolo, sobota 8. května 2010,
16:30 hodin: Chválkovice
- Drahlov (15:00), Příkazy Černovír, Červenka - Bohuňovice,
Paseka - Lipová, Hlubočky
- Bouzov, Velký Týnec - Mor.
Beroun (neděle 9.5., 16:30),
Mohelnice/Moravičany „B“ Slavonín
22. kolo, neděle 16. května
2010, 16:30 hodin: Mor. Beroun
- Paseka (sobota 15.5., 16:30),
Drahlov - Červenka (sobota 15.5.,
16:30), Černovír - Hlubočky
(10:00), Bouzov - Mohelnice/
Moravičany „B“, Slavonín - Velký
Týnec, Lipová - Chválkovice,
Bohuňovice - Příkazy
23. kolo, neděle 23. května 2010,
16:30 hodin: Chválkovice - Mor.
Beroun (sobota 22.5., 15:00),
Červenka - Lipová (sobota 22.5.,
16:30), Paseka - Slavonín (sobota
22.5., 16:30), Bohuňovice Černovír, Příkazy - Drahlov, Velký
Týnec - Bouzov, Mohelnice/
Moravičany „B“ - Hlubočky
24. kolo, neděle 30. května 2010,
16:30 hodin: Hlubočky - Velký
Týnec (sobota 29.5., 16:30), Mor.
Beroun - Červenka (sobota 29.5.,
16:30), Drahlov - Bohuňovice
(sobota 29.5., 16:30), Černovír
- Mohelnice/Moravičany „B“
(10:00), Bouzov – Paseka,
Slavonín – Chválkovice, Lipová
- Příkazy
25. kolo, sobota 5. června 2010,
16:30 hodin: Chválkovice Bouzov (15:00), Drahlov - Černovír,
Červenka - Slavonín, Paseka Hlubočky, Bohuňovice - Lipová
(neděle 6.6., 16:30), Příkazy - Mor.
Beroun (neděle 6.6., 16:30), Velký
Týnec - Mohelnice/Moravičany
„B“ (neděle 6.6., 16:30)
26. kolo, neděle 13. června
2010, 16:30 hodin: Hlubočky
- Chválkovice (sobota 12.6.,
16:30), Mor. Beroun - Bohuňovice
(sobota 12.6., 16:30), Černovír Velký Týnec (10:00), Mohelnice/
Moravičany „B“ - Paseka, Bouzov
- Červenka, Slavonín - Příkazy,
Lipová - Drahlov

15. kolo, neděle 28. března 2010,
15:00 hodin: Hor. Moštěnice Újezdec (sobota 27.3., 15:00),
Vrahovice - Býškovice (sobota
27.3., 15:00), Radslavice - Kostelec
na Hané, Pivín - Tovačov, Lutín Všechovice, Vrchoslavice - Haná
Prostějov, Hustopeče - Nezamyslice
na Hané
16. kolo, neděle 4. dubna 2010,
16:00 hodin: Nezamyslice na Hané Vrahovice (sobota 3.4., 16:00), Haná
Prostějov - Lutín (sobota 3.4., 16:00),
Újezdec - Pivín (sobota 3.4., 16:00),
Býškovice - Vrchoslavice (10:15),
Kostelec na Hané - Hustopeče,
Všechovice - Hor. Moštěnice,
Tovačov - Radslavice
17. kolo, neděle 11. dubna 2010,
16:00 hodin: Hor. Moštěnice - Haná
Prostějov (sobota 10.4., 16:00),
Vrahovice - Hustopeče (sobota
10.4., 16:00), Tovačov - Kostelec na
Hané, Radslavice - Újezdec, Pivín
- Všechovice, Lutín - Býškovice,
Vrchoslavice - Nezamyslice na Hané
18. kolo, neděle 18. dubna 2010,
16:30 hodin: Nezamyslice na Hané
- Lutín (sobota 17.4., 16:30), Haná
Prostějov - Pivín (sobota 17.4., 16:30),
Újezdec - Tovačov (sobota 17.4.,
16:30), Býškovice - Hor. Moštěnice
(10:15), Kostelec na Hané Vrahovice, Hustopeče - Vrchoslavice,
Všechovice - Radslavice
19. kolo, neděle 25. dubna 2010,
16:30 hodin: Újezdec - Kostelec na
Hané (sobota 24.4., 16:30), Hor.
Moštěnice - Nezamyslice na Hané
(sobota 24.4., 16:30), Tovačov Všechovice, Radslavice - Haná
Prostějov, Pivín - Býškovice, Lutín Hustopeče, Vrchoslavice - Vrahovice
20. kolo, neděle 2. května 2010,
16:30 hodin: Vrahovice - Lutín
(sobota 1.5., 16:30), Nezamyslice na
Hané - Pivín (sobota 1.5., 16:30),
Haná Prostějov - Tovačov (sobota
1.5., 16:30), Býškovice - Radslavice
(10:15), Kostelec na Hané Vrchoslavice, Hustopeče - Hor.
Moštěnice, Všechovice - Újezdec
21.kolo,neděle9.května2010,16:30
hodin: Újezdec - Haná Prostějov
(sobota 8.5., 16:30), Hor. Moštěnice
- Vrahovice (sobota 8.5., 16:30),
Všechovice - Kostelec na Hané,
Tovačov - Býškovice, Radslavice
- Nezamyslice na Hané, Pivín Hustopeče, Lutín - Vrchoslavice
22. kolo, neděle 16. května 2010,
16:30 hodin: Vrahovice - Pivín
(sobota 15.5., 16:30), Nezamyslice na
Hané - Tovačov (sobota 15.5., 16:30),
Haná Prostějov - Všechovice (sobota
15.5., 16:30), Býškovice - Újezdec
(10:15), Kostelec na Hané - Lutín,
Vrchoslavice - Hor. Moštěnice,
Hustopeče - Radslavice
23. kolo, neděle 23. května 2010,
16:30 hodin: Haná Prostějov Kostelec na Hané (sobota 22.5.,
16:30), Újezdec - Nezamyslice
(sobota 22.5., 16:30), Hor. Moštěnice
- Lutín (sobota 22.5., 16:30),
Všechovice - Býškovice, Tovačov Hustopeče, Radslavice - Vrahovice,
Pivín - Vrchoslavice
24. kolo, neděle 30. května 2010,
16:30 hodin: Vrahovice - Tovačov
(sobota 29.5., 16:30), Nezamyslice
na Hané - Všechovice, Býškovice Haná Prostějov (10:15), Kostelec na
Hané - Hor. Moštěnice, Lutín - Pivín,
Vrchoslavice - Radslavice, Hustopeče
- Újezdec
25. kolo, neděle 6. června 2010,
16:30 hodin: Haná Prostějov Nezamyslice na Hané (sobota 5.6.,
16:30), Újezdec - Vrahovice (sobota
5.6., 16:30), Býškovice - Kostelec
na Hané, Všechovice - Hustopeče,
Tovačov - Vrchoslavice, Radslavice Lutín, Pivín - Hor. Moštěnice
26. kolo, neděle 13. června 2010,
16:30 hodin: Hor. Moštěnice Radslavice (sobota 12.6., 16:30),
Vrahovice - Všechovice (sobota
12.6., 16:30), Nezamyslice na Hané
- Býškovice (sobota 12.6., 16:30),
Kostelec na Hané - Pivín, Lutín Tovačov, Vrchoslavice - Újezdec,
Hustopeče - Haná Prostějov
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Tradiční podnik v Ústí n. L. bez Prostějovanů Medailové úspěchy mladých boxerů

Loňského vítěze Petra Novotného organizátoři NEPOZVALI! Žák Gábor zlatý, kadet Černý bronzový
ÚSTÍ NAD LABEM/
PROSTĚJOV - Ve sportovní
hale na Stříbrníkách se od 10. do
13. března konal boxerský turnaj
GRAND PRIX města Ústí nad
Labem, jenž měl na
programu v pořadí již
41. ročník. Internetové
stránky deklarovali,
že půjde o výjimečný
podnik a měli pravdu!
Nikde na světě se totiž
asi nestane, aby na turnaj schválně nepozvali
obhájce trofeje a to
jen proto, že by třeba
mohl náhodou vyhrát podruhé...!
druhé !
V případě Petra Novotného se
tak stalo a prostějovský kapitán
zůstal sedět doma...
Od roku 1968 se na severu Čech
pravidelně koná jeden z nejvýznamnějších světových turnajů,
dříve zvaný Velká cena města
Ústí nad Labem, dnes Grand
Prix města Ústí nad Labem. Na
tomto turnaji v minulosti startovala řada olympijských vítězů,
mistrů světa a mistrů kontinentů
v čele s nejlepším amatérským
boxerem světa všech dob, dnes
již legendárním Kubáncem
Teofilo Stevensonem, zvaným
„Obr z Antil“ trojnásobným
olympijským vítězem (1972,
1976, 1980) a trojnásobným
mistrem světa v nejtěžší hmotnostní kategorii. Letos se poprvé
v historii představily ženy a to
ve třech váhových kategoriích,
v nichž budou zápolit i na olympijských hrách v Londýně.
Organizátorem a pořadatelem
tohoto mezinárodního turnaje s názvem GRAND PRIX
města Ústí nad Labem je SKP
SEVER, Centrum sportu MV
ČR společně s městem Ústí nad
Labem. Turnaj je pravidelně
zařazován v kalendáři EUBC

a AIBA světových boxerských
turnajů. Záběry z něj jste mohli
vidět včera na programu ČT 4
SPORT.
Letos se přihlásily týmy Arménie,

Ázerbájdžánu,
Ázerbájdžánu Běloruska,
Běloruska
Číny, Itálie, Kazachstánu, Litvy,
Lotyšska, Maďarska, Maroka,
Německa, Rakouska, Ruska,
Slovenska, Slovinska, Španělska,
Švédska, Tuniska, Turecka
a pochopitelně nechyběla ani
domácí Česká republika.
Boxeři Prostějova však tentokrát zůstali stranou... „Besaljan,
Šerban a Bosý nemohli startovat
kvůli zdravotním problémům,
Petra Novotného organizátoři nepozvali,“ informoval
Večerník Radoslav Křížek,
šéftrenér BC DTJ Prostějov. „Je
mi líto, že na takto tradičním
podniku nemáme své želízko,
ale nedá se nic dělat. Zdraví je
jen jedno a extraliga je prioritou.
Mnohem zarážející pro mě je,
že nemohl odjet Novotný. To mi
připadá minimálně podivné..,“
nechal se slyšet Křížek.
Rozpaky neskrýval ani samotný
kapitán boxerského extraligového týmu BC DTJ Prostějov.
„Nevím, co k tomu říct... Nevím
ani, proč mě nepozvali, co jsem
jim udělal,“ házel nechápavé
pohledy Petr Novotný. „Napadá
mě jen, že se asi báli, abych
zase nevyfoukl trofej jejich
Řezníčkovi..,“ lomil rukama

boxer, který v poslední době
nastupuje v těžké váze. Jestli jej
nenapadlo samotného se ozvat
a poptat se na situaci? „Ne, v žádném případě! Nebudu se někde
nabízet. Kdyby
y y chtěli, moje číslo mají. Já za
sebe
se nechám
mluvit
jen
m
výkony
v rinvý
gu,“
odmítl
gu
veškeré
zákuve
lisní
lisn machinace P. Novotný
a přidal:
„Je to
p
jejich
ostuda.
jeji
Přece
Pře jen jsem
to loni vyhrál, tak bych měl
dostat šanci triumf obhájit!“ Celý
rozhovor s Petrem Novotným
nejen na téma ústecké
Grand Prix najdete v příštím
Večerníku.
I když tedy na sever Čech nedocestoval žádný z kmenových
borců Prostějova, tým BC DTJ
přesto měl mezi provazy své
boxery, členy extraligového
kádru. A někteří z nich si vedli
přímo výtečně!
Jako první absolvoval svůj boj
ve váze 60 kg český reprezentant Mario Balász (18 let, Dukla
Olomouc, první mezinárodní
utkání) a lotyšským mistrem
Artjomsem Ramlavsem (21
let, 17 mezinárodních utkání).
Balász si musel nejprve na svůj
mezinárodní křest u ringu přes
pět minut počkat, protože helmu pro něj připravenou, sebral
Marokánec boxující až po něm!
Ale vyššího Balászee to nerozhodilo a na lotyšského pravogarďáku natáhl levou a dal dva úspěšné
pravé zvedáky. Měl dobrý pohyb
na nohách práci tělem a tak útočící Ramlaws ze začátku nedosahoval. Ale Lotyš byl zkušenější
a tvrdší a tak útoky spodek-vrch

opakoval a Balász se ke konci
balil.( 0:2) Ve druhém kole Lotyš
ještě zvýšil aktivitu a Balász začal
zaostávat, nahrazoval to dvojkou a byl veřejně napomínán za
držení. 0:5. Třetí kolo obdobné,
Lotyš dělal a Balásze pro kterého to byla nenahraditelná zkušenost, prostě přeboxoval a celkově
vyhrál Lotyš na body 8:0.
Ve váze do 57 kilogramů
se představil reprezentant
Slovenska Martin Parlagi. A vedl si na výbornou. Ve čtvrtfinálovém dějství vybodoval Bashira
Hassana reprezentující Švédsko
4:1, v semifinále přemohl až na
pomocné body Němce Marcela
Schneidera 2:2 (5:4). Ve finále čekal na Parlagiho Lotyš
Dmitrijs Gutmans a i s ním si
legionář v dresu BC DTJ poradil
– 3:0 na body. O další částečné
vítězství prostějovských barev
se zasloužil Balazs Bacskai ve
váhové kategorii do 69 kilogramů. Ten si v prvním kole doslova pohrál s Rusem Klinkovem
a vyhrál 11:4 na body, ve čtvrttfinále mu nestačil Švéd Chartoi
(6:0 na body), v semifinále byl
silnější nad Řeka Jvaniu (2:0).
Velký souboj pak svedl v samotném duelu o celkový triumf
s Arméncem Jermenyanem.
Vyrovnaný zápas skončil těsnou
výhrou Bacskaie 2:1 na body.
Až do finále se dostal ještě další Maďar Imre Szellö, na něhož
byli ve váhové kategorii do 81
kilogramů krátcí Chacartrjan
(6:1) i domácí Řezníček (7:3).
V boji o prvenství však Szellö
vzdal Karnějevovi z Běloruska.
Z maďarských „Prostějovanů“
startoval ještě Joszef Darmosz,
který však ve váze do 941 kg
padl již v prvním dějství po souboji s Bělorusem Kirujenkou
0:3.
-pk-

Titulem boxerského mistra republiky mezi žáky
se od konce února může
pyšnit Patrik Gábor z BC
DTJ Prostějov. Ve váhové
kategorii do čtyřiačtyřiceti
kilogramů nenašel žádného
přemožitele a dosáhl největšího mládežnického úspěchu
klubu z Hané za poslední
roky. Bronzovou medaili ze
souběžně konaného mistrovství MČR kadetů v Děčíně
přivezl Daniel Černý (váhová kategorie do 60 kg)
z Oddílu boxu Prostějov. Za
BC DTJ startoval ještě Petr
Vitásek, jenž se představil ve
váze do 46 kg a vypadl v prvním dějství.
Ve dnech 26. až 28. února se na
severu Čech uskutečnilo mistrovství České republiky kadetů
a žáků v boxu. Mladičký Gábor
si v něm připsal první velký
úspěch. Po volném čtvrtfinálovém losu porazil v semifinále
po velkém boji loňského mistra
Daťku z Karviné těsně+ 7:6 na
body, aby si ve finále poradil
i s Davidem Kotrčem z Příbrami,
jehož vybodoval 4:2. Na šampionátu reprezentoval prostějovský
klub BC DTJ ještě Petr Vitásek,
který se však mezi kadety ve váze
do šestačtyřiceti kilogramů kvůli
bodování rozhodčích poroučel
hned v prvním kole, když mu
sudí „dali prohrát“ utkání s plzeňským Křivancem 4:5.
BC DTJ má zhruba šest stabilních mladíků, na sever Čech jich
však vlivem zdravotních potíží
cestovali pouze dva. Třetím do
prostějovské party byl v sále
děčínské Střelnice Daniel Černý,
člen Oddílu boxu Prostějov. Na
tohoto kadeta čekal po pátečních vylučovacích bojích semifinálový duel s Filipem Kalašem
z Barkasu Ústí nad Labem.

