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z Držovic
Tady něco NEHRAJE HRDINOVI
tleskala také PRAHA
Byla prý opilá. A jezdí dál!
Psal se 23. prosinec 2009 a ve
Sportovní ulici došlo k dopravní nehodě tří vozidel.
Způsobila ji blondýna středního věku, která za volantem
favoritu nedala přednost a
postupně nabourala dvě
vozidla jedoucí po hlavní komunikaci. Podle všeho ale
nešlo o pouhou neopatrnost.
"Je opilá jako Dán, podívejte se na ni, sotva se drží na
nohách. Nebo je zfetovaná,"
ukazoval před námi prstem
na viníka nehody jeden z
řidičů nabouraného auta.
Při vyšetřování bouračky
však žena policistům odmítla

dýchnout. Ti nás ale uklidňovali vysvětlením, že
odmítnutí dechové zkoušky
je spíše přitěžující okolností
a že v tom případě se na ženu
pohlíží jako na opilou. Ale
pozor, něco tady nehraje.
Jak je tedy možné, že tato
stejná žena vlastní i nadále
řidičský průkaz a dnes si
jezdí autem vesele dál? Více
o případu na třetí straně
dnešního vydání.
-mikŘidička favoritu (úplně vlevo)
byla podle svědků opilá a
způsobila nehodu tří vozidel. Jak je
ale možné, že nepřišla o řidičák?

Miss ČR s prostějovskou stopou

Dvě krásky "oblékly" studentky z Vápenice
V sobotu uskutečněná volba
Miss České republiky měla i
hodně výraznou "prostějovskou" stopu. Měly na tom zásluhu dva návrhářské týmy z
oděvní školy na Vápenici,
které připravily kolekci šatů
pro účastnice Miss ČR 2010 z
Libereckého a Olomouckého
kraje. Studentky Monika Spišiaková, Vendula Niklová, Nikola Stoklasová a Klára
Válková byly slavnostnímu
vyhlášení nejkrásnější Češky
přítomny osobně a užívaly si
ovací, které za svoji práci získaly.
"Náš první kontakt se supervizitorkou projektu se uskutečnil
před loňskou soutěží Doteky
módy, kdy jsem Janu Berg oslovil, zda-li by své umění nechtěla
předvést při příležitosti námi organizované a dnes již tradiční
soutěže. Byla pro a tím také
mohla poznat, jak na naší škole
pracují studentky a studenti.
Těsně před koncem loňského

roku mě požádala, jestli bych jí s
projektem "14 klenotů v srdci
Evropy" pomohl, nejen tím, že
oslovím naše studentky, což
jsem považoval za jisté, ale také
tím, že jí doporučím ty školy,
které vše zvládnou tak, aby vše

mohlo být prezentováno již na
Miss ČR 2010. Naše pozice v
Asociaci oděvních škol je natolik
respektovaná, že Janě Berg jsem
vybrané školy doporučil a zkontaktoval," uvedl těsně po vyhlášení Miss ČR 2010 Jiří Snášel,

Studentky prostějovské oděvní školy na Vápenici "oblékly" kandidátky na Miss ČR 2010 z Libereckého a Olomouckého kraje.

ředitel Střední průmyslové školy
oděvní na Vápenici v Prostějově.
Šaty vytvořené pro dvě účastnice
letošní Miss České republiky se
týmům návrhářek z prostějovské
"oděvky" mohou v budoucnu
hodně vyplatit. "V profesním životopise již tuto zásluhu nikdo
našim návrhářkám nevezme a
mohou s touto svojí referenci
lépe vstupovat na trh práce. Oba
týmy se opravdu na návrzích i
posléze další výrobní realizaci
doslova nadřely. Tímto jim chci
také moc poděkovat za vzornou
reprezentaci naší školy. Od počátku roku denně pracovaly i 12
hodin, včetně sobot a nedělí. Dokonce obětovaly své jarní prázdniny na dokončovací práce, kdy
jiní trávili
dny odpočinkem, na horách
nebo jiných aktivitách. Tohleto
jsem sám dozíral, tak vím, že nic
nedostali zadarmo a jejich úspěch je vykoupen poctivou
prací," vychválil své studenty až
do nebes Jiří Snášel.
-mik-

Pamatujete? Vloni v létě jsme
informovali o nevšedním činu
tehdy jedenáctiletého Martina
Palmy z Držovic, který v prostějovském aquaparku zachránil pětileté dítě, jež
bezvládně leželo na dně bazénu a nikdo jiný si ho nevšiml.
Martin však ano, pro dítě skočil, dostal ho z vody a předal
záchranářům.
Ještě v létě loňského roku se
Martinovi dostalo poděkování za
hrdinský čin na prostějovské radnici, kde z rukou starosty Jana
Tesaře a místostarostky Aleny
Raškové dostal za záchranu lidského života i věcné dary. A minulý týden se mu dostalo
ocenění také v Praze. Český
olympijský výbor vyhlašoval
ceny za fair play činy v roce
2009.
Ve Smetanově sále Autoklubu
ČR v Praze se to hemžilo sportovními i politickými celebritami. "Byl to pro mě i pro
Martina skvělý zážitek, s tolika
známými lidmi jsme se v životě
ještě osobně nesetkali," sdělila
Večerníku dojatá Martinova maminka Petra Palmová.
Martinovi Palmovi předávala
cenu fair play ministryně školství
České republiky Miroslava Kopicová. Postupně mu ale přišly
pogratulovat takové celebrity,
jako například Jiří Raška, Dana
Zátopková, Věra Čáslavská a
mnoho dalších. I tací velikáni
českého sportu se dozvěděli, jak
se Martin Palma vloni v létě zachoval v prostějovském aquaparku.
-mik-

Se závěry šetření M. Srostlíková nesouhlasí
Minulý týden jsme přinesli informaci o výsledku šetření Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Olomouckého
kraje v kauze ‚oděvka‘. Jak se
dalo předpokládat, druhá strana
sporu, tedy Mirka Srostlíková se
svým manželem zaujala k výsledkům šetření diametrálně odlišný
pohled.