Přestože byl Černý teprve druhým borcem, který v dosavadní
kariéře tohoto ústeckého boxera dokázal dobojovat všechna
kola, na vítězství to nestačilo.
I tak je první bronzová medaile z MČR pro začínající oddíl
boxu je určitě dobrou vizitkou
dosavadní práce celého kolektivu a slibnou boxerskou kariérou
Daniela Černého. „Touto cestou děkujeme městu Prostějov
za finanční spoluúčast, díky
které jsme mohli naše město
na turnaji reprezentovat. Rádi
bychom také poděkovali všem

lidem ,kteří mají na tomto úspěchu zásluhu,“ napsal Večerníku
Jaroslav Coufal, vedoucí Oddílu
boxu Prostějov.
S poděkováním přispěchali i zástupci BC DTJ, jehož
juniorské družstvo sponzorují: společnost SV výrobní
s.r.o., Prostějov, Agroservis
Morava s.r.o. Prostějov,
Martin Micka Mostkovice,
Město Prostějov a Autoškola
Kalvoda. Mládežnická sekce BC DTJ Prostějov pořádá
také PRAVIDELNÝ NÁBOR
ŽÁČKŮ OD 10 LET.
-pk-

Patrik Gábor (na horním snímku) a Daniel Černý (na snímku dole).

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Orel ALEŠ CHÁN se stal Nabitá cyklistická sezona. Kvalita přijede i do Prostějova!
MVP hráčem zápasu hvězd! Jana Horáková bojuje na čtyřech frontách
Basketbalové All Star Game vyhráli Češi
Téměř šest a půl tisíce
diváků navštívilo letošní
Utkání hvězd Mattoni
NBL. V pardubické ČEZ
Aréně sledovali atraktivní
doprovodné soutěže i dvě
výběrová utkání. Duel
mladých talentů ovládli
hráči Západu, v hlavním
utkání porazili čeští hráči
tým cizinců 88:79. Nejlepším
střelcem trojek se stal
famózní Myles McKay, mezi
smečaři kraloval šoumen
Corey Muirhead.
Impozantní akci se povedlo
připravit pardubickým
organizátorům. Navíc se
podařilo zaplnit ČEZ Arénu
téměř šesti a půl tisíci diváků,
kteří vytvořili perfektní
atmosféru setkání nejlepších
hráčů Mattoni NBL. Celé
slavnostní odpoledne zahájilo
utkání výběrů hráčů do 23 let.
V něm si nakonec lépe vedl
tým Západu, který duel na 2x
10 minut vyhrál 62:53. V utkání

největších hvězd Mattoni NBL
se hrál bezstarostný útočný
basketbal. Za třicet minut
hrubého času padlo 167 bodů
a radost měli nakonec čeští
hráči - 88:79.
Velkou vlnu vzrušení přineslo
finále střelby trojek a soutěže
ve smečování. Ve střelbě trojek
se ve finále střetli předchozí
dvojnásobný vítěz Pavel Miloš
a nejlepší ligový střelec Myles
McKay. Američan předvedl
fantastickou kanonádu,
během šedesáti vteřin
trefil z pětadvaceti pokusů
dvaadvacetkrát!
„Pavel je vynikající trojkař
a tohle vítězství mě těší,“ uvedl
po soutěži McKay. „Utkání
hvězd jsem si přijel užít
a podařilo se mi to. Na tréninku
střílím mnoho tříbodových
střel, takže jsem se nijak zvlášť
nepřipravoval.“
Hlediště rozehřálo i finále
smečařů. A v něm především
bavič Corey Muirhead. Při
prvním pokusu si postavil před

ČEŠI - CIZINCI 88:79 (43:35)
Nejvíce bodů: Chán 19, Pumprla 16, Houška P. 14, Sokolovský 13
- McKay 16, Walker a Arnold po 13, Mulligan 10.

U23 ZÁPAD - U23 VÝCHOD 62:53 (26:31)
Nejvíce bodů: Pomikálek 14, Hruban 10 - Peterka 20, Vaňák 14.

koš tři malé slečny z hlediště,
při druhém dokonce maskota
místního klubu - koně.
V obou případech byl úspěšný
a zasloužil si ohromné ovace
diváků. „Byla to naprostá
improvizace,“ přiznal Corey.
„Dát si pod koš maskota mi
poradil Maurice Hampton.“
Šest tisíc tři sta šedesát diváků
si odpoledne parádně užilo.
A bylo svědkem i zajímavé
kuriozity. V dresu obou
výběrů Utkání hvězd se
představili vítězové čtenářské
soutěže. Anička Hrabětová
v týmu Cizinců dokonce
proměnila jeden trestný
hod a pokusila se i o trojku.
„Blahopřeji organizátorům,
byla to výborná propagace
basketbalu,“ řekl po utkání
trenér Cizinců Muli Katzurin.
Jeho slova potvrdil za českou
stranu Pavel Budínský.
„Z hlediska organizace
i návštěvnosti měla akce
spád. Vrcholem byla smeč
Muirheada přes sedícího
koně.“
MVP hlavního utkání byl
vyhlášen prostějovský Aleš
Chán, který si rovněž průběh
akce pochvaloval. „Nejlepší All
Star Game, co jsem viděl a jsem
rád, že jsem na ní nemusel
jen koukat. Neuvěřitelných
bylo těch šest a půl tisícovek
diváků,“ vysekl prostějovský
pivot poklonu fanouškům.
-red-

(Dokončení ze str. 15)
Vůbec nejvýraznější novinkou
z prostředí cyklistického oddílu
pak je založení družstva nadějí
„U23“, v němž budou dostávat
příležitost talentovaní jezdci.
Zima vyhnala do hal i cyklisty, ale
ji ž brzy se zázraky na dvou kolech
objeví na venkovní dráze a také na
silnicích. Náročná příprava je totiž
pomalu, ale jistě minulostí, naopak
úvodní závody sezony jsou za
dveřmi. Po týdenním závěrečném
soustředění v prostředí slovenského střediska Podhájská, která
vypukne tuto sobotu 20. března, se
již roztočí tolik očekávaný kolotoč
závodů. Ty první jsou na programu
již úvodní dubnový víkend, kdy
se jede tradiční podnik Českého
poháru Brno - Velká Bíteš - Brno.
Hlavním cílem letošní sezony
však budou opět domácí šampionáty, na nichž hodlají cyklisté SKC
Prostějov i přidruženého centra
pro Olomoucký a Zlínský kraj
obhájit vydobyté pozice i početnou sbírku cenných kovů z loňského roku. „Jiné ambice ani mít
nemůžeme, protože zázemí, které
se nám podařilo včetně realizačního týmu vytvořit, je na vynikající
úrovni a prakticky nás předurčuje k tomu, abychom dosahovali
vynikajících výsledků,“ nechal se
slyšet Vladimír Vačkář, hlavní trenér SKC Prostějov a SCM.
Zbrusu čerstvou novinkou
z kuchyně prostějovského oddílu je založení družstvo věkové
kategorie do 23 let, které má být
pro všechny talenty návazností
na jejich mládežnickou kariéru.
„V tomto směru to v české cyklis-

tice příliš nefunguje. Kluci jezdí
na kole od žáků a pak se stane, že
najednou nemají, kam přejít, protože náklady na udržování týmu
dospělých jsou strašně vysoké
a ne každý oddíl je k tomu předurčen, nebo má ty možnosti. Právě
z tohoto důvodu jsme se rozhodli,
že založíme výběr nadějí, v němž
hodláme dávat šanci především
našim odchovancům,“ prozradil Michal Mráček, který se stal
hlavním trenérem družstva SKC
Prostějov „U 23“. Jeho prvními členy pak jsou Tomáš Salaj
a Nikolas Maršálek. „Tomáš
je Prostějovanem, uničovský
Maršálek působí v našem klubu od žákovských let,“ dodal.
„Nejde nám o to, stahovat nejlepší cyklisty z celé republiky,
ale opravdu dávat šanci klukům
z tohoto regionu. Protože dostat
se do Dukly Praha, nebo do
některého brněnského oddílu je
nesmírně těžké a povede se to
tak jednomu za rok. A jelikož je
potřeba dát nadějným jezdcům
šanci, chceme jim touto tříletou
aklimatizací pomoct,“ přidal
k tomuto prubířskému kroku Petr
Šrámek. A znamená to snad, že
by v Prostějově mohlo vzniknout
i kompletní seniorské družstvo?
„Samozřejmě bychom chtěli...
Vše je ale ekonomickou otázkou,
uvidíme, jak se to vyvine,“ nechal
boss tuto otázku otevřenou.
Nejv ětší hvězdou prostějovského cyklistického klubu je i nadále
Jana Horáková. „Letošní sezóna
bude pro mě opět ve znamení
olympijské kvalifikace, protože v cyklistice je to nastaveno

tak, že potřebné body se vyjíždí celé tři roky před samotnou
olympiádou,“ zopakovala svůj
hlavní záměr šestadvacetiletá
bikerka. „Samozřejmě to nebude jen o závodech Světového
poháru, které se jako kvalifikace
pro olympijské hry jedou, ale
chtěla bych se zúčastnit mistrovství světa jak v bikrosu, tak ve
fourcrossu a v neposlední řadě
je tu bikrosový seriál mistrovství Evropy,“ nechala Horáková
nahlédnout do svého vskutku
nabitého kalendáře. Ten je tak
prakticky každý víkend zaplněn některým z jmenovaných
podniků. „Důležité je vydržet
zdravá, pak si věřím opět na boje
o medaile a vyjetí důležitých
bodů. Olympiáda v Londýně je
mým stěžejním cílem,“ poznamenala Jana Horáková, která je
se zimní přípravou, jí absolvovala z větší části s SKC, spokojená. Úvodní vystoupení čeká na
sympatickou rodačku z Tištína
již v sobotu 27. března ve španělském Madridu, kde se jede první
závod Světového poháru a olympijské kvalifikace. Mistrovství
světa v bikrosu se uskuteční v září
v Kanadě.
Tradi čním domácím vrcholem
i z pohledu organizačního je
Memoriál Otmara Malečka, které
je na prostějovském velodromu
znovu na programu koncem srpna. „Věřím, že prestižní podnik
bude na ještě vyšší úrovni než
v předchozích letech,“ přeje si
Šrámek. Velice kvalitní cyklistiku pak nabídne i letošní premiéra
sprinterského Grand Prix druhé

kategorie Světového poháru v keirinu, jehož termín je pouhé dva
dny po Malečkově memoriálu.
Ve stejný den se pak pak pojede
i mistrovství ČR v bodovačce.
„To bude skutečně špičkově
nabitý víkend a svátek cyklistiky,“ těší se první muž SKC
Prostějov. A aby toho náhodou
nebylo málo, kalendář pro tento
rok nabízí v našem městě i silniční zpestření v podobě mezinárodního etapového klání CZECH
TOUR. „Centrum podniku bude
v Olomouci, ale jedna cyklistická
etapa v podobě desetikilometrového okruhu s divácky atraktivními průjezdy náměstím se pojede
i v Prostějově,“ prozradil Petr
Šrámek. „Konkurence by měla
být vysoká, přijet by měl dokonce i cyklokrosový mistr světa
Zdeněk Štybar!“ Cyklističtí příznivci se tak mají určitě na co těšit.
„Chtěl bych poděkovat Městu
Prostějov a Olomouckému kraji.
Obě tyto instituce prostějovskou
cyklistiku výrazně podporují
a bez nich bychom určitě nebyli tam, kde momentálně jsme,“
vzkázal předseda prostějovského
oddílu.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto hlavní mediální partner SKC, vás bude o veškerých
událostech a novinkách pravidelně informovat. A začneme
už za týden, kdy bude pro vás
připraveno podrobné zpravodajství z předsezónní tiskové
konference včetně exkluzivního rozhovoru s největší hvězdou oddílu Janou Horákovou!
-pk-
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Spáčila lanařily URČICE. Marně...
URČICE - Velký návrat na
prostějovské trávníky mohl
prožít fotbalový univerzál
Michal Spáčil (na snímku).
Jak informujeme v dnešním TRHÁKU TÝDNE,
byl jen krok od angažmá v
Určicích! Nakonec však tento odchovanec prostějovské
kopané dal přednost lukrativnější nabídce divizního
Rýmařova.
V Určicích si již dokonce zatrénoval, avšak dres tamního účastníka Přeboru Olomouckého
KFS v jarní části letošní sezony neoblékne. A to i přesto, že
s předsedou oddílu Milanem
Sosíkem vedl někdejší hráč prostějovského LeRKu, olomoucké Sigmy či 1.HFK Olomouc
intenzivní jednání, která byla
těsně před finální dohodou. „O
Michala jsme pochopitelně měli
zájem, je to velký hráč, který
by nám svojí kvalitou i herními
zkušenostmi obrovsky pomo-