Štěňata vyhozená u popelnic
Který NEŘÁD toto mohl udělat?
Člověk, který dokáže krabici s
malými štěňátky odhodit k
popelnicím a nechat je tam napospas osudu, to snad ani
nemůže být člověk. Takový
neřád by si v případě zjištění zasloužil přinejmenším pár facek!
"Smutně roztomilý nález se objevil
minulý týden před strážníky
prostějovské Městské policie, kteří
vyjeli řešit případ nalezených
štěňat. Před devátou hodinou na
ulici Pod Kosířem nalezla

dvacetiletá žena u kontejneru odloženou papírovou krabici. Uvnitř
se nacházelo celkem osm vyhladovělých štěňat. Strážníci je
převzali a po chvílích strávených
na služebně je odpoledne převezli
do útulku. Pokud by se nalezla
osoba, která je takto opustila, jednalo by se o podezření z přestupku
podle zákona na ochranu zvířat
před týráním," uvedla Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově.

Martin Palma v Praze ve společnosti Věry Čáslavské. Ale že jim to sekne, viďte?

Pro milovníky psů máme však
nakonec dobrou zprávu a
zároveň vzkaz.
Malým štěňátkům se už nyní
vede dobře a pokud byste některé
z nich chtěli mít doma, můžete si
pro ně dojet do psího útulku v
Čechách pod Kosířem.
-mikSnímek pořízený strážníky
těsně po nálezu. Hladová štěňata
byla nalezena v krabici u kontejneru.

Podle M. Srostlíkové nelze z jejího
pohledu s výsledky šetření souhlasit.
Proti stanovisku šetřícího orgánu se
odvolala a nyní chce nechat prostor
ke znovuprošetření. Body své
stížnosti nepokládá ze svého
pohledu za dostatečně vysvětlené,
ale i přes vážné výhrady považuje
za důležité, aby byla celá věc nejprve správně posouzena přís-

lušnými orgány a prošla standardním postupem, který by měl být v
podobných záležitostech obvyklý.
Na svých původních tvrzeních týkajících se podstaty celého sporu s
ředitelem školy Jiřím Snášelem
nadále trvá, nevyhýbá se ani dalším
vyjádřením k celé záležitosti, přesto
je v tuto chvíli prioritní vyčkat na
závěry celého prošetření. -MiH-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Drahé narozeniny
Bujarý večírek přišel draho.
Dvacet minut po dvaadvacáté
hodině bylo přijato na linku 156
oznámení o rušení nočního klidu hlasitou hudbou v jednom z
panelových bytů. Strážníci na
místě zkontaktovali majitele,
který oslavoval s přáteli narozeniny. Dotyčný přislíbil nápravu
a muziku vypnul. Událost byla
protentokrát řešena domluvou.
Za hodinu vyjížděla hlídka do
stejné oblasti znovu, neboť byly
opětovně zaznamenány stížnosti na šířící se hluk v dané lokalitě. Tentokrát ale devatenáctiletý
mladík obdržel nejvyšší možnou blokovou pokutu. Oslava
byla následně ukončena.

Uspal dva vlčáky

V ranních hodinách bylo nahlášeno na linku 156 pobíhání dvou
německých ovčáků v areálu velodromu u on-line hřiště. Dle
oznamovatele se psi chovali
agresivně. Strážníci uzavřeli
místo, aby nedošlo k ohrožení
osob. Jelikož zvířata nebylo
možné odchytit vzhledem k jejich útočnému chování, byl přivolán pracovník Veterinární kliniky z Olomouce. Ten psy uspal
narkotizační střelou. Poté byli
odvezeni do útulku v Čechách
pod Kosířem. Zákrok - použití
narkotizační pušky přišel na
4 500 korun.

Napadl strážníky

Klasický výjezd vyústil v napadení úřední osoby. Po šestnácté
hodině byla přijata zpráva na linku 156 o podnapilém ležícím
muži na chodníku před domem
poblíž městských lázní. Jelikož
tento občan jevil silnou opilost,
byla u něj provedena dechová
zkouška. Výsledek byl pozitivní. Naměřená hodnota činila
2,08 promile. Přivolaný lékař
rozhodl o převozu na záchytnou
stanici do Olomouce. Při řešení
této události procházel kolem
hlídky opilý chlapík, který začal
strážníky bezdůvodně slovně
napadat. Byl několikrát vyzván
k opuštění místa, načež nereagoval. Situace se nakonec vyhrotila ve fyzické napadení strážníků.
Dotyčnému byly pro jeho agresivní chování nasazena pouta.
Během zákroku nedošlo ke zranění žádného ze zúčastněných.
Pro podezření z trestného činu
byl dvaašedesátiletý muž dopraven na služebnu Policie ČR.

Vylil si vztek

Po jednadvacáté hodině byla
přijata na linku 156 informace o
rozbitých vchodových dveří panelového domu. Třiadvacetiletý
podnapilý při návštěvě syna
oznamovatelky se měl neodbytně chovat a dožadovat se doprovodu do restauračního zařízení.
Protistrana však neměla zájem a
důrazně ho vyzvala k opuštění
bytu. To dotyčného zřejmě rozlítilo. Při jeho odchodu byly slyšet rány a řinčení skla. Pro podezření z trestného činu byla na
místo přivolána Policie ČR, která si celou událost převzala k
dalšímu šetření. Předběžné vyčíslení škody činí 20 000 korun.

Pili na veřejnosti

Pomocí městského kamerového systému byly zjištěny tři osoby popíjející lihoviny na lavičce
v parku poblíž dětského hřiště. Z
důvodu porušení městské vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti v určených
místech byli muži z prostoru vykázáni. Protentokrát byly přestupky řešeny domluvou.
Pro přiblížení: Alkohol je zakázáno konzumovat na zastávkách, v čekárnách, na nástupištích, dále v okruhu 100 metrů od
dětských hřišť, pískovišť a sportovišť, od budov škol a školských zařízení, zdravotnických
zařízení a zařízení sociálních
služeb, nevyjímaje obchodní
dům SM Družba, Albert, Haná,
u Večerky na Vodní ulici a na
parkovišti v Mathonově ulici. I
na náměstí T.G.Masaryka a
E.Husserla platí tento zákaz mimo předzahrádky, zahrádky
provozující hostinskou činnost
nebo v domě konání různých
akcí, například Prostějovské hody a další. Znění celé vyhlášky
č.10/2009 s podrobnými informacemi na naleznete na stránkách města.

ATRAKCE z radniční věže?
Město chce návštěvníkům zpřístupnit ochoz radnice
ru věže radnice. V souvislosti s
tímto opatřením však chceme
ještě zpřístupnit veřejnosti radnici až po ochoz věže. A jelikož
největším problémem tohoto
našeho záměru je nebezpečné
schodiště, které technicky nevyhovojuje bezpečnostním
předpisům, musíme
vyřešit i tohle. Rádi
bychom, aby lidé
měli co nejdříve
možnost vidět krásy
Prostějova z výšky
zhruba padesáti metrů," řekl na úvod Miroslav Pišťák, místostarosta
města.
"Navíc zvažujeme
možnost vybudování
výtahu, který by
umožnil přístup do
věže starším lidem
nebo občanům se
zdravotními problémy. Nyní je tento
plán v obecné poloze, moudřejší budeme až za dva nebo za
tři měsíce. Myslím
si, že tento projekt by
mohlo budoucí zastupitelstvo realizovat už v příštím roce," dodal místostarosta.
Radní zatím vypočetli, že by se náklady na zpřístupnění
ochozu radniční věže mohly pohybovat
řádově mezi jedním
až dvěma miliony
korun. "To je ale první nástřel či odhad.
Nejprve musíme povinně zabezpečit poUž příští rok se můžeme dočkat toho, že věž radnice až po ochoz bude zpřístupněna žární vodovod a teprveřejnosti. A ještě bychom k tomu mohli dostat průvodce...
ve potom můžeme

Chtěli byste se na Prostějov
podívat pěkně z výšky? Možná, že už v příštím roce budete mít jedinečnou možnost.
Prostějovští konšelé totiž na
tiskové konferenci Rady města zveřejnili plán, jak i obyčejným smrtelníkům z řad

Èerná kronika
Granát na zahradě

V sobotu odpoledne oznámila
na linku 158 padesátiletá žena,
že při sázení stromků na zahradě v obci na Prostějovsku nalezla munici z 2. světové války.
Na místo vyjeli policisté a policejní pyrotechnik, který zjistil,
že se jedná o dělostřelecký granát do minometu z 2. světové
války. Granát zajistil a odvezl
ke zničení. Ke zranění osob nedošlo.

Vybílil obchod

Neznámý pachatel se vloupal
do prodejny potravin na ulici T.
G. Masaryka v Kralicích na
Hané. Z prodejny si pachatel
odnesl alkohol, cukrovinky,
kávu a další potraviny. Prodejně tak způsobil celkovou škodu
bezmála 41 000 korun. Neznámému pachateli za trestný čin
krádeže hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Sebral žehličky

Na ulici Olomoucká v prodejně Elektro Spáčil odcizil neznámý pachatel z prodejního
regálu 4 kusy žehliček, čímž
způsobil firmě škodu ve výši
12 000 korun. Pachateli tak za
trestný čin krádeže hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta,
zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Opilý (ne)řidič

Policisté z Obvodního oddělení Prostějov 2 kontrolovali dvaatřicetiletého řidiče osobního
motorového vozidla Škoda
Octavia na ulici Kralická v
Kralickém Háji. U řidiče byla
provedena dechová zkouška s
pozitivním výsledkem 0,70
promile. Provedenou lustrací v
evidenci řidičů bylo dále zjištěno, že jmenovaný má rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži vysloven zákaz činnosti
spočívající v zákazu řízení
všech motorových vozidel, a to
až do listopadu tohoto roku . Za
trestný čin maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání dle trestního zákoníku hrozí
trest odnětí svobody až na tři léta.

Rozbil a kradl

V obci Hradčany došlo ke krádeži vloupáním do osobního

našich občanů i turistů z jiných měst zpřístupnit věž naší radnice.
"Rada města rozhodla o tom, že
souhlasíme s tím, abychom vyčlenili 80 tisíc korun na projektovou dokumentaci k zajištění
požárního vodovodu do prosto-

automobilu, které bylo zaparkované před rodinným domem. Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří u vozidla a odcizil z něj autorádio.
Pachatel tak způsobil škodu v
celkové výši 4 500 korun.

Straka v chatě

Policisté z Obvodního oddělení v Konici přijali oznámení o
krádeži vloupáním do rekreační chaty v obci Stražisko - Růžov. Pachatel se dostal do vnitřních prostor chaty, kde odcizil
převážně ruční elektrické stavební nářadí a další věci. Celková škoda byla vyčíslena na
10 000 korun. Neznámému pachateli za trestný čin krádeže a
porušování domovní svobody
hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.

Zmizelo Uno

Policisté z Obvodního oddělení Prostějov 1 šetří případ neoprávněného užívání vozidla.
Neznámý pachatel se nezjištěným způsobem zmocnil uzamčeného vozidla Fiat UNO, které bylo zaparkované na ulici
Martiňákova v Prostějově. Neznámý pachatel tak způsobil
škodu ve výši 10 000 korun. Za
trestný čin neoprávněné užívání cizí věci mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta nebo
zákaz činnosti.

Kradl plyn!