hl. Bohužel pro nás dostal na
poslední chvíli lukrativní nabídku z Rýmařova, kterou přijal,“
objasnil Večerníku Milan Sosík,
jakže to bylo se Spáčilovým
příchodem-nepříchodem.
„Myslím, že příčiny jsou totožné
jako v jiných případech. Nějaká
dohoda byla, ale každý klub má
limitované ekonomické možnosti,“ přidal Svatopluk Kovář,
který by služby univerzála nejen
záložní řady rád využil. „Jednalo
by se o velice vítanou výpo-

moc. Je to určitě hráč, který má
obrovské zkušenosti i nesmírně bojovný charakter. Osobně
jsme stál při jeho začátcích,
takže vím, s kým bychom měli
tu čest,“ marně se těšil lodivod
Určic. „Přiznávám, byl jsem rád,
když se možnost jeho angažování objevila. A když to nakonec
nevyšlo, neubránil jsem se zklamání... Takový je však fotbalový
život, Michalovi to za zlé určitě
nemám.“
A jak se vůbec Spáčil objevil v
hledáčku Určic? „Nevyšlo mu
další angažmá v Rakousku, kde
hrál na podzim a jelikož v létě
to chce zkusit znovu, jednalo by
se pouze o půlroční výpomoc,“
prozradil Sosík. „Jestli se k této
možnosti ještě někdy vrátíme, to
vůbec netuším. Michal půjde od
dalšího ročníku do Rakouska a
co bude v budoucnu, těžko říct,“
uzavřel a neuzavřel „případ
Spáčil“ předseda fotbalového
oddílu Sokol Určice.
-pk-
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Zahájí Haná jarní sezonu kontumační prohrou?

„Hrozí nám ostuda,“ děsí se boss klubu Daniel Kolář
PROSTĚJOV - Jak informujeme na straně 15 dnešního vydání,
fotbalistům TJ Haná Prostějov
zcela vážně hrozí, že svoji jarní
premiéru ve skupině „A“ I.B třídy Olomouckého KFS nebudou
moci odehrát v domácím prostředí! Důvod? Klub jednoduše stále
nemůže do areálu Za Olomouckou
ulicí! Ten prošel během zimní
přestávky rekonstrukcí za více než
padesát miliónů korun, ovšem
jeho nový správce FOTBAL
PROSTĚJOV jej podle posledních
informací hodlá uvést do provozu
až 1. dubna. Na vině jsou administrativní překážky.... Zeptali jsme se
trenéra a současně předsedy fotbalového oddílu TJ Haná Prostějov
Daniela Koláře, jak celou nemilou
situaci vnímá a zda-li je možné, že
tým odehraje zápas jinde.
¤ O víkendu se roztáčí kolotoč
zápasů krajských soutěží. Haná
však má jiné starosti...
„Bohužel jsme nyní opravdu nuceni
zabývat se zejména mimo sportovní-

Kouč Kralic na Hané FRANTIŠEK JURA

mi problémy! Zatímco většina ostatních mužstev ladí sportovní formu na
jarní boje, my řešíme otázku dalšího
fungování oddílu, který je závislý
na možnosti užívat fotbalové hřiště
za Olomouckou ulicí, jako tomu
bylo posledních devět let. S novým
provozovatelem areálu, občanským
sdružením Fotbal Prostějov, jsme
ústně domluveni na dalším fungování našich družstev na tomto hřišti.
Nejnovější informace ale hovoří o
tom, že Fotbal Prostějov převezme
areál až k 1. dubnu 2010 a do této
doby zůstane tento uzavřen. Jenže
my bychom na tomto hřišti měli
sehrát v sobotu 20. března mistrovský zápas proti Vrahovicím….“
¤ Je aktuální stav opravdu tak vážný,
že není možná jakákoliv dohoda?
„Situace nyní vypadá opravdu kriticky. Kdyby nám nebylo umožněno
na tomto hřišti sehrát zmíněné utkání, a nebo když nebude z důvodu
klimatických podmínek odložené
celé soutěžní kolo, hrozí nám kontumační prohra a s tím související
finanční zátěž. Navíc ostuda na půdě

Krajského fotbalového svazu
Olomouc... Mrzí nás to o to
více, protože za tento problém
neneseme žádnou odpovědnost a v době, kdy se jednalo o
přihlašování hřiště, na kterém
odehrajeme jarní část sezóny,, byli
jsme ujišťováni zástupci Okresního
fotbalového svazu i města Prostějov
otom,žesenemámeobávatžádných
komplikací a že budeme moci na hřišti pokračovat.“
¤ Doposud jste smlouvu neměli?
„Samoz řejmě, že měli! Ovšem
víceméně pod nátlakem jsme ji před
pár týdny vypověděli s tím, že bude
sepsána nová, již s novým pronajímatelem areálu. Opakuji, byli jsme
neustále ujišťováni, že do začátku
jarní sezony se vše stihne.“
¤ Kdy bude tedy jasné, jestli se
utkání s Vrahovicemi odehraje, či
nikoliv?
„Obávámse,žejistětobudemevědět
až v sobotu. Pořád věřím, že se podaří
tuto ostudu odvrátit a hrát se nakonec
bude! Hodně v tomto spoléhám
na předsedu OFS pana Vladimíra

Trundu. Nezbývá nám
než čekat, jjak tato nepříjemná
situace
j
dopadne…..“
¤ Uvažovali jste o tom, že byste si
pro tento zápas pronajali jiné hřiště a zápas se odehrál na neutrální
půdě?
„Pochopitelněnástonapadlo,ovšem
žádné kroky jsme v tomto směru
neučinili. Jednak nevíme o žádném
volném hřišti v okolí, které by nám
některý klub zapůjčil, a to navíc zdarma. My totiž na pronájem nemáme,
neboť nám byla skrze různé převody pozastavena i veřejná finanční
podpora z města. Nevím tak, z čeho
bychom drahý pronájem umělé trávy někde v Morkovicích platili... A
na půdě soupeře ve Vrahovicích hrát
podle soutěžního řádu nejde. Musí to
být domácí, nebo neutrální hřiště.“
-ol, pk-

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY

VANĚK dal dva góly, pak utrpěl dvojitou ZLOMENINU!
si pochvaluje dobrou přípravu i skvělou partu Určický
1.HFK OLOMOUC „B“ - FC KRALICE NA HANÉ 2:3 (1:1)
souboj, po kterém zůstal na zemi ležet určický Vaněk. Všem bylo okamžitě
„Osobně chci hrát v první pětce, jinak se budu zpovídat vedení...“

(Dokončení ze str. 23)
Jsem s ní skutečně spokojen
včetně kondičního soustředění
v Jeseníkách, kde nás sice bylo
díky zdravotním problémům
a pracovním povinnostem
některých hráčů jen třináct,
ale stálo to za to. Ordinoval
jsem hráčům jinou skladbu,
než je zvykem a bezprostřední
ohlasy byly takové, že podobně kvalitní soustředění snad
ještě nezažili! Zúčastnili jsme
zimního turnaje v Chropyni,
který byl velice dobře zorganizován. Prvních šest zápasů
jsme neprohráli, poslední dva
duely jsme už sice výsledkově
nezvládli, ale paradoxně jsme
v nich podali nejlepší výkony.
Celkově jsem se zimní přípravou i přístupem kluků opravdu
spokojen. Jediné, co mě mrzí, je
početná marodka...“
¤ Zdravotní trable provázely
hráčky kádr během celého
přípravného období. Jaký je
aktuální stav?
„Bohužel z dvaadvacetičlenného kádru mám k dispozici
tak šestnáct zdravých borců!
A to je obrovský problém. Ti,

co byli dlouhodobě zranění
jako Vybíhal, Ondřej Petržela,
Trnavský a Michal Kocourek,
ti by se měli až na posledně
jmenovaného během nadcházejícího týdne plně zapojit do
tréninků, ale je otázkou, za
jak dlouho se do všeho zpětně
dostanou. Naopak místo nich
přibyl na marodku Zdeněk
Halenka, jenž má za sebou
těžkou operaci a v jarní části
se k fotbalu určitě nevrátí. Na
tréninku se navíc zranil Roman
Petržela a nejistý je stav kolem
Michala Kaštila, který taktéž
není stoprocentně v pořádku. Zdravotní problémy jsou
určitě naším největším problémem...“
¤ Kdybychom se odprostili od
těchto potíží, jak byste charakterizoval sílu kádru?
„Mrzí mě na poslední chvíli odchod Martina Dostála,
kterého jsme na jeho vlastní
žádost uvolnili do Boskovic.
Nemám z toho úplně dobrý
pocit, ale udělali jsme to jak
pro hráče, tak i skrz dobré
vztahy s Radimem Weisserem
(prostějovský trenér Boskovic

- pozn.red). Snad toho nebudeme litovat. V hledáčku
jsme měli ještě Rozehnala
z Klenovic na Hané, který se
však po absolvování poloviny zimní přípravy rozhodl, že
zůstane ve svém mateřském
klubu, což bylo pro mě osobně
velké zklamání. Přiznám, že
jsem s ním počítat do základní sestavy. Výměnou za zmíněného Martina Dostála měl
přijít z Boskovic Okleštěk, ale
také v tomto případě to padlo.
Nepřemluvili jsme ani Laďu
Bártu, který s námi zatím jen
trénuje a chce ještě pokračovat
v Rakousku. Některé věci nám
tak nevyšly, přesto si myslím,
že máme kvalitní tým, který určitě může naplnit naše
výkonnostní ambice.“
¤ Je v této fázi podoba mužstva
konečná?
„Původně jsme si mysleli, že
ano, ale možná budeme muset
zareagovat na vývoj situace a to
zejména kolem zdravotního stavu hráčů. Po uvolnění Martina
Dostála uvažujeme o příchodu
minimálně jednoho hráče.“
Petr Kozák

I sedmiletí fotbalisté z 1.SK umí vítězit.
Prostějovská přípravka vyhrála ZIMNÍ LIGU!
BRNO - Přípravka 1.SK
Prostějov, ročníku 2003 se
účastnila v zimních měsících
hned čtyř turnajů v Brně, které
byly součástí tzv. „Zimní ligy“.
Finálové klání tohoto seriálu
se v jihomoravské metropoli
odehrálo uplynulou sobotu a
nejvíce
Šestiletí a sedmiletí svěřenci trenérů Martina Neorala s Josefem
Bílkem postupně překonali
všechny soupeře a probojovali
se až do samotného finále, kde
se utkali s domácím výběrem
FC Brno. A bylo to finále, jak má
být! Poměrně početná divácká
obec sledovala dramatický duel
s bouřlivou diváckou kulisou,
který byl navíc napínavý až do
úplného konce. Malí fotbalisté
Prostějova povzbuzeni nedávným úspěchem svých o rok starších kolegů, kterým se podařilo
porazit „Bobíky“ na domácím
turnaji 4:2, bojovali bez sebemenší bázně až do poslední minuty. A
výsledkem jejich neskutečného
snažení byla remíza 2:2. Na řadu
tak přišly pokutové kopy, které
lépe zvládly naděje 1.SK a zcela
po zásluze tím jak celý turnaj, tak
seriál „Zimní ligy“!
„Je vidět, že i v této kategorii má
prostějovský oddíl dobré hráče,
kteří díky trenérům a své tréninkové píli umí hrát fotbal. Musím
říct, že vidět to jejich nadšení,
snahu a radost z každého gólu,
natož z vítězství, tak to stojí za
to,“ neskrýval velké uspokojení
z malých krůčků prostějovských
nadějí za velkým úspěchem Jan
Naicler, jeden z představitelů
prostějovského 1.SK. „Ocenění

si zaslouží také samotní trenéři,
kteří se nebojí dát příležitost i
začínajícím fotbalistům. Vždyť
za celou zimní ligu vystřídali
sedmnáct hráčů, kteří si zahráli
opravdu dosyta. A možná, že
právě tato koncepce budování
širokého kádru s pravidelnými
tréninky a regenerací se ukázala
tou správnou a vítěznou,“ dodal s
radostí Naicler.
Ten se spole čně 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 1.SK
Prostějov, který je pokračovatelem klubu s dlouholetou tradicí a
bohatou minulostí, do které patří

i účast mezi tehdejší československou fotbalovou elitou. „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.
Pro všechny případné zájemce jsou k dispozici internetové
stránky www. fotbal03prostejov.cz, které prodělávají až
několikrát za týden aktualizaci.
-pk-

branky Kralic: Lehký, Pazdera, Valtr. Sestava Kralic n.H.: Kofroň –
Valtr, Šmíd, Dočkal, Liška - Kratina, Růžička, Pazdera, O. Dostál – Lehký,
R. Petržela. Střídali: Neoral, Bukovec. Trenér: František Jura.
Namísto úvodního jarního utkání v krajském přeboru si fotbalisté Kralic
na Hané zajeli do nedaleké Holice, kde se v tamním areálu na umělé
trávě utkali s rezervou 1.HFK. Vstup do utkání měli lepší domácí, kteří
se také dostali do vedení. Kraličtí ovšem záhy vyrovnali hru i skóre a ve
druhém poločase dění na ploše jednoznačně ovládli. Nakonec si před
vstupem do jarní sezony zlepšili sebevědomí výhrou v poměru 3:2. „Bylo
to velice kvalitní utkání, které naprosto splnilo účel. Ve druhé půli jsme
dobrých pětadvacet minut hráli parádní fotbal, kluky mohu jen pochválit,“
poznamenal František Jura, trenér kralického celku.
SK SLATINICE - SOKOL URČICE 0:2 nedohráno
Branky Určic: 11., 48. Vaněk 2. Sestava Určic: Nejezchleb – Dokoupil,
Kocourek, Žáček, Mlčoch - Havlena, Vaněk, Svozil, Javořík, Škoda - Los.
Střídali: Ullmann, Hradečný. Trenér: Svatopluk Kovář.
Také Určičtí si po odložení úvodního jarního dějství Přeboru Olomouckého
KFS museli hledat náhradního soupeře, avšak kdyby věděli, co se stane,
asi by raději zůstali doma... Zápas ve Slatinicích se hrál na rozbahněném
terénu, na němž byli lepší hosté, kteří se také ujali dvoubrankového vedení,
o nějž se zasloužil Vaněk. Poté však přišla 55. minuta a dohrávaný sobotní

Přebor Olomouckého KFS: Podzimní
část skončila d říve, jarní začne později.