V době od 1. dubna 2009 do 24.
listopadu 2009 neoprávněně
odebíral jedenapadesátiletý
muž z Prostějovska zemní plyn
z rozvodné sítě. Pomocí domovní přípojky tak odebíral
zemní plyn bez zaplacení, poté,
co mu byly přerušeny dodávky
plynu z důvodu neplacení.
Muž tak způsobil škodu ve výši bezmála 22 100 korun. Za
trestný čin krádeže mu hrozí
trest odnětí svobody až na dvě
léta nebo peněžitý trest.

Poškodil automat

Na ulici Krasická v Prostějově
poškodil neznámý pachatel
rám prosklených dveří automatu mléčného baru a současně došlo k prasknutí skleněné
výplně těchto dveří. Pachatel
tímto činem způsobil škodu ve
výši 20 000 korun. Za trestný
čin poškození cizí věci mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo
propadnutí věci.

Chycen při činu!

Ve středu kolem půlnoci vnikl
třiatřicetiletý pachatel po přelezení branky na dvorek domu v
obci Doloplazy - Poličky a dále vnikl přímo do tohoto rodinného domku. V domě začal vše
prohledávat a pokusil se odsud
odcizit šperky, dalekohled, kapesní rozhlasový přijímač s digitálním displejem, grilovací jídelní soupravu a kosmetiku
různých značek, vše v hodnotě
bezmála 4 000 korun. Při tomto jednání byl však vyrušen
dvacetiletým obyvatelem domu, který výtečníka zadržel do
příjezdu Policie České republiky. Pachatel byl po předání policistům zadržen dle trestního
řádu. Ve věci bylo zahájeno
zkrácené přípravné řízení, muži bylo sděleno podezření ze
spáchání trestného činu porušování domovní svobody a následně byl umístěn do policejní
cely. Muži tak hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři
léta.

Zloděj v Autoklubu

V uplynulých dnech došlo na
Prostějovsku celkem ke třem
případům krádeže vloupáním
do motorových vozidel. První
případ policisté zaznamenali v
noci z úterý na středu v Prostějově na ulici Bulharská, kdy se
dosud neznámý pachatel vloupal do garáže v objektu Autoklubu Prostějov. Uvnitř garáže
se pak vloupal do zde zaparkovaného a uzamčeného vozidla
Škoda Fabia a odcizil z něj pasivní držák autonavigace, minidisky s hudbou a přehrávač
minidisků. Způsobená škoda
činí nejméně 4.500 korun.

Další krádeže aut

K dalšímu případu krádeže auta došlo v obci Kostelec na Hané, kde se neznámý pachatel
vloupal do zaparkovaného vozidla Ford Focus a odcizil z něj
měřící přístroj a elektronářadí.
Přesná výše škody na odcizených věcech je předmětem
dalšího šetření. V obci Smržice došlo dne v úterý ve večerních hodinách ke třetímu případu krádeže vloupáním do
vozidla. Dosud neznámý pachatel z vozidla Kia Sorento,
které bylo zaparkované před
rodinným domem, odcizil dvě
peněženky s doklady, finanční
hotovostí a platebními karta-

diskutovat o tom, jak udělat něco pro vyšší zájem občanů o naši radnici. Myslím si totiž, že
zpřístupnění ochozu přivede do
Prostějova i mnohem více turistů," myslí si Miroslav Pišťák.
V plánu našich konšelů také je,
aby věž radnice byla přístupná
co nejčastěji. "Neříkáme že
každý den, ale rozhodně co nejčastěji. Tento náš záměr je
ovšem také spojen i s průvodcovskou službou, která by mohla návštěvníkům předávat i zajímavé informace o historii radnice a zároveň dbát na jejich
bezpečnost. Touto službou bychom určitě zatraktivnili naši
radnici. Myslím si, že mnoho
Prostějovanů by uvítalo možnost vystoupat do radniční věže
a rozhlédnout se okolo sebe.
Když jsem tak nedávno učinil
já, zdál se mi Prostějov z té výšky relativně velmi malý. Jako
bych rukou dosáhl z věže až na
hřbitov," podotkl místostarosta.
Už před několika týdny se konšelé vytasili s plánem na celkovou rekonstrukci prostějovské
radnice, která by měla být dokončena v roce 2014, tedy při
100. výročí jejího dostavění v
roce 1914. Zpřístupnění ochozu
věže jde ale mimo tuto rekonstrukci. "Je to něco navíc. Co se
týká plánované celkové rekonstrukce radnice, při ní se budeme zaměřovat především na
odstranění technických problémů tak, aby radnice sloužila potřebám městského úřadu v 21.
století. Ale přiznávám, že zpřístupnění věže bude určitým
komfortem a opravdu něčím
navíc pro návštěvníky, kteří budou chtít někdy v budoucnu
stoletou radnici navštívit," uzavřel Miroslav Pišťák.
-mikmi. Majiteli tak způsobil škodu ve výši nejméně 28 500 korun.

Všímavý občan

Z trestného činu krádeže je podezřelý jedenadvacetiletý
muž, který se ve středu v časných ranních hodinách s dosud přesně neustanoveným
mužem vloupal do prodejny
smíšeného zboží v obci Krumsín. Společně se pokusili odcizit zejména cigarety různých
značek v celkové škodě nejméně 29 000 korun. Na skutečnost, že mohlo dojít k vloupání do prodejny, upozornil
pracovnici prodejny občan z
obce Krumsín, který v uvedenou dobu procházel kolem a
zahlédl dva muže, jak vycházejí z prodejny s kartony cigaret. Pracovnice ihned zavolala
na tísňovou linku policie. Policistům z Obvodního oddělení
se podařilo zadržet podezřelého muže, který má bohatou
trestní minulost zejména majetkového charakteru. Pachatel byl téhož dne eskortován
do policejní cely v Olomouci.