Kluby to kvitují s povděkem

OLOMOUC - SportovnětechnickákomiseOlomouckého
krajského fotbalového svazu na
svém pravidelném zasedání 11.
března rozhodla vzhledem k
přetrvávajícím nepříznivým
povětrnostním podmínkám
o zrušení 17. kola Přeboru O
KFS mužů ze dne 13. a 14. března 2010. Program 17. kola se
překládá na středu 12. května
2010 s úředním hracím časem
17:00 hodin.
Tak zní oficiální zpráva ze sídla
O KFS, která vycházela z podmínek, které v uplynulém týdnu
venku panovaly. V drtivé v ětšině
oddílu toto rozhodnutí přivítali a
kvitovali jej za rozumné. Nejinak
tomu bylo i v řadách dvou regionálních zástupců Prostějovska.
„Vzhledem k tomu, jaké panují
počasí a když k tomu přidám i
skutečnost, že máme početnou
marodku, odložení úvodního jarního zápasu určitě vítám,“ přiznal
František Jura, trenér fotbalistů
Kralic na Hané. „Je pochopitelně
pro všechny lepší, když se hraje

fotbal na kvalitních terénech a
zelených trávnících,“ dodal Jura.
„Vzhledem k terén ům s
odložením kola souhlasím,“
ztotožnil se s názorem svazové
komise i Svatopluk Kovář, lodivod Určic. Ten ovšem měl přece
jen rozporuplné pocity. V úvodním dějství totiž nemůže počítat
nejen s dlouhodobě potrestaným
Trajerem (4 zápasy - pozn.red.),
ale ani s kapitánem Ullmannem.
„Přiznám se, že když se zaměřím
pouze na naše mužstvo, byl bych
radši, kdybychom hráli. Jsou v
tom subjektivní příčiny, neboť
absenci Ullmanna bych raději
odškrtnul na trávníku soupeře,“
objasnil své logické uvažování
Kovář. „Pokud to však vezmu z
globálu, fotbal se hraje pro lidi a
v tomto nečase bych jim moc na
fotbal nešlo,“ dodal kouč.
Oba týmy, Kralice na Hané i Ur
čice sehrály namísto mistrovských utkání další přípravnou
prověrku. Výsledky najdete na
jiném místě dnešního vydání.
-pk-

jasné, že je zle. A také bylo! „Radim utrpěl zlomeninu obou kostí těsně nad
kotníkem pravé nohy,“ prozradil večerníku neradostnou zvěst Svatopluk
Kovář, kouč Určic. „Jsem z toho dost špatný, nebyl to pěkný zážitek,
proto jsme také utkání po dohodě se soupeřem ihned ukončili. Radim byl
okamžitě převezen do olomoucké Fakultní nemocnice a čeká jej nelehká
operace,“ hovořil potichu lodivod. „Je to pro nás velká komplikace, jeho
návrat na trávníky se nedá hned tak očekávat. Hlavně mu ale přejeme brzké
uzdravení,“ dodal Kovář s tím, že jinak se na adresu zápasu nemá cenu
vyjadřovat. „Vše šlo bokem...“
-pkIVANOVICE NA HANÉ – TJ HANÁ PROSTĚJOV
7:4 (3:2), hráno v Morkovicích
Branky Prostějova: Mašík 2, Zbožínek, Konečný z penalty
V neděli 7. března sehráli fotbalisté TJ Haná Prostějov zatím poslední
přípravné utkaní. Na umělce v Morkovicích prohráli s účastníkem I.A
třídy Ivanovicemi n.H divokým výsledkem 4:7. „V tomto utkání jsme se
nedokázali vyrovnat s menšími rozměry hřiště a z toho důvodu s neustálými
osobními souboji v nichž byl soupeř rychlejší a tvrdší. Z tohoto důvodu
byla naše porážka zasloužená,“ stručně zhodnotil utkání Daniel Kolář.
FC KOSTELEC NA HANÉ – SMRŽICE 2:4 (0:2)
Branky: Varga, Langr – Fréhar 3, Chum.
-pk, ol-

FOTBALOVÁ NABÍDKA
DIVIZE, SKUPINA D
18. kolo: SK Rostex Vyškov - TJ
Sokol Konice (neděle 21.3.,15:00
hodin, rozhodčí: Miko - Goňa,
Blažek)
PŘEBOR
OLOMOUCKÉHO KFS
18. kolo: Kralice na Hané - FC
Hněvotín (sobota 20.3., 15:00,
Caletka - Klíma, Šrámek), Sokol
Určice - 1. HFK Olomouc „B“
(neděle 21.3. 15:00, Krobot Kopecký, Šebesta)
I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“
14. kolo: Klenovice na Hané Plumlov (hřiště Němčice nad
Hanou, sobota 20.3., 15:00,
Křepský - Lakomý, Krutovský),
Náměšť na Hané - Čechovice
(sobota 20.3., 15:00, Menšík
- Oulehla, Dömisch), Jesenec
- Kojetín (hřiště Dzbel, neděle
21.3., 15:00, Kubíček - Dömisch,
Damek), Mostkovice - Dub nad
Moravou (neděle 21.3., 15:00,
Válek - Šmíd, Vedral)
I.B TŘÍDA,
SKUPINA „A“
14. kolo: Haná Prostějov Vrahovice (POZOR: nejisté
místo utkání, sobota 20.3., 15:00,
Kořistka - Pumprla, Požár),
Kostelec na Hané - Nezamyslice
na Hané (neděle 21.3., 15:00,
Lasovský - Petrů, Marek),
Všechovice - Vrchoslavice

(neděle 21.3., 15:00, Kubec Boháč, Lakomý), Radslavice
- Pivín (neděle 21.3., 15:00,
Valouch - Ženožička, Kičin)
I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“
14. kolo: Černovír - Lipová
(neděle 21.3., 10:00, Požár Pumprla, Petr)
KRAJSKÝ PŘEBOR,
starší dorost
Dohrávka 2. kola: TJ Haná
Nezamyslice - Lipník nad
Bečvou (sobota 20.3., 10:00,
Novák - OFS., OFS)
KRAJSKÝ PŘEBOR,
mladší dorost
Dohrávka 2. kola: TJ Haná
Nezamyslice - Lipník nad
Bečvou (sobota 20.3., 12:15,
Novák - OFS., OFS)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ,
skupina „A“ dorost
14. kolo: Velké Losiny - Lipová
(sobota 20.3., 10:00, Grepl)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ,
skupina „B“ dorost
14. kolo: Určice- Tovačov
(sobota 20.3., 12:45, Marek),
Bohuňovice - Vrahovice (sobota
20.3., 12:45, Damek), Troubky Kostelec na Hané (neděle 21.3.,
10:30, Klíma)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu! -zv-

SÁLOVÝ FOTBAL OŠSF PROSTĚJOV - 2009/2010
4.LIGA - NADSTAVBOVÁ ČÁST
neděle 14. března 2010, Prostějov: FC Warriors – FC U Byka 6:1,
FC Shok – Kohouti 3:2, FC U Byka – Kohouti 3:6, FC Warriors - FC
Shok
4:0, FC Shok – FC U Byka 3:5, Kohouti - FC Warriors 4:6

1.SK Prostějov - vítězný tým „Zimní ligy“ přípravek ročníku
2003. Horní řada zleva: trenér Martin Neoral, Martin Petr, Denis Holub, Jan
Naicler, Matěj Petr, Václav Lachman, trenér Josef Bílek. Spodní řada: Josef Bílek,
Dominik Smékal, Karel Spáčil, Jakub Vyhlídal a brankář Petr Hanuš.

KONEČNÁ TABULKA
1. FC Shok
9 7 0 2
32:23
21
2. Starostovi mu ži Drahany 9 6 1 2
41:22
19
3. Likérka Metelka M. Prusy „B“ 9 6 1 2
44:29
19
4. Kohouti Otaslavice
9 6 0 3
33 : 20
18
5. FC Warriors
9 5 0 4
36:30
15
6. FC U Byka Smr žice
9 3 3 3
26:28
12
7. Sokol Otaslavice
9 3 1 5
25:36
10
8. Atletico Smr žice
9 3 0 6
25:37
9
9. FK Agro Čehovice
9 2 1 6
15:24
7
10. Dukla Prost ějov
9 0 1 8
17:45
1
Poznámka: o pořadí na 2. – 3. místě při rovnosti bodů rozhodl
vzájemný zápas Starostovi muži Drahany – Likérka Metelka M. Prusy
„B“ 4:3.
-koc, pk-
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Tentokrát se žádné drama nekonalo, Prostějovanky v Brně dominovaly
B

smeč
dohrávka 25. kola EXTRALIGY ŽEN

VK KP Brno - VK Modřanská Prostěj
P oststějo
Prostějov

0:3
Čas:
1:01 hodiny
Rozhodčí: Grabovský, Renčín
Diváků: 300

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

16:25
22:25
14:25

18 minut
23 minut
20 minut

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

29. kolo EXTRALIGY ŽEN

TJ Sokol Frýdek-Místek - VK Modřanská
skáká PProstějov
Prostějo
st j

0:3
Čas:
0:59 hodiny
Rozhodčí: Antušák, Grabovský
Diváků: 350

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

6:25
14:25
16:25

19 minut
20 minut
20 minut

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

NADSTAVBOVÁ ČÁST - SKUPINA I (o 1. - 5. místo)
zápasy výhry prohry

25
26
26
25
26

sety

míče

body

25 0 75:51987:1232 50
17 9 60:36 2201:1994 43
17 9 58:43 2164:2137 43
17 8 60:33 2096:1916 42
16 10 55:46 2242:2135 42

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

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

26
26
25
25
26

11
11
10
6
4

15
15
15
19
22

sety

míče

42:54 2016:2146
42:55 2041:2171
43:58 2063:2281
30:61 1863:2067
28:68 1919:2231

Pv

BRNO/PROSTĚJOV - Ani
v jihomoravské metropoli
volejbalistky Prostějova neklopýtly! Tradiční prestižní derby,
které při posledním měření sil
dospělo až k tie-braku, mělo
tentokrát zcela jednoznačný
průběh. Vedoucí tým extraligy
nedal v dohrávaném střetnutí 25. kola domácímu týmu
pražádnou šanci, Hanačky
opět neztratily ani set a stále
táhnou letošní sérii neporazitelnosti na tuzemské scéně. Do
Prostějova si VK Modřanská
přivezl jasnou výhru 3:0 na
sety, která se zrodila po hodině
a jedné minutě hry.
Prost ějovští trenéři se ve čtvrtečním souboji v Brně museli
obejít bez zdravotně vyřazených
Novákové (nebude už do konce
sezony), Spalové (střevní viróza)
a Valenteové (potíže se stehenním svalem), tudíž se v základní
sestavě objevily i Tomašeková

a Soaresová. Dalšími členkami byly Töröková, Glassová,
Nnamaniová a Ssuschkeová,
na liberu nechyběla Tomanová.
Domácí lodivod Ondřej
Marek vyslal do boje sestavu:
Kubínová, Onderková, Straková,
Melichárková, Svobodníková,
Rozkydálková a libero Jášová.
Prost ějov vlétl do utkání jako
uragán a během sedmi výměn
vedl 7:0. Herní převahu hráčky
z Hané udržovaly po většinu
zápasového času (7:14, 10:21)
a prakticky po celou dobu první sady nebylo co řešit - 16:25
a 0:1. Do druhé sady Brno
vstoupilo sebevědoměji, ale na
suverénní Prostějov to nestačilo.
Už první oddechový čas vyzněl
za stavu 4:8 lépe pro hostující
celek. A když nadále v dresu
Prostějova úřadovaly především
Američanky Kim Glassová
a Ogonna Nnamaniová, neměly
Jihomoravanky prakticky žádnou nadějí, přestože se dostali
na dostřel jednoho bodu (12:13).

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Ond řej MAREK (VK Královo Pole Brno): „Prostějov
Pros
byl lepší
hlavně na útoku, v ostatních činnostech jsme se mu docela vyrovnali.
My jsme ale bohužel nedokázali odútočit ten svůj standart, a tak se těžko
může vyhrávat, obzvláště proti takovému družstvu.“
Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Měli jsme výhodu, že jsme začali dobře na podání, soupeř se dostal pod tlak a nehrál
tak dobře jako v posledním vzájemném utkání. Z tohoto vzájemného
souboje jsme se poučili a na Brno si dali mnohem větší pozor. Děvčata
byla maximálně soustředěná, celý tým podal dobrý výkon včetně
dodržení stanovené taktiky. Myslím, že jsme celý zápas měli pod
kontrolou. S ohledem na spoustu zdravotních problémů a tím pádem
i oslabení týmu to holky zvládly velice dobře. Klíčem k hladkému
vítězství byl úvod s výborným podáním Lucky Törökové, potom už
jsme hráli v klidu. Velký rozdíl mezi oběma celky byl hlavně v útoku.
Z našeho družstva bych ještě pochválil Nnamaniovou, Glassovou
a Ssuschkeovou. Naopak u soupeřek se nenašla žádná výrazná útočnice a my jsme v útoku byli lepší.“
-pkVývoj nejen tohoto dějství však
držely hostující plejerky pevně ve
svých rukách. Už jistý vítěz extraligové nadstavby z Prostějova
tak zvítězil i podruhé, tentokrát
poměrem 22:25 - 0:2. Třetí děj-

ství mělo podobný průběh jako
druhá sada. Brno se těžko dostávalo přes prostějovskou obranu
a nechalo svého soupeře odskočit
až 5:11. Náskok Prostějov už do
konce zápasu neprohospodařil.

Naopak jej navýšil na jedenáct
bodů. KP Brno prohrálo i potřetí,
tentokrát 14:25 - 0:3.
„Zápas nebyl podle na šich
představ, chtěly jsme uhrát
alespoň set. Nevedlo se nám
v útoku, ale v poli jsme je dost
čapaly. Nepodařilo se nám je
ale bohužel zatáhnout servisem,
což na ně nejvíce funguje,“ uvedl po utkání Sandra Onderková,
kapitánka brněnských volejbalistek. To na prostějovské straně panovala větší spokojenost.
„Myslím si, že Brno se vůbec
nedostalo do hry. Největší problémy jim dělalo, že Straková
se nedostala do hry a servisem
nás vůbec netlačily. Zatímco
my jsme začaly velice dobře, na
podání jsme je tlačily, Brňanky
si nebyly schopný přihrát
a potom my jsme hru dokázaly přečíst a zatlačit je útokem,“
uvedla po utkání kapitánka VK
Modřanská Prostějov Milada
Spalová, která na palubovku ani
nemusela.
-pk-

Na tým VK Modřanská si Frýdek-Místek nepřišel ani ve svém prostředí
F-M 0:3 Pv

FRÝDEK-MÍSTEK/
PROSTĚJOV - Sobotní
utkání nadstavbové části
extraligy, které bylo v pořadí
devětadvacátým v řadě, se pro
volejbalistky Prostějova stalo
třicátým vítězným duelem
proti českým soupeřům
v probíhající sezoně! Na hřišti
TJ Sokol Frýdek-Místek,
který dlouho opanoval druhou
příčku tabulky za suverénním
lídrem, navíc tým z Hané opět
dominoval rozdílem třídy.
O vítězství hanáckého výběru
bylo rozhodnuto za necelou

hodinu. Prostějov neměl ve
Frýdku-Místku s očekávanou
výhrou sebemenší problémy.
Obhájkyně titulu domácí
tým jasně předčily; Sokolu se
nejvíce povedl třetí set, v němž
však proti vysokému favoritovi
uhrál jen 16 bodů.
Kouč
prostějovských
volejbalistek se rozhodl dát na
severu Moravy premiérovou
šanci v „základu“ smečařce
Monice Kučerové, vedle níž
od úvodního míče vyběhly na
palubovku v modro-žlutém
balení tyto hráčky: Töröková,
Glassová, Spalová, Nnamaniová,
Tomašeková a libero Tomanová.
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PRŮBĚŽNÉ TABULKY EXTRALIGY ČR
1. VK Modřanská Prostějov
2. VK Královo Pole Brno
3. TJ Sokol Frýdek-Místek
4. PVK Olymp Praha
5. SK UP Olomouc

0:3



Alexandra DEDKOVÁ (TJ Sokol Frýdek-Místek): „Jen chvilkové záblesky na v pohodě hrající Prostějov bohužel nestačí... Holky
se znovu nezbavily až přílišného respektu a proti Prostějovu nedokázaly předvést svůj optimální výkon. Až ve třetím setu jsme se dostali
trochu víc do hry, hostující tým ale neponechal nic náhodě. O druhou
příčku ještě svedeme tuhý boj.“
Miroslav ČADA(VK Modřanská Prostějov): „Proti domácím jsme se dokázali prosazovat hlavně v útočné fázi. V té jsem viděl velký
rozdíl. Frýdku se nedařilo zdaleka tolik, jako v minulém vzájemném
utkání. Asi mu dost chyběla opora Šímová, každopádně nás moc
neprověřil. Já mohu vyslovit spokojenost s výkonem celého družstva
a nejvíc pochválit Moniku Kučerovou s Gabikou Tomašekovou.
Naše současná převaha nad soupeři umožňuje protočit celý kádr, což
je jenom dobře. Aspoň se všechna děvčata dostanou do zápasového
zatížení a mají možnost předvést, co umí.“
-pk-
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V průběhu střetnutí se ještě dostaly
na plac Soaresová a Ssuschkeová.
Frýdecko-místecký tým nastoupil
bez kapitánky Šímové, trenérka
Dedková dala příležitost těmto
svým svěřenkyním: Košická,
Janďourková, Frigmanská, Malá,
Mazurová, Orlovská, libero
zahrála Kanovská.
Celkově domácí volejbalistky
podaly bojácný výkon a na
favorizovaný celek Prostějova
opět nestačily. Zejména první
sada byla pro frýdecko-místecké
plejerky doslova „vražděním
neviňátek“! Severomoravanky
uhrály pouze šest míčů... 6:25 a 0:1. Od druhého dějství
se střetnutí přece jen trochu
vyrovnalo, zvláště střední část
zvládly domácí hráčky velice
dobře a s favoritkami srovnaly
krok (4:8 – 12:14). Následně
ovšem VK Modřanská utekl
na rozdíl deseti bodů (12:22)
a koncovka tak byla zcela v režii
Hanaček - 14:25 a 0:2. Obdobný
vývoj měla i třetí sada. Rychlé
vedení hostujícího celku (0:4),
Frýdek-Místek stáhnul (8:9,
14:15), ale následný trhák (14:19)
byl posledním hřebíčkem do
pomyslné rakve domácího
souboru. Další šňůrou pak
Prostějovanky uštědřily svým
konkurentkám nemilosrdný
debakl – 16:25 a 0:3.
„Hosté nás předčili ve všech
herních činnostech,“ přiznala
po utkání domácí nahrávačka

Katarina
Frigmanská.
„Bezproblémové vítězství našeho
týmu. Pouze ve třetím setu FrýdekMístek zabojoval, ale my jsme už
zápas nepustily,“ pochvalovala si
kapitánka prostějovského týmu
Milada Spalová..
I po 29. kole tak volejbalové
extralize žen vládne suverénní
Prostějov, změna se ale udála
na druhém místě. To patří nově
Brňankám, které porazily

Olomouc hladce 3:0 a díky
lepšímu poměru setů předstihly
právě Frýdek-Místek. O bod zpět
je čtvrtý Olymp Praha, který má
ale zápas k dobru.
Další extraligové střetnutí
odehrají volejbalistky Prostějova
po třítýdenní pauze konečně
před svými příznivci. V sobotu
20. března od 17 hodin se Čadův
výběr představí znovu proti Brnu.
-pkppkk

VOLEJBALOVÝ SERVIS
NADSTAVBOVÁ
Á ČÁ
ČÁST – SKUPINA I ((o 11. - 5
5. místo)
í t )
Dohrávka 25. kola: VK Královo Pole Brno - VK Modřanská Prostějov 0:3 (-16, -22,
-14). Rozhodčí: Grabovský, Renčín. Čas: 31 minut. Diváků: 300. Sestavy: Kubínová,
Rozkydálková, Onderková, Straková, Melichárková, Svobodníková, libero: Jášová.
Střídaly: Štorková, Staňková, Širůčková, Vitoulová, Bradáčová - Töröková, Glassová,
Tomášeková, Nnamaniová, Soaresová, Ssuschkeová, libero: Tomanová.
29. kolo: VK Královo Pole Brno - SK UP Olomouc 3:0 (20, 18, 23). Rozhodčí: Kvarda,
Činátl. Čas: 68 minut. Diváků: 450. Sestavy: Svobodníková, Kubínová, Rozkydálková,
Onderková, Straková, Melichárková, libero: Jášová. Střídaly: Štorková, Bradáčová Sajdová, Ticháčková, Chalcarzová, Nachmilnerová, Měrková, Mátlová, libero: Maléřová.
Střídaly: Dedíková, Hrabalová • TJ Sokol Frýdek-Místek - VK Modřanská Prostějov
0:3 (-6, -14, -16). Rozhodčí: Antušák, Grabovský. Čas: 59 minut. Diváků: 350. Sestavy:
Košická, Janďourková, Frigmanská, Malá, Mazurová, Orlovská, libero: Kanovská.
Střídaly: Kojdová, Pavelková - Töröková, Glassová, Tomášeková, Nnamaniová,
Kučerová, Spalová, libero: Tomanová. Střídaly: Soaresová, Ssuschkeová • PVK Olymp
Praha volný los.

NADSTAVBOVÁ ČÁST – SKUPINA II (o 6. - 10. místo)
29. kolo: VC Slavia Praha - VK TU Liberec 3:0 (22, 14, 25). Rozhodčí: Renčín,
Krtička. Čas: 74 minut. Diváků: 100. Sestavy: Bízová, Koloušková, Jonášová, Mezerová,
Němcová, Hokešová, libero: Steinerová. Střídaly: Šourková, Bonnerová, Telipská
- Smutná, Neumannová, Rutarová, Endlerová, Vinecká, Veselá, libero: Ullmanová.
Střídaly: Rašková, Ševců, Kinská • TJ Mittal Ostrava - TJ Sokol Šternberk 3:2 (-22,
20, 23, -23, 8). Rozhodčí: Blažek, Pecháček. Čas: 114 minut. Diváků: 235. Sestavy:
Mayerhoferová, Elblová, Žolnerčíková, Hermannová, Holingrová, Baštanová, libero:
Spáčilová. Střídaly: Jurčíková, Holišová, Rymelová - Langová, Gregorová, Šenková,
Piňosová, Janečková S., Janečková M., libero: Bujnošková. Střídaly: Maslaňáková,
Oborná • PVK Přerov volný los.
-pk-

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

Jak dál?
SKUPINA I
30. kolo, sobota 20. března 2010, 17:00 hodin:VK Modřanská
Prostějov - VK Královo Pole Brno, SK UP Olomouc - PVK Olymp
Praha, TJ Sokol Frýdek-Místek volný los.
SKUPINA II
30. kolo, sobota 20. března 2010, 17:00 hodin: TJ Sokol Šternberk
- VC Slavia Praha, VK TU Liberec - PVK Přerov (16:00), TJ Mittal
Ostrava volný los.

CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE 2009/2010
LIGA MISTRYŇ: PLAY-OFF „6“ - čtvrtfinále
Výsledky dvojutkání 2.-4.3. a 10.-11.3. 2010: VakifGunesTTelekom
Istanbul (Turecko) - Asystel Novara (Itálie) 1:3 (-22, 23, 25, -16),
Novara doma: 3:3 (22, 22, 23); Zarechie Odincovo (Rusko) FenerbahceAcibadem Istanbul (Turecko) 0:3 (-20, -15, -24), Istanbul
doma: 3:0 (17, 22, 23); Volley Bergamo (Itálie) - Scavolini Pesaro
(Itálie) 2:3 (20, -25, 24, -18, -12), Pesaro doma: 1:3 (-18, -22, 20, -22).
SloženíFINALFOUR:RCCannes(Francie),FenerbahceAcibadem
Istanbul (Turecko), Asystel Novara a Volley Bergamo (oba Itálie).
-pk-

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

Přijd´tee!!
Přijd

2. LIGA: Dvě těsné porážky TJ OP v Břeclavi
Pokaždé chyběly dva míče...
PROSTĚJOV - Dvě naprosto
vyrovnané bitvy svedly v sobotu volejbalistky TJ OP Prostějov
v dalším pokračování druholigové
soutěže. V rámci třiatřicátého a čtyřiatřicátého dvoukola se „oděvářky“ představily na půdě Břeclavi
a v soubojích s domácím týmem
z horní poloviny tabulky nebyly
daleko alespoň od jednoho překvapení. Koncovku rozhodujících
tie-breaků však v obou případech
zvládly lépe hráčky břeclavské
Lokomotivy, když výsledek stanovil shodně ten nejtěsnější možný
poměr! V průběžné tabulce skupiny „C“ tak zůstává tým Prostějova
na devátém, předposledním místě
tabulky, přičemž do konce základní části zbývá už jen poslední dvojutkání. „Oděvářky“ se tak mohou
posunout maximálně na osmou
pozici. Poslední dva zápasy sehrají
Prostějovanky již tuto sobotu 20.
března v letní tělocvičně u velodromu, kde přivítají v hanáckém derby
Litovel. Zápasy začínají tradičně
v 10 a ve 14 hodin.
-pk-

výsledkový servis 2. ligy, skupina „C“
33. a 34. kolo: TJ DDM Brno - TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 3:2
(-14, 19, -19, 23, 10) a 1:3 (-14, -21, 20, -22), TJ Šumperk - VO
TJ Lanškroun 1:3 (16, -21, -18, -20) a 1:3 (-17, 16, -16, -21), PVK
Přerov „B“ - TJ Sokol Křenovice 3:0 (19, 20, 22) a 3:0 (18, 11, 23),
TJ Tatran Litovel - TJ Svitavy 3:0 (19, 18, 17) a 1:3 (-21, 20, -31, -14),
TJ Lokomotiva Břeclav - TJ OP Prostějov 3:2 (17, 18, -23, -20, 13)
a 3:2 (19, -23, 18, -22, 14).
zápasy výhry prohry
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91:28 2823:2247
89:37 2924:2455
83:45 2941:2685
68:64 2911:2773
63:60 2689:2696
60:67 2764:2809
60:71 2744:2889
54:73 2678:2855
50:78 2630:2867
7:1021865:2693
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 34. kole
1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 34
2. PVK Přerov „B“
34
3. VO TJ Lanškroun
34
4. TJ Lokomotiva Břeclav 34
5. TJ Svitavy
34
6. TJ DDM Brno
34
7. TJ Tatran Litovel
34
8. TJ Sokol Křenovice
34
9. TJ OP Prostějov
34
10. TJ Šumperk
34

ŠIKULKA týdne

esa
0

příjem útok
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SOUPEŘKY...
blok
1
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Příští program
35. a 36. kolo, sobota 20. března 2010, 10:00 a 14:00 hodin:
TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ - TJ Lokomotiva Břeclav, VO TJ
Lanškroun - TJ DDM Brno, TJ Svitavy - PVK Přerov „B“, TJ Sokol
Křenovice - TJ Šumperk, TJ OP Prostějov - Tatran Litovel (rozhodčí:
Deďo, Němec).
-pk-

NEŠŤASTNICE týdne

Po hodně dlouhé době se objevila na palubovce, natož pak
v základní sestavě! Ve FrýdkuMístku však tuto šanci dostala a využila ji přímo parádně.
Šestadvacetiletá přihrávající
smečařka zaskočila za zraněné
Valenteovou či Spalovou, aniž
by se to na hře prostějovského
celku jakkoliv projevilo. Na
severu Moravy odehrála celý zápas, který v bodování zakončila
druhou nejlepší bilancí ze všech
aktérek. Po utkání se jí dostalo pochvalo i od kouče Čady.
Moniko, chyť se!

zápasy
2
uhrané sety
0

uhrané výhry
0
uhrané míče
88

Na první pohled těžký dvojboj na
půdě soupeřek čekal v uplynulém
týdnunaprostějovskévolejbalistky.
Tým trenéra Čady však v letošním
ročníku jede jak dobře namazaný
stroj a výtečnou formu potvrdil
i v Brně a ve Frýdku-Místku, kde
by se daly očekávat možné újmy.
Jenže, VK Modřanská nic takového nepřipustil! Ba co víc, s protivnicemi si poradil takovým způsobem
až je to alarmující. Vždyť průměr
ztracených míčů se nevyšplhal
ani nad hranici patnácti na set...
Soupeřky, chce to více snahy!