Skončil v cele

Podezřelý devětadvacetiletý
muž z Prostějova se ve čtvrtek kolem třetí hodiny ranní
vloupal na Sídlišti svobody
poblíž zdravotního střediska
v Prostějově do zde zaparkovaného vozidla Opel Movano, odkud následně odcizil
CD s hudbou, nabíječku k navigaci a k mobilnímu telefon.
Svým jednáním tak způsobil
škodu ve výši nejméně 3 000
korun. Na linku policie se v
této době dovolala paní, která
si uvedeného skutku všimla a
tímto způsobem na čin zareagovala. Muže se tak podařilo
zadržet. Byl předán do policejní cely v Olomouci a ve
věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.

To si početl!

V noci ze středy na čtvrtek v
Prostějově na ulici Janáčkova
naproti hlavnímu nádraží dosud neznámý pachatel odstranil nezjištěným předmětem
visací zámek z plechové bedny na uložení tisku a z této následně odcizil kompletní obsah, tj. 65 ks novin a 16 ks
DVD titulů. Pachatel tak způsobil škodu ve výši 2 200 korun.
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Asi není třeba vysvětlovat, že ono
místo obávané místo nemá rozhodně podobu půlroční polární
Rekordy
noci. Je podstatně blíž a podstat„Byl to asi nejrychleji schválený ně temnější. Takže je už jasné, že
rozpočet v historii Konice,“ ko- by byl opravdu až tam…!
mentoval jeden opoziční zastupitel průběh pondělního jednání Rámus
Zastupitelstva, kde se mimo jiné To nám to byl čert dlužen. Takoprojednávala i rozpočtová agen- vé nějaké jaro. Ptáci řvou jak nada. Finanční plán bez větších prů- jatí, navíc s příchodem teplé frontahů prošel hlasováním, kde ruku ty ožily i kdejaké traktůrky, cirkuproti zvedlo šest přítomných z lárky, motorovky a kdovíjaké
patnáctičlenného Zastupitelstva. mechanizmy, a k tomu ještě člověk chtíc nechtíc nemůže zůstat
Až tam…
doma zalezlí, protože všichni
„Byli bychom tam, kde slunce ostatní se zbláznili a honem kvalnesvítí,“ ujasňoval pán eventuál- tují něco dělat ven. No nebylo
ní vyhlídky, které se nakonec ne- lepší -20 a po zadek sněhu?
staly katastrofickým scénářem.
-MiH-

Vidìno - Slyšeno

Když nedáte přednost...
Špatný odhad situace nebo nepozornost? To jsou zřejmě ty
pravé důvody nehody na křižovatce v Jednově, kde se minulý
týden střetla dvě vozidla. Při
bouračce naštěstí jen třískaly
plechy, ke zranění mladých řidičů nedošlo.
"V úterý ve 14.30 hodin jel dvacetiletý řidič z Prostějovska motorovým vozidlem Škoda 135 po
komunikaci v obci Jednov ve
směru od Suchdola a v křižovatce
silnic Suchodol - Brodek u Prostějova - Hrochov - Runářov
nedal při odbočování směrem do-

leva na Hrochov přednost protijedoucímu vozidlu Volkswagen
Polo, které řídil třicetiletý muž z
Prostějovska. Došlo ke střetu vozidel a k jejich poškození. Celková škoda byla vyčíslena na 75
000 korun. U obou řidičů byla
provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Technická
závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním
zjištěna ani uplatněna. Celou věc
dále šetří Skupina dopravních
nehod," uvedla k nehodě Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
-mik-

Při karambolu na křižovatce v Jednově to naštěstí odnesly jen pomačkané plechy.

Shořel další kontejner
To už tady dlouho nebylo!
Prostějov má v posledních letech několik afér okolo žhářů,
kteří sériově a zcela úmyslně
zapalovali kontejnery na tříděný odpad. Pachatelé, kteří
způsobili městu statisícové
škody, už jsou dávno za katrem. Dlouho byl však ve městě
klid, uhodilo znovu až minulý
týden.
"V pátek 19. března 2010 ve
13.10 hodin došlo k zahoření
odpadu v plechovém kontejneru
na tříděný odpad na sídlišti E.
Beneše v Prostějově. Hasiči

požár lokalizovali a jako příčina
požáru bylo stanoveno cizí zavinění. Otázkou je, zda šlo o nedbalost nebo úmysl," uvedl
mluvčí krajských hasičů.
Vzhledem k tomu, že v tomto
případě shořel pouze odpad a
kontejner nebyl poškozen, nevznikla tudíž žádná škoda na
majetku. "Doufám, že se opět
nedočkáme nějaké podobné
žhářské série a že šlo jen o náhodu. Někdo teď mohl odhodit
do kontejneru nedopalek cigarety," myslí si Vlastimil Uchytil, místostarosta města. -mik-

Město zaplatí víc za psí útulek
Město Prostějov odváží zatoulané či odložené psy do dvou
útulků, do Čech pod Kosířem,
ale převážně do Olomouce. A
právě za umístění zvířat v olomouckém útulku zaplatí naše
radnice letos více peněz než
vloni.
"Z nákladů za rok 2009 jsme
zjistili, že průměrné výlohy na
jednoho psa umístěného v olomouckém útulku činí pro našem
město 4 484 koruny, výlohy na
umístění zvířete v Čechách pod

Kosířem dokonce 14 600 korun.
Je to tím, že psi v Olomouci nejsou v útulku tak dlouho, většinou si je po krátkém čase
vyzvednou noví majitelé," řekl
Jan Tesař, starosta města. Přesto
náklady na jednoho psa umístěného v Olomouci vzrostou.
"Letos budou činit 5 054 koruny, takže při ročním počtu
zhruba 120 odvezených psů
půjde o částku zhruba 55 tisíc
korun navíc z městského rozpočtu," dodal starosta.
-mik-

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

Nejsou jiz
Dalibor Procházka 1965 Prostějov
František Kristek 1934 Jesenec
Miroslav Zaorálek 1939 Vrahovice
Jiřina Vichtová 1930 Prostějov
Josef Nevřela 1948 Hrubčice
Marie Mazouchová 1943 Olšany
Marie Smékalová 1929 Čelčice
Ladislav Krejčí 1945 Prostějov
Jarmila Lukášková 1921 Niva
Miloslav Kuběna 1932 Drahany

mezi námi...
Marie Dvořáková 1920 Smržice
Roman Křišťan 1962 Prostějov
Anna Zatloukalová 1929 Pěnčín
Zdeněk Pištělka 1933 Prostějov
Jarmila Bergová 1933 Prostějov
František Mach 1918 Smržice
Karel Cinibulk 1927 Prostějov
Marie Nenadálová 1939 Otaslavice
Albert Barták 1932 Lipová

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 22. března 2010
JUDr. Josef Šindelář 1924 Prostějov 10.00 kostel P+P Prostějov
Marie Kohlová 1945 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Františka Zajmová 1918 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Úterý 23. března 2010
Jaroslav Doffek 1927 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Angela Zacharová 1926 Kralice na Hané 14.00 kostel Kralice na Hané
Středa 24. března 2010
František Pittner 1919 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ing. Vladimír Kokeš 1941 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov

22. března 2010

Při budování rondelu na Petrském

začali stavbaři ZHURTA

Jak jsme minulý týden avizovali, tak se také stalo.
Ještě v pondělí časně ráno
jste se naposledy mohli projet autem po Petrském
náměstí tak, jak jste dlouhé
roky byli zvyklí, tedy po
staré křižovatce se semafory. Už ale krátce před
osmou hodinou sem nastoupili stavbaři a pod dohledem strážníků městské
policie celou lokalitu uzavřeli. Na dlouhých pět měsíců...
Právě v pondělí začala výstavba nové kruhové křižovatky, která má za úkol
zajistit větší plynulost a bezpečnost při projíždění touto
lokalitou. Navíc bude zprůjezdněna nově i ulice Sádky,
která tak bude ústit právě do
nově stavěného rondelu. A
stavbaři už od počátku nijak
nelenili, stroje se zakously
hned v pondělí do povrchu
vozovky staré křižovatky a
postupně ho začaly rozebírat.
Už po týdnu stavebních prací
je poznat, že na to dělníci

Stavbaři začali s budováním nového rondelu rychle. Ani se nechce věřit,
že Petrské náměstí bude uzavřeno až do konce srpna...
vlétli pěkně zhurta!
Přestože se jedná o velkou
stavbu a kvůli ní musela být
zajištěna rozsáhlá objízdná
trasa, očekávané dopravní
problémy zatím nenastaly.
Alespoň nijak velké. Řidiči
byli na uzavírku Petrského
náměstí zřejmě dostatečně a
předem upozorněni, takže se
místu obloukem vyhýbají.
"Na vnitřním okruhu se tvoří
kolony aut jen při dopravní
špičce, zejména mezi sedmou
a osmou hodinou ranní a
potom odpoledne po patnácté

hodině. Zatím jsme, a musím
to zaklepat, žádné výraznější
komplikace nezaznamenali.
Věřím, že stavbaři budou pracovat rychle a nový rondel
bude dokončen ještě před
daným termínem. Zároveň
bych ještě jednou chtěla požádat občany, zejména ty
bydlící v místech, kudy vedou
objízdné trasy, aby byli trpěliví a vydrželi to než bude křižovatka dokončena," uvedla
Alena Rašková, místostarostka města zodpovědná za
dopravu v Prostějově. -mik-

Utržený vlek děsil na dálnici
Řítil se na ostatní auta jako neřízená střela!
Děs a hrůzu prožili šoféři,
kteří ve čtvrtek zhruba hodinu před polednem jeli po
rychlostní komunikaci ve
směru z Prostějova na Vyškov. Zničehonic se na ně řítil
několikatunový přívěs, který
se utrhl od kamionu a jako
neřízená střela se posouval
dozadu směrem k nim. Je
pouze dílem štěstí, že do vleku narazila pouze řidička
osobního vozidla a utrpěla
při tom jen lehké zranění.
"Ve čtvrtek v 11.00 hodin jel
sedmadvacetiletý řidič s nákladním vozidlem Iveco s
přívěsem po rychlostní komunikaci a z dosud nezjištěných
příčin došlo za jízdy k odpojení přívěsu. Ten neřízeně vjel do
levého jízdního pruhu, kde došlo ke střetu s osobním vozid-

lem Volvo, které řídila třiačtyřicetiletá žena. Při nárazu utrpěla zlomeninu ruky. Hmotná
škoda na vozidlech a dále na
poničených svodidlech vedle
komunikace byla vyčíslena na
370 tisíc korun," uvedla Eva
Čeplová, tisková mluvčí Poli-

cie ČR v Prostějově. Jak dodala, míra zavinění na nehodě je
předmětem dalšího šetření
Skupiny dopravních nehod.
Policisté si vyžádali znalecké
zkoumání, zda šlo o technickou závadu na nákladním vozidle.
-mik-