Házená, ostatní sporty

15. března 2010

27

Další prohra kosteleckých házenkářů, nechali body outsiderovi soutěže...
NV 27:26 K

a
k
č
i
m
d
e
S

NOVÉ VESELÍ/KOSTELEC
NA HANÉ – Kostelečtí házenkáři
odjelinapravitsvoupošramocenou
reputaci na palubovku
házenkářského klubu Sokol
Nové Veselí. Ten je na posledním
místě průběžné tabulky, když z
dosavadních 15 utkání prohrál 11.
Teď se může pochlubit i skalpem
Kostelce na Hané.
Utkání rozehráli hostující
Kostelečtí se zbytečným
respektem. První poločas
měl navrch soupeř na domácí
palubovce, až na konci se
střelecky přece jen lépe prosadili
kostelečtí hráči a odskočili na
tříbodový rozdíl. To stačilo k
tomu, aby se uklidnili a mohli

16. KOLO . LIGY HÁZENKÁŘŮ
SOKOL NOVÉ VESELÍ
- TJ SOKOL KOSTELEC
NA HANÉ-HK 27:26
Poločas:
Průběh utkání:

12:15
3:2, 5:5, 8:6, 9:8, 10:10, 12:15, 13:17,
15:20, 17:22, 22:22, 24:24, 27:26
Sedmimetrové hody: 4/3:1/0
Vyloučení:
1:4
Rozhodčí:
Pešek Pavlát

v pohodě odehrát druhou půli.
Průběžný stav druhého poločasu
tomu také nasvědčoval, Kostelec
postupně zvýšil vedení až na pět
branek. Pak však přišel výpadek,
během kterého domácí dotáhli
brankové manko a nakonec
byli šťastnější, když vsítili
rozhodující vítěznou branku
těsně před konečnou sirénou. Už
v prvním utkání měli kostelečtí
házenkáři se soupeřem z Nového
Veselí potíže, když doma jen
remizovali. Teď si Kostelečtí
sáhli až na samotné dno a bude je
stát hodně sil, aby se vyhrabali a
vzpamatovali. A to co nejdříve.
„Až do poloviny prvního
poločasu jsme se trápili, hráli jsme
zbytečně v uctivé vzdálenosti.
Nedařilo se nám střelecky, udělali

jsme 6 technických chyb. Pak se
hra zvedla, hrálo se podle mých
představ a celkem se nám dařilo.
Poločas skončil 12:15. Ve druhém
poločase jsme už hráli v pohodě
až do 19 minuty. Pak nastal
časový úsek, který jsme prohráli
3:0 a vzápětí se podařilo soupeři
vyrovnat. Hráči přestali plnit
povinnosti, báli se o výsledek a
to s sebou přineslo křečovitou
hru a alibismus. Měli jsme
vyhrát, bohužel jsme přišli o body
vlastními chybami, ve druhém
poločase jsme jich udělali dalších
osm. Závěr už jsme nezvládli,
přestože jsme zkušenější celek,
tentokrát nás soupeř udolal svým
nadšením,“ litoval ztracené
body trenér Alois Jurík. „Byla to
zbytečná prohra. Věřil jsem, že

Sestava a branky Kostelce n.H.:
Varha – Navrátil
I. Chalupecký
Vasilyev 2
T. Grulich 7
M. Grulich 3
Jurka 4
Paták 2
Vymětal 1
Ševčík
Grepl 1
Čech
Kosina 6
L. Chalupecký
Trenér:
Vedoucí týmu:

PROSTĚJOV veze výhru z Havl. Brodu!

16. kolo: Sokol Nové Veselí - Sokol Kostelec na Hané 27:26 (12:13),
TJ Bystřice pod Hostýnem - TJ Fatra Slavia Napajedla 34:34
(21:17), HCB OKD Karviná SCM - TJ Praha Chodov 36:24
(17:15), Sokol Ostrava - Tatran Litovel 30:30 (17:12), TJ Náchod
- HBC RONAL Jičín 29:25 (12:12), HC Košutka Plzeň - HK
Královo Pole 29:31 (16:21)

HB 22:31 Pv
HAVLBROD/PROSTĚJOV
– Utkání 16. kola druhé
ligy házené mužů odehrál
Prostějov v Havlíčkově
Brodu. Po debaklu doma s
Hustopečemi potřebovali
prostějovští házenkáři uhrát
co nejpříznivější výsledek a
odjížděli se záměrem bodovat
a napravit si pošramocenou
pověst.
Prostějov jako host na
palubovce HavlBrodu byl
mírným favoritem, ale domácí
prostředí vždy hraje do noty
zas jen domácím. Tentokrát
však přece jen se dostalo ke
slovu rčení o výjimkách, které
potvrzují pravidlo. Prostějov
narazil na slabšího soupeře a
dokázal využít svou sílu a lepší
herní připravenost. Do utkání se
obuli hned od první rozehrávky
a než se domácí vzpamatovali,
měli v síti desítku branek,

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. LIGY
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
10
9
6
6
6
6
5
6
4
3

3 0
2 3
0 6
2 5
3 7
2 8
1 9
1 9
3 8
1 9
1 11
3 10

HK HAVKLÍČKŮV BROD
- TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
22:31
Poločas:
Průběh utkání:

5:16
0:3, 2:8, 2:11, 3:12, 4:12, 5:16, 7:20,
10:21, 11:23, 14:24, 17:29, 22:31
Sedmimetrové hody: 3/2:3/2
Vyloučení:
6:8
Rozhodčí:
Václavková, Kamišová

Trenér:
Hrající asistent
a vedoucí týmu:

JAK SE HRÁLO...

513:415
467:418
452:424
515:477
419:440
436:445
424:445
424:450
406:432
470:491
405:458
433:469

29
24
20
20
15
14
13
13
13
13
9
9

KAM za prvoligovou házenou
17. kolo, sobota 20. března 2010, 17:00 hodin: HK Královo Pole
- TJ Náchod (16:00), TJ Fatra Slavia Napajedla - Sokol Kostelec
na Hané-HK (16:00), Sokol Ostrava - Sokol Nové Veselí, Tatran
Litovel - HC Košutka Plzeň, TJ Praha Chodov - TJ Bystřice pod
Hostýnem (neděle 21.3., 16:00), HBC Jičín „B“ - HCB OKD
Karviná SCM (neděle 21.3., 17:00).
-pk-

zatímco výborně chytající
gólman Hrubý lovil míč za
svými zády jen dvakrát. Do
konce první půle nasázeli
prostějovští střelci domácímu
brankáři pěknou řádku gólů.
Počáteční překvapení soupeře
v prvním poločase se ukázalo
nakonec rozhodující, domácí
se už nevzpamatovali a ani po
přestávce nedokázali zastavit
brankostroj Prostějovských. Ti
si spokojeně odváželi dva body.
„Konečně jsem spokojený, dnes
jsme hráli hru, na kterou máme.
Zavřená obrana ve středu, kde
musím vyzdvihnout především
dvojici Juráček-Raška, a vzadu
skvěle chytající Jirka Hrubý.
Utkání rozhodl první poločas,
kdy soupeř skóroval pouze
pětkrát. PV rozehrál první půli
dobře, od začátku diktoval
tempo hry, vyplácela se
důsledná obrana, díky níž hráči
sbírali míče a dokázali přejít
rychle do útoku a skórovat.

Úspěšnost střel v tomto utkání
byla 50 procentní,“ neskrýval
radost trenér Antonín Krist.
„Ve druhém poločase jsme
měli pod kontrolou prvních 20
minut, kdy jsme vedli až o 12
branek. V závěru jsme dovolili
soupeři nepříznivý stav trošku
zkorigovat, ale vítězství jsme
si pohlídali. Na posledních
dvanáct minut utkání šel do
branky i gólman Kamenný.
Nešlo nám už nakonec ani tak
o skóre jako o to, aby se hráči
zbytečně nezranili, zdraví je
pro další utkání nejdůležitější.
Za bojovný výkon musím
pochválit celé družstvo. A jak
už jsem naznačil - Juráček s
Raškou zavřeli ve středu obranu
a bránu výborně jistil Hrubý. Na
tom bylo v podstatě postaveno
celé utkání. Střelecky se
dařilo Kosinovi, takže jsme
uhráli body a to je pro nás
nejdůležitější,“ dodal kouč
Prostějova.
-jp-

trenéra,“ dodal kostelecký kouč.
Nepříznivý vývoj jarní části
soutěže zalarmoval vedení
kosteleckého házenkářského
klubu. Podle vyjádření nového
starostu TJ Sokol - HK Petra
Kudláčka se budou situací
zabývat ještě tento týden a hodlají
najít řešení, jak ze šlamastyky
ven.
-jp-

16. KOLO 2. LIGY HÁZENKÁŘŮ, skupina MORAVA-JIH

Sestava
Hrubý - Kamený
Nevrlý 4
Černíček 6/1
Bydžovský 5

Alois Jurík
Radek Navrátil.

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

získáme v Novém Veselí body.
Škoda, kluci bojovali, chtěli
vyhrát, ale zřejmě v přemíře snahy
to prostě nešlo. Hráli jsme obětavě,
ale zůstali jsme bez bodů, ty jsme
sami darovali soupeři. Tím jsme
si značně zkomplikovali další
část soutěže. Jen chuť a vůle na
prvoligovou soutěž nestačí, hráči
potřebují spíš psychologa než

a branky Prostějova:
Závodský
Ordelt 2
Raška
T. Jurík 3
M. Jurík 1
Juráček
Kosina 10/1
Antonín Krist
Svatopluk Ordelt

JAK SE HRÁLO...
Zbývající výsledky 15. kola: SK Kuřim - HC Tišnov 31:29, HK
Ivančice - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 37:15, Sokol Brno Juliánov - HC
Zlín 31:22
16. kolo: Tatran Bohunice - Sokol Brno Juliánov 25:20 (16:12),
SokolTelnice - SokolVelké Meziříčí 22:23, HCTišnov - HK Ivančice
34:39 (18:17), Házená Legata Hustopeče - SHC Maloměřice 35:19
(15:6), TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol II Prostějov 22:31 (5:16),
HC Zlín - SK Kuřim 31:27 (17:18)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH
1. Házená Legata Hustopeče
16 15
0 1
482:362
30
2. Sokol Velké Meziříčí
16 11
1 4
455:403
23
3. HC Zlín
16 11
0 5
431:404
22
4. SHC Maloměřice
16 10
0 6
450:428
20
5. HK Ivančice
16
9
0 7
455:427
18
6. Sokol Telnice
16
8
0 8
464:466
16
7. Sokol II Prostějov
16
8
0 8
429:445
16
8. Tatran Bohunice
16
5
2 9
395:408
12
9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
16
5
0 11
399:462
10
10. SK Kuřim
16
5
0 11
423:464
10
11. Sokol Brno Juliánov
16
4
1 11
415:463
9
12. HC Tišnov
16
3
0 13
446:512
6
KAM za druholigovou házenou
17. kolo, neděle 14. března 2010, 17:00 hodin: Sokol Velké Meziříčí
- Házená Legata Hustopeče (sobota 20.3., 16:00), SK Kuřim - Tatran
Bohunice (sobota 20.3., 16:00), HK Ivančice - HC Zlín (sobota 20.3.,
17:00), SHC Maloměřice - Sokol II Prostějov (11:00), Sokol Brno
Juliánov - Sokol Telnice, HC Tišnov -TJ Jiskra Havlíčkův Brod. -pk-

Vítězná premiéra Konice: TŘI BODY Z BOSKOVIC! SEN O FINAL FOUR SE ROZPLYNUL
FC FORMAN BOSKOVICE
– SOKOL KONICE 0:1 (0:0)
Branka: 60. Řehák. Rozhodčí:
Drozdy – Skřítecký, Batík. Žluté
karty: Odehnal – Vala, Rajnoha,
Navrátil, Řehák. Diváků: 210.
Sestava Konice: Kmecik – Rus,
Vala, Řehák, Hloch – J. Navrátil,
Klobáska, Voral, Schön – Hlouš,
Rajnoha. Trenér: Karel Procházka.
BOSKOVICE/PROSTĚJOV
- Míč napálený z více jak třiceti
metrů rozhodl utkání prosvištěl
kolem zdi a zapadl přesně
k tyči. Dělovka z kopačky
hrajícího konického asistenta
trenéra Řeháka nasměrovala
import tří bodů z boskovické
umělé trávy do Konice. Domácí
gólman Gruber se totiž po ráně
jen marně natahoval. Konice
tak prožila vítězný vstup do
jarní části moravskoslezské
divize, skupiny „D“ a utkání
16. kola v Boskovicích vyhrála
nejtěsnějším poměrem 1:0.
Boskovice vedl do souboje
prostějovský lodivod Radim
Weisser, který se v prvním
jarním kole musel na trávníku
obejít bez ostříleného matadora
a tvůrce hry Vorlického, jehož na
hřiště nepustilo svalové zranění.
Naopak mohl využít služeb
Martina Dostála, hosta z Kralic.
To jeho protějšek, konický
kormidelník Karel Procházka na
tom byl daleko hůř. „Schází nám
Raiskub, Šimek, Pavel Křeček,
Macháček šel jen na lavičku,“
počítal ztráty kouč Sokola
Konice. I tak však jeho svěřenci
nedělní utkání opanovali a byli
po celých devadesát minut
lepším týmem. Zatímco domácí

přizpůsobit. Myslím, že i ostatní
týmy s tím tady budou mít
problémy. Navíc naši hráči byli
dost nervózní a dělali chyby,“
poznamenal kouč Konice Karel
Procházka. V závěru poločasu
podržel Boskovice po kiksu
jednoho z beků Gruber, když
včas vyběhnul a v pádu vyrazil
střelu Schöna na roh. Po rohu se
v závaru odrazil míč v malém
vápně k hostujícímu Řehákovi,
ale ten před opuštěnou brankou
na míč nedosáhl. A tak poločas
skončil bez branek.
Po změně stran se v 56. minutě
dostal ke střele ve vápně Dostál.
Z dobré pozici však napálil
jen gólmana Kmecika. Až po
hodině hry to přišlo. Konici
poslal do vedení z přímého

vyslali na Kmecíka jediný pokus,
hosté si v úvodní půli vytvořili
hned několika nadějných
příležitostí. V 17. minutě ovšem
na Navrátilův centr nedosáhl
Hlouš, o čtyři minuty později
vyřešily Boskovice závar před
svojí vlastní brankou odkopem
na roh a po půlhodině hry
nepochopitelně utekl v jasné
gólové šanci balon Schönovi.
Hosté táhli většinu útoků po
křídlech a několikrát se dostali
do rychlých brejků, které ovšem
boskovická obrana dokázala
zastavit. Další slibné šance
Konice pohřbila díky nepřesným
přihrávkám. „Velké problémy
nám dělala umělá tráva. Nejsme
na ni zvyklí a celý zápas jsme
se tomu terénu nedokázali

DIVIZNÍ SKUPINA „D“ V ČÍSLECH
16. kolo: Otrokovice - 1.FC Slovácko „B“ 1:1 (1:1), HFK Třebíč
- Rousínov 1:1 (0:0), Uherský Brod - Pelhřimov 1:2 (0:2), Žďár
n.S. - Rosice 0:0, Boskovice - Konice 0:1 (0:0), Blansko – Šardice
předehráno, Vyškov - Napajedla nehráno pro nezpůsobilý terén,
náhradní termín středa 21.4.
1. FK Šardice
2. FC Žďas Žďár n.S.
3. 1.FC Slovácko „B“
4. FK Pelhřimov
5. HFK Třebíč
6. FC Slovan Rosice
7. TJ Sokol Konice
8. FC Velké Meziříčí
9. FK APOS Blansko
10. FC Viktoria Otrokovice
11. ČSK Uherský Brod
12. FS Napajedla
13. FC Forman Boskovice
14. Framoz Rousínov
15. SK Rostex Vyškov
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35:7
28:13
31:14
27:19
21:16
25:24
20:22
15:25
21:23
15:14
17:25
16:29
18:32
14:28
12:24
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24
22
21
20
18
17
16
14
13
11
10

kopu krásnou trefou do
šibenice Řehák. V závěrečné
půlhodině se Boskovice cpaly
před branku Konice, jenže
nedokázaly kloudně vystřelit.
Jediné dvě rány, které ze
standardek vyslal mezi tyče
Dostál, gólman Kmecik bez
větší námahy zkrotil. Deset
minut před koncem mohl ještě
přidat druhou branku Voral. Míč
z trestného kopu však zakroutil
těsně nad. „Boskovice se sice
nedostaly příliš do zakončení,
ale byly nepříjemným
soupeřem. Vůbec nepotvrdily
předpovědi, že jsou na sestup,“
řekl po utkání hostující trenér
Karel Procházka. „Se ziskem tří
bodů jsem moc spokojen- Bylo
to typické první utkání nové
sezony, nehrál se žádný kvalitní
fotbal, obě mužstva byla
nervózní, nerozehraná. Hlavní
ale je, že jsme vyhráli. To nám
dodá do dalších bojů více klidu,“
usmíval se lodivod Konice.
V dalším kole zajíždí se svými
svěřenci doVyškova.Atam dojde
na přímý souboj s podzimním
parťákem Miloslavem
Machálkem, který nově vede
právě SK Rostex, jehož dres
premiérově oblékne také syn
Tomáš, nejlepší podzimní
střelec Konice. Vyškovu byl
úvodní duel přeložen, tudíž
půjde pro obměněné mužstvo
o jarní premiéru. „Budu to brát
určitě prestižně a na zápas se
moc těším.“ pousmál se Karel
Procházka. Vrásky mu dělá
jen zdravotní stav jeho oveček.
„Marodka je opravdu velká.
Je nás prakticky jen dvanáct
zdravých,“ posteskl si.
-pk-

PROSTĚJOV – Poslední 10. dvoukolo České korfbalové extraligy odehráli prostějovští hráči RG a ZŠ města Prostějova s družstvem Korfbal
Brno. Po prohře v posledním
dvoukole v Českých Budějovicích si
domácí tým doslova zkomplikoval
život. Postavení v tabulce na předposledním místě není nijak lichotivé
vzhledem k tomu, že celou soutěž
se Prostějov držel na špici. Proto
chtěli prostějovští korfbalisté doma
bodovat. Bohužel přání nenašlo otce
myšlenky.
Na kvalitní celek Brna v šak nestačili, oba zápasy prohráli, i když těsným
rozdílem. Trenér Jan Mynařík neskrýval zklamání, přesto burcoval hráče,
aby patrně poslední utkání v sezóně
odehráli co nejlépe. „První zápas byl
velice dobrý z naší strany, bohužel
jsme prohráli, to bylo velké rozčarování. Z výsledku bylo jasné, že play
off nebude. Brno nás přestřílelo lepší
úspěšností, i když jsme nehráli špatně.
V útoku i obraně jsme udělali minimum chyb. Poločas 9:11 byl docela
nadějný. Přesto měla prohra vliv i
na druhé utkání, hráči si už nevěřili,
psychika šla dolů. Druhý zápas jsme
si prohráli hned v úvodu, kdy jsme
nehráli dobře. Poločas 9:13 nebyl
zrovna příznivý. Dělali jsme hodně
chyb, navíc rozhodčí pouštěli dost hru.
Nakonec jsme se zvedli a dotáhli rozdíl skóre na jedinou branku,“ hodnotil
hru domácích korfbalistů kouč.
„Je to pro nás velké zklamání, dr
želi jsme se prakticky celou soutěž
v popředí tabulky, klesli jsme až v
posledních dvou kolech. Je to obrovská škoda. Utkání jsme prohráli prvním poločasem. Dělali jsme hodně
chyb. Druhá věc byla reakce na některá sporná rozdnutí arbitrů. Výsledkem
je to, že hráči jsou vyloženě naštvaní.
O přestávce jsem je usměrňoval, aby
se soustředili jen na hru. Ve druhém
poločase jsme se zlepšili a dotahovali.
Máme docela kvalitní a stabilní celek,
k druhému zápasu už nastoupili i mladí hráči. Ti potřebují sbírat zkušenosti.

Musíme je víc zapojovat do hry a víc
na nich stavět. Je to veliká škoda, ale
jak říká náš nizozemský ternér Hennie,
první sezóna s novým trenérem většinou není nejúspěšnější, musíme si na
sebe navzájem zvyknout. Příští sezónu budeme podle něho hrát o titul.
Přestože mámě věkově vyvážené a
zkušené družstvo, v posledních zápasech se ukázalo, že chybí zkušenosti v
utkáních, kdy jde opravdu o všechno.
To se projevilo právě v předchozím
kole v Českých Budějovicích. Je ale
fakt, že jsme na tom byli zdravotně
hůř, řada hráčů nastoupila s nachlaze-

ním, to se pak projeví při hře,“ dodal.
I p řes prohru v posledním dvojutkání se prostějovští korfbalisté zatím
nechystají na baráž. Technická komise Českého korfbalového svazu totiž
zatím nerozhodla o dalším postupu, o
situaci v extralize bude teprve jednat.
Nastavila pro extraligové kluby určité
podmínky, které řada z nich nesplňuje. V rámci rozvoje českého korfbalu
musí každý klub pracovat na tom, aby
měl mládež, aby měl dostatek kvalitních rozhodčích, vzdělané trenéry.
Pokud nesplní některý z klubů tyto
atributy, pak bude muset sestoupit. -jp-

10. DVOUKOLO EXTRALIGY ČR

SKK RG Prostějov - KK Brn
Brno

19:22 (9:11)

Hlavní rozhodčí: Daneš, čárový: Minarčík Diváků: 90

Sestava a koše Prostějova
Bednář 7
Šnévajs 2

Koldová 3
Faltýnková 1

M. Uherka 3
Sequensová

Lešanská 2
Snášel

Změny: 51. Zelinková za Koldovou, 44. Tichý 1 za Snášela
Trenér: Jan Mynařík

SKK RG Prostějov
Prostějoo v - KK Brn
Br
Brno

20:21 (9:13)

Hlavní rozhodčí: Minarčík, čárový: Daneš

Sestava a koše Prostějova
Tichý 4
Bednář 2

M. Uherka 4
Koldová 1

Faltýnková 3 Lešanská 3
Sequensová 1 Šnévajs 1

Střídání: 52. Zelinková za Koldovou, 31. Planičková 1 za Sequensovou
Trenér: Jan Mynařík

Basketbal
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BK Prostějov vyráží na FINAL EIGHT Českého poháru

„Plzeň snad porazíme a Nymburk uvidíme...,“ uvedl Peter Bálint

k
o
k
s
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35. KOLO MATTONI NBL

BK BREDA&WEINSTEIN OPAVA - BK PROST
PROS
PROSTĚJOV
TĚJOV
O

76:83
Čtvrtiny:

20:27, 21:12,
12:22, 23:22
Trestné hody: 25/23:32/22
Střelba za 2b: 27/16:37/23
Trojky:
26/7:10/5
Doskoky:
12:29
Osobní chyby: 27:25
5 chyb:
36. Douša (O) 37. Chán, 38. Hyzy (oba Pv)
19. Lawrence (Pv)
TCH:
Diváků:
512
Rozhodčí:
Paulík, Kapl,
Jedlička

Sestava a body Prostějova
Lawrence 10
Šležas 16
Veikalas 15
Hyzy 13
Chán 12
Skibniewski
Trenér:
Asistenti:

Prášil 9
Landry 8
Tóth
Dokoupil
Veselovs
Krakovič 2

PRAHA - Finálový turnaj
osmi nejlepších se uskuteční již
tento týden, konkrétně od 18.
do 20. března ve Strakonicích
a Klatovech. Orlům byl pro
čtvrtfinále přisouzen sok ze
druhé nejvyšší soutěže v podobě Lokomotivy Plzeň, avšak
proklamovaným nasazením z
pozice číslo jedna, kterou si Orli
vysloužili prvenstvím po polovině základní části Mattoni NBL,
to nebylo! A tak se stalo, že v případném semifinále narazí BK
Prostějov na obhájce trofeje z
Nymburku! Čtvrtfinálové duely se odehrají ve Strakonicích a
Klatovech ve čtvrtek 18. března
a poražení se s pohárem rozloučí. Úspěšné týmy čeká v pátek
19. března semifinále (týmy
zůstávají v Klatovech nebo
Strakonicích). Sobotní finále a
duel o 3. místo uvidí Klatovy.

Pozměněný systém vycházející
ze španělského modelu nabízí v
konečné fázi finále osmi týmů, tzv.
„FINAL EIGHT“. Do něj se kvalifikovalo prvních šest týmů Mattoni
NBL po polovině základní části,
tedy po 22.kole. Sedmým účastníkem je vítěz kvalifikace z týmů první a druhé ligy, jímž se stalo BK Ústí
nad Labem a posledního účastníka
určila „divoká karta“, kterou získalo družstvo Lokomotivy Plzeň.
Zápasy se uskuteční na jihozápadě
Čech ve Strakonicích a Klatovech.
Samotné losování nakonec vzešlo
pouze ze dvou výkonnostních grup.
K týmům z druhého koše Ústí nad
Labem, Plzeň, Opava a Pardubice
byly nalosovány týmy z prvního
koše: Prostějov, Nymburk, Nový
Jičín a Děčín.
V táboře Orlů přijali původně los se
smíšenými pocity, nyní už to berou
jako fakt. „Plzeň snad porazíme

a Nymburk uvidíme...,“ bere vše
s úsměvem Peter Bálint, lodivod
Orlů. Holt, realita je však taková,
že byli prostějovští basketbalisté
zařazeni do horní části pavouka
společně s Nymburkem, v té spodní si to o finálovou místenku rozdá
Nový Jičín s vítězem nejsledovanějšího čtvrtfinálového střetnutí
mezi Pardubicemi a Děčínem. Pro
zajímavost uveďme, že tyto protivníci se utkávají v Českém poháru již
potřetí za sebou a velmi pravděpodobně na sebe narazí i ve čtvrtfinále
play-off Mattoni NBL.
Zpět k Prostějov. Prvoligovou
Lokomotivu Plzeň za soupeře na
rozjezd trenér Bálint vítá. „S losem
jsme samozřejmě spokojeni. Máme
vysoké cíle a kdybychom měli
vypadnout s Plzní, byl by to hodně
velký průšvih...,“ pronesl prostějovský kouč. Pokud jeho svěřenci naplní roli velkého favorita a Nymburk

uspěje v souboji s Opavou, dojde
již v semifinále na reprízu loňského
boje o pohárovou trofej, ve kterém
Nymburk vyhrál 86:61.
Na závěrečném turnaji Českého
poháru budou přítomny i kamery
České televize. Finále je na programu v sobotu 20. března od 21 hodin
a,přímým přenosem jej vysílá ČT 4
SPORT. „Ve čtvrtek se bude vysílat

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

představujeme čtvrtfinálového soka Orlů
Ještě v sezoně 2007/2008 figuroval klub z Plzně pod společným
projektem s Domažlicemi Basket Západ. Od ročníku 2008/2009
už funguje opět samostatně pod názvem Lokomotiva. Plzeň patří
k nejužší špičce druhé nejvyšší soutěže, ale do Mattoni NBL zatím
nepostoupila, i když v minulé sezoně k tomu měla blízko. Po vítězství v základní části 1.ligy se proháčkovala systémem play-off až
do finále, když porazila ve čtvrtfinále trochu s problémy Sokol
Pražský, v semifinále Jindřichův Hradec a proti Sokolu Vyšehrad
ve finále odehrála vyrovnanou sérii. O postupu se rozhodovalo až
v posledním pátém kole, kdy Vyšehrad porazil Lokomotivu 67:61.
V letošní sezoně je opět Lokomotiva na čele ligového pelotonu a
také se může opírat o zkušenosti hráčů, kteří mají za sebou zápasy v Mattoni NBL. Jmenujme například bývalého pivota Sparty
Praha Pavla Fránu (33 let), Jakuba Velenského také ze Sparty (31
let), Jaroslava Kovandu, Miroslava Modra, či Miroslava Švermu.
V letošním ročníku Českého poháru skončila Lokomotiva Plzeň ve
čtvrtfinále, když nestačila na BA Spartu (60:96). V předcházejících
zápasech porazila SKB Strakonice (87:75) a BC Benešov (80:75).
Do finálové osmičky se Zápodočeši dostali díky divoké kartě od
ČBF.
-pk