Pohledem shora
Pohledem shora

V závěru loňského roku jsme informovali o hromadné dopravní nehodě, při níž den před loňskými Vánocemi ve Sportovní
ulici nedala řidička Škody Favorit přednost z vedlejší silnice a
postupně nabourala do dalších
dvou aut. Jejich řidiči měli v tom
okamžiku jasno a my, kteří jsme
na místo nehody dorazili o chvíli
později, také. Blondýna středního věku, která podle všeho nehodu zavinila, stála opodál nabouraných aut, podlamovaly se
jí nohy a z jejích gest bylo patrné, že buď požila alkohol nebo
byla ovlivněna jinou látkou. "Je
opilá jako Dán," postěžoval si
nám hned na místě řidič jednoho z dalších poškozených vozidel.
Vyšetřování nehody začalo hned
na místě. Bohužel, řidička odmítla
policistům dechovou zkoušku a
také odběr krve, který by prokázal,
zda byla něčím ovlivněna. "To ale
na věci nic nemění, naopak je to
pro řidičku přitěžující okolnost,
která jí u případného soudu či správního orgánu může jenom uškodit. I když odmítla dechovou zkoušku, pohlíží se tím pádem na ni jako na opilou," řekla už na začátku
ledna Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jenomže co čert nechtěl, zmíněná
blondýnka dnes jezdí autem vesele dál. Bez postihu, s neodebraným
řidičským průkazem. A v případě,
kdy opilá zavinila bouračku s
hmotnou škodou 320 tisíc korun,
by se to jaksi mezi běžnými řidiči
očekávalo.Ale nestalo se tak. Upozornila nás na to minulý týden řidička, která byla druhou z poškozených při uvedené prosincové nehodě. "Jako řidička zničeného cit-

roenu při autonehodě, kterou jste
popsali ve vašem Večerníku na
přelomu roku, vás můžu informovat o dalším průběhu celé záležitosti, aby i ostatní řidiči měli poučení, jak v případě podobné nehody postupovat. Pokud si čtenář po
přečtení tohoto článku myslí, že
věc je již ukončena a řidička, která
nerespektuje předpisy a odmítá
dýchat, je potrestaná, tak to se velmi mýlí. Viník nehody se doposud
prohání s řidičským průkazem po
našem městě a vysmívá se spravedlnosti do očí. Škoda na obou vozidlech, našem a druhého pána,
doposud není uhrazena a případ
byl předán jen jako přestupek na
Městský úřad v Prostějově, který
doposud není schopen vydat rozhodnutí," uvedla naší redakci žena,
jejíž jméno zatím nebudeme zveřejňovat.
Na průběh vyšetřování a na to, jak
je možné, že viník nehody, neřkuli
pod vlivem alkoholu, může tři měsíce po nehodě dál řídit auto, jsme
se byli zeptat prostějovských poli-

Tak co paní, jak to bylo?Zda řidička skutečně řídila, zavinila nehodu
a byla ovlivněna alkoholem, má nyní až po třech měsících rozhodnout správní orgán.

cistů. "Celý případ je opravdu veden jako přestupek ve správním
řízení. Skutečnost, že řidička odmítla policii dechovou zkoušku,
může správní orgán potrestat finanční sankcí ve výši od 25 do 50 tisíc korun. Řidičský průkaz tato žena skutečně odebrán zatím nemá,
toto je věcí správního orgánu.
Přesně na místě nehody totiž nebylo zjištěno, že vozidlo Škoda Favorit řídila ona. Policistům tvrdila, že

řídila její příbuzná. Věc tedy policisté shledali jako spornou a aby
nedošlo k právní kolizi, rozhodovat bude správní orgán. K němu
jsou přizváni svědci nehody i vyšetřující policisté," uvedla na vysvětlenou Eva Čeplová.
My jenom doufáme, že zmíněná
řidička se přestane vymlouvat nebo ji usvědčí svědci. A také, že bude řádně potrestaná včetně odebrání řidičáku!
-mik-

Nebožák přišel o peníze, doklady a skončil v nemocnici
Je div světa, že do utrženého přívěsu narazilo pouze jediné auto.

rů, má střední postavu, černé oči a
černé středně dlouhé vlasy.
PAVEL ULIČNÝ se narodil 25.
října 1954 a trvalé bydliště
má hlášeno v
obci Švábenice číslo 18. Na
hledaného vydalo Okresní
státní zastupitelství v Prostějově souhlas k zadržení pro podezření ze
spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. 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.
HELENA SMYČKOVÁ se narodila 10. března 1982 a trvalé bydliště má hlášeno na Náměstí svobo-

dy číslo 289 v
Čechách pod
Kosířem. Na
hledanou vydal Okresní
soud v Prostějově příkaz k
dodání do
výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin
krádeže. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do 30 let, měří 170 centimetrů, má střední postavu a plavé
blond krátké vlasy.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

FURT STEJNAK

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

je to tady zase. Zase se cosi mele v našem nejvrcholovějším fotbale. Asi už
dlouho nic nebylo. Možná je to smolnější, že je prozatím do toho zapletena olomoucká Sigma, tedy pro našince jakýsi symbol fotbalového patriotismu na Hané. Záměrně říkám prozatím, protože je docela podivuhodné, jak to
všechno mohlo být. Nikdy jsem nezastíral, že vrcholový sport z mého pohledu
prospívá víc než zdravému duchu spíš docela slušnému kšeftu. A to bohužel se mi potvrzuje pořád dál a
dál. Údajně Sigma uplatila hráče Bohemky ve snaze zajistit si bezproblémové vítězství na svém hřišti. No
je to nehezké, ale stalo se. Jenomže se stalo už před 10 měsíci a teprve nyní si někdo vzpomněl, že se něco takového přihodilo. A ten někdo zároveň na sebe napráskal, že on sám dal pokyn k tomu, aby manšaft
třistatisícový bakšiš přijal. Klokani si nakonec odvezli z Hané latu 3:0. Aktér celé události, šéf Bohemians
Praha Karel Kapr, si na to vzpomněl až teď, a k tomu se ještě sám od sebe napráskal médiím, ale fotbalovému svazu se nepochlubil. Není to divné? Vždyť s odstupem téměř roku už mohlo být všechno zahrané do autu a tři sta litrů v tichosti doma. Nikdo si zatím s tím moc neví rady, co to má znamenat. Úplně první, co bych ale vyloučil, je něčí špatné svědomí. Ovšem někdy v tom čase před 10 měsíci finišoval
boj o vedení fotbalového svazu, kde nakonec zvítězili přívrženci Ivana Haška, který usedl do velitelské
funkce. K udivení všech na maličko neřízenou střelu mezi fotbalovými bafuňáři, šéfa Sigmy a Haškova
příznivce Jiřího Kubíčka žádná velká funkce nezbyla. Nějaké úplatkářské nařčení na jeho odstřelení tedy
nakonec nemuselo být na pořadu dne. Těžko říct, jak se od té doby ledy uvnitř svazu hnuly. Na počátku
ale Hašek údajně neoficiálně sliboval Kubíčkovi nějakou významnou nevolenou funkci a je dost možné,
že právě nastal čas. Samozřejmě, i toto je pouhá spekulace, navíc ničím nepodložená, pouhá hypotetická
dedukce. Ale vzhledem k tomu, že se znovu nějaké úplatkářské drby vrací na scénu, vypadá to, že to v našem fotbale funguje tak nějak furt stejnak!