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

36. KOLO MATTONI NBL

BK PROSTĚJOV - BK KARMA BASKET PODĚ
PODĚBRADY
ODĚBĚBRADY

73:64
Čtvrtiny:

24:16, 16:11,
19:23, 14:14
Trestné hody: 22/17:15/13
Střelba za 2b: 38/19:45/18
Trojky:
22 /6:17/5
Doskoky:
39:36
Osobní chyby: 17:21
Diváků:
852
Rozhodčí:
Paulík, Kurz, Kapl

jedno ze čtvrtfinálových utkání přímým přenosem od šestnácti hodin.
Ze semifinále plánuje televize
hodinový záznam od jednadvaceti
hodin. Finále by se mělo hrát rovněž od jednadvaceti hodin a vysílat
se přímým přenosem,“ potvrdil
sportovní ředitel nejvyšší domácí
soutěže NBL Zdeněk Ringsmuth.
-pk-

LONI STŘÍBRNÍ. V předcházejícím soutěžním ročníku Českého poháru to prostějovští basketbalisté dotáhli až do finále. Aby
tento úspěch zopakovali i letos, čeká Orly pořádná šichta v podobě semifinálového soka z Nymburku!
Foto: www.bkprostejov.cz

Obchodní partneři BK Prostějov

Sestava a body Prostějova
Lawrence 2
Šležas 13
Dokoupil 5
Veselovs 2
Chán 9
Skibniewski 4

Veikalas 16
Prášil 3
Landry 17
Tóth
Krakovič 2
Zlámal

Auto
Samson

ERVICE
Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

a.s.

Nový Svět 89 / 4, 118 00 Praha 1

Trenér:
Asistenti:

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. Mlékárna Miltra Nový Jičín
2. ČEZ Basketball Nymburk
3. BK Prostějov
4. BK Synthesia Pardubice
5. BK Děčín

36
35
36
37
37

32 4
32 3
30 6
25 12
24 13

6. BC Kolín

37 15 22

3247:2540
3359:2196
3119:2552
3060:2744
3002:2906

68
67
66
62
61

2983:3064 52

7. BK Breda&Weinstein Opava 37 15 22

2934:3094 52

8. USK Praha

37 15 22

2766:2917 52

9. Karma Basket Poděbrady

37 11 26

2781:3134 48

10. Basketball Brno

37 10 27

2786:3011 47

11. NH Ostrava

37

9 28

2776:3306 46

12. Sokol Vyšehrad

37

2 35

2124:3473 39

Kam příště
37. k
37
kolo,
ollo stř
středa
třed
da 24.
24 března
března 2010,
2010
20
10 18:00
18:00
00 hodin:
hodi
din: USK
USK Praha
Praha
h Sokol Vyšehrad, BC Kolín - Basketball Brno (17:45 hodin), BK
Děčín - ČEZ Basketball Nymburk (úterý 16.3., 18:00 hodin), NH
Ostrava - BK Prostějov (17:30 hodin), Karma Basket Poděbrady BK Synthesia Pardubice, BK Breda&Weinstein Opava - Mlékárna
Miltra Nový Jičín

Opavu přemohli Orli i počtvrté. Tentokrát ale těsně
O 76: 83 Pv

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



nenechala dlouho čekat. Ve 26.
minutě nasadil Prostějov k trháku. Po Blažkově neúspěšné trojce se na druhé stráně ze stejné
distance trefil Benas Veikalas
– 47:51. Opavský tým se ovšem
nevyvaroval dalších ztrát, navíc
čtyři minuty nedal koš a náskok
Prostějova se vyšplhal na čtrnáct
bodů. Domácí ani tato ztráta do
kolen neposlala, dál se rvali s
osudem i nepřízní rozhodčích.
Stáhli vedení soupeře na šest
bodů, nepoložila je poté ani
trojka Prášila. Do hry je vrátil
Dygrýn, ovšem přišly další ztráty, Opava jako by se blížícího
úspěchu zalekla. Řešení některých situacích bylo z jejich strany
zbrklé. Navíc když další trojku
vystřihl Hyzy nebylo o vítězi
pochyb. Vzhledem k tomu, že i
předchozí tři utkání proti Opavě
jsme vyhráli, stal se tento celek
dalším týmem, se kterým máme
v letošní základní části stoprocentní bilanci. Tedy čtyři vítězství a žádnou porážku.
-pk-

OPAVA/PROSTĚJOV Prostějovští Orli ve středu v
rámci 35. kola základní části Mattoni NBL zavítali na
palubovku slezského celku,
tým BK Breda & Weinstein
Opava. I když byli Orli vysokými favority, průběh zápasu tomu příliš neodpovídal.
Hosté se ve vedení s domácím
celkem několikrát vystřídali a
i když v polovině třetí čtvrtiny
udělali sérii 16:0, nakonec se
o vítězství museli strachovat.
Domácí totiž dotáhli obranu a
zpřesnili útok. Navíc přesnými
trestnými hody se dotáhli až
na šest bodů. Orli ale nakonec
neztratili hlavu a dovedli zápas
do vítězného konce a to poměrem 83:76.
V plné sestav ě zavítali Orli na
palubovku opavského celku,
který se v utkání musel obejít
bez výrazné opory pod košem

Ondreje Šošky. Utkání tak z
domácí strany zahájila pětice
Štec, Dygrýn, Čarnecký, Douša,
Vaňák. V prostějovské základní
sestavě došlo k mírné obměně,
kdy na pozici menšího křídla nastoupil místo Dokoupila
Veikalas. Toho tedy doplnil standardní zbytek základní pětice
Lawrence, Šležas, Chán, Hyzy,
Skóre otev řel domácí Dygrýn,
pěknou smečí se následně blýskl Vaňák. Za Prostějov obracel
Šležas, který nejdříve vyrovnal,
ale při zakončení byl faulován
Doušou a proměněnou šestkou získal Hanákům vedení
6:7, domácí vzápětí kontrolovali trojkou Čarneckého, který
tím odstartoval sérii úspěšných
pokusů z větší vzdálenosti.
Marek Štec se dokonce trefil
dvakrát v řadě. Nicméně závěr
první čtvrtky patřil Orlům.
Opava zbytečně lehce ztrácela
balony a soupeř ji za to trestal.
V posledních vteřinách za stavu 20:27 se na hostující koš řítil

Čarnecký, ale míč obroučkou
nepropasíroval. Druhá desetiminutovka přinesla z mrtvýchvstání Opavských. Ti zlepšili
obranu pod košem a střelecky se
prosazovali. Po trojkách Nováka
a Štece bylo vyrovnáno. Douša
dokonce poslal Klapetkovce
do vedení. Prostějov snížil
Kanaďanem Landrym, tentýž
hráč vzápětí převážil misky vah
na stranu Hanáků. Slezané se
znovu zvedli, necelé tři minuty
před poločasem utekl Šiřina a

poslal domácí do čtyřbodového
vedení. Prostějovští hráči začali být nervózní. Třeba Lendry
nedal ani jednu šestku. Vedení
obětavě hrající Opavy mohlo být
i vyšší, kdyby zbytečně neztrácela balony, poslední slovo v první
půli si vzal Hyzy, neboť Štec se
svou další trojkou neuspěl.
Ve 3 minut ě druhého poločasu
srovnal Chán na 41:41. O pár
chvilek později již Orli vedli,
další ztrátu potrestal Lawrence,
odpověď Slezanů na sebe

navíc o několik bodů zvýšili a do
šaten odcházely oba celky za stavu 40:27. Pozitivním faktem na
prvních dvaceti minutách bylo
to, že trenér Bálint udržoval širokou rotaci hráčů, když v průběhu
první poloviny utkání protočil na
palubovce hned jedenáct hráčů.
I když prostějovští Orli moc dobře věděli, že soupeř z Poděbrad
nemá v utkání co ztratit a že už
nás jednou v sezóně dokázal
porazit, přistoupili k druhé polovině utkání domácí hráči hodně
špatně. V dresu našeho soupeře
se po přestávce rozehrál Horák,
který deseti body snížil na osmibodový rozdíl. Na tento nápor
ještě dokázal včas zareagovat
hráč utkání Kyle Landry, který

sedmi body v řadě vrátil domácímu celku klidné, třináctibodové
vedení. Hosté se ale nevzdávali a
jejich tlak v závěru čtvrtiny znovu přinesl snížení a devítibodový
rozdíl na konci třetí desetiminutovky 59:50.
V závěrečné čtvrtině hosté navázali na tlak z předchozí části
a nutili naše hráče k chybám.
Pravdou sice je, že jsme měli
trochu i sami smůlu, když ostrostřelci jako Šležas a Prášil netrefili volné tříbodové pozice. Faktem
ale je, že naše vedení se postupně
ztenčovalo a hosté byli stále blíž a
blíž. Po tříbodovém koši Harčára
a dvoubodovém Páleníka se
hosté dostali dokonce na dvoubodový rozdíl 64:62. Do konce

utkání ještě zbývalo více jak čtyři
minuty a všem v hale bylo jasné,
že utkání ještě může dopadnou
opravdu nečekaným výsledkem.
Naštěstí pro nás se v tu chvíli
míče chopil Veikalas a nejdříve
dvoubodovou střelou z pole a
poté rychlým protiútokem znovu
stanovil šestibodové vedení. O
zdramatizování se ještě postaral
Castleberry svým dvoubodovým
košem, ale následná odpověď
netradičního střelce z perimetru
v podání pivota Landryho definitivně ukončila snahy hostů o
zvrat v utkání. Utkání tak nakonec skončilo devítibodovým rozdílem 73:64, když dvoubodovým
košem upravil skóre Veikalas.
-pk-
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DavidKLAPETEK(BKOpava):
David
KLAPETEK (BK Opava): „Je
Jeto
to škoda
škoda.Vetřet
Ve třetí čtvrtině jsme
polevili čtyři minuty, a to nás stálo lepší výsledek. Odehráli jsme ale
dobré utkání. Soupeř nám utekl na větší rozdíl, my jsme se dokázali do
zápasu vrátit. Bohužel nedokázali jsme skórovat. Věřím, že na tento
výkon navážeme v dalších duelech.“
Peter BÁLINT (BK Prost ějov): „Opava hrála velice bojovně, měla
velké nasazení, my jsme byli jinak ve všech herních činnostech lepší.
Nešly nám šestky. Ukázali jsme svou vnitřní sílu a zaslouženě vyhráli. V závěru utkání jsme zápas kontrolovali. Pořád jsme byli lepším
týmem.“
-pk-

Utrápené vítězství. Jinak se to nazvat nedá...

Pv 73:64 Po

PROSTĚJOV – Sobotní utkání, ve kterém se trenér Orlů
Peter Bálint musel obejít bez
zkušeného podkošového hráče Radoslawa Hyzyho i talentovaného Bratčenova, začala
prostějovská základní pětice
poměrně slušně. I když hosté v
samotném úvodu vedli, během
minuty nastříleli domácí hráči
deset bodů v řadě a rázem se
právě oni ocitli ve vedení 17:9.
Pak se ale hra opět vyrovnala
a hosté již osmibodovou ztrátu udrželi až do konce první
části 24:16. Jestliže domácím
chyběl bojovník Hyzy, hosté
postrádali jednoho ze svých

nejlepších střelců, kterým křídelník Thomas bezpochyby je.
I bez něho tak dokázali zastavit
nápor domácích na zmíněných
osmi bodech a už to se dalo
považovat pro svěřence trenéra Fraňka za úspěch.
Druhou část jsme zahájili čtyřmi
body v řadě a poprvé v utkání jsme se přehoupli přes desetibodovou hranici. V této fázi hry jsme v
útoku hráli s poměrně velkou lehkostí, zatímco hosté zakončovali
často v posledních vteřinách útoku a z velice těžkých střeleckých
pozic. Pak se ale naše ofenzíva
zadrhla a jen díky solidní obraně
jsme udržovali tento desetibodový odstup od hostujícího celku.
V samotném závěru jsme ho

Peter
PeterBÁLINT(BKProstějov):
BÁLINT (BK Prostějov):: „Z
Zpohledunašehovýkonu
pohledu našeho výkonu první polovinu
utkáníberu,druhoubrátnemohu.Vobranějsmešpatnínebyli,početobdržených
bodů to vyjadřuje, ale v útoku jsme se trápili. Jen čtrnáct zaznamenaných bodů v
závěrečnéčtvrtiněhovořízavše,navíczbytečněztrácímevehřemíče.Odůvodech
musíme přemýšlet a zajistit, aby se to v play-off už v takové míře nevyskytovalo.
NehrálRadoslawHyzy,vOpavěsipodvrtlkotník,alevečtvrtekbymělbýtpronaše
čtvrtfinálové utkání Českého poháru v Klatovech s Plzní v pořádku. Příležitost
dostalizejménaPavelsVeselovsaJakubKrakovič.“
MichalFRANĚK(KarmaBasketPoděbrady):„Vědělijsme,ževProstějově
musímehrátdobřevobraně,stejnějakonapůděvšechsilnějšíchsoupeřů.Prototo
užnejménědvaměsícenatrénincíchpilujemeakdyžjsmeinkasovalijen73bodů,
jevidět,ženašesnaženínenímarné.Nasadilijsmedohryjendevěthráčů,domácí
odvavícapřecejsmevjednéchvílidokázalistáhnoutjejichužvysokévedenína
pouhédvabody.SvouprohrusnámivšakProstějovštípodruhévřaděnepřipustili.
HodněnámchybělnemocnýKevinThomas.Divácividělinemocpohledné,ale
bojovnéutkání.“
-pk-