A

Byla prý opilá. A jezdí dál!

Lupiči zbili a okradli bezdomovce!

V pátrání jsou i dvě ženy
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po další trojici
osob. Dvě z nich si neplní své rodičovské povinnosti, další žena je
hledána pro krádež, za kterou již
měla nastoupit do vězení. Strážci
zákona při pátrání po těchto osobách spoléhají na osvědčenou pomoc veřejnosti.
ŽANETA OHLÍDALOVÁ se
narodila 16.
října 1973 a trvalé bydliště
má hlášeno na
Palackého
náměstí číslo
3 v Němčicích nad Hanou. Na hledanou vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas k zadržení pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Její stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří 160 centimet-
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Tak to tady ještě chybělo.
Loupežným přepadením není
v našem městě zdaleka konec,
ke dvěma případům z posledních týdnů se nyní o víkendu
přidal další. Obětí tentokrát
trojice lupičů se stal muž
středního věku, který se bez
trvalého přístřeší nad hlavou
už delší čas pohybuje na ulici.
Brutální útok pachatelů odnesl muž několika zraněními
a musel být převezen do nemocnice.
"Dva dosud nezjištění pachatelé ve věku 17 až18 let v noci
ze soboty 19. března na neděli
20. března 2010 v Prostějově
fyzicky napadli poškozeného
jedenapadesátiletého muže,
který žije na ulici. Přistoupili k
němu, jeden z pachatelů srazil

HANÁCKÝ POHÁR 2010

Je libo DRINK?

Pokud chcete proniknout do
tajů míchaných nápojů, nesmí
vám ve středu 24. března ujít
již 13. ročník Hanáckého poháru v soutěži mladých barmanů. Akce se koná ve Společenském domě v Komenského
ulici a start je naplánován na
11.00 hodin.
Stejně jako předešlé ročníky koná se i tento pod záštitou Rady
města Prostějova a jde o mezinárodní koktejlovou soutěž juniorů a profesionálů CBA. Soutěžit se bude v míchání alkoholových nápojů, míchání nápojů z
piva a akce se neobejde bez
ochutnávky výrobků Starorežné.
Programem bude návštěvníky
provázet Taneční škola Hubený
a diváci určitě zatleskají i krasojízdě vicemistryň světa z Němčic nad Hanou či vystoupení
žáků ze Základních uměleckých
škol z Prostějova a Zábřehu na
Moravě.
-mik-

poškozeného k zemi a
klekl mu na břicho.
Druhý mu sáhl do kapsy
kalhot a odcizil částku 2
000 korun. Ihned poté oba
odešli," informovala nás
Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Pro nešťastného
bezdomovce však v tu
chvíli útrapy ještě neskončily. Právě naopak. "Po
přesně nezjištěné době k
poškozenému přišel další
neznámý muž a chtěl
rovněž peníze. Jednalo se Ilustrační foto
o muže ve věku 35 až 40
let, štíhlé postavy, 175 centi- jej pachatel uchopil za mikinu
metrů vysokého, měl krátké a hlavou opřel o stěnu budovy.
světlé kudrnaté nebo vlnité Potom jej prošacoval a z kapsy
vlasy. Po odpovědi poško- mikiny mu odcizil 40 korun a
zeného, že žádné peníze nemá, občanský průkaz. Když poško-

zený žádal vrácení
osobního dokladu, tak
dostal odpověď, že
doklady dostane až dá
pachateli peníze. Přitom jej agresor fyzicky napadl kopáním
a bitím. Po pádu poškozeného na zem,
kde se schoulil, útočník utekl. Způsobil
mu zranění obličeje s
nutností ošetření v nemocnici," řekla Eva
Čeplová.
Pokud všechny tři lupiče policie dopadne,
hrozí jim mnohaleté vězení.
"Případ se šetří pro zločin loupeže s trestní sazbou od dvou do
deseti let," potvrdila mluvčí
naší policie.
-mik-
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Jak se stát z poslance učitelem
Jaké to je postavit se před plnou
třídu žáků, si minulý týden vyzkoušel poslanec parlamentu
ČR Radim Fiala, který zavítal
na prostějovskou zdravotnickou školu, aby oživil výuku v
tamním maturitním ročníku,
konkrétně v předmětu ekonomika.
Klasifikovalo ho k tomu mimo jiné
členství v parlamentním rozpočtovém výboru, takže diskuse se
nesla opravdu v odborném duchu.
V úvodu předvedl žákům prezentační video o historii parlamentní
demokracie v českých dějinách a
následně již došlo na ekonomická
témata, jako je třeba sestavování
rozpočtu, financování zdravotnictví a školství, aktuální „řecký„ problém státního bankrotu a podobně.
Potom došlo na dotazy žáků a podle očekávání se řešily platy poslanců a státních manažerů, revitalizace plumlovské přehrady či fungo-

vání nemocnice.
Jak uvedla ředitelka školy Ivana
Hemerková, návštěva poslance se
uskutečnila již v loňském roce a i
letos oživila teoretické poznatky
žáků zkušenostmi z politické a
ekonomické praxe a jak vtipně poznamenala, žáci mohli vidět, že
poslanec není jen chiméra z televize, ale člověk z masa a kostí. Sám
pan poslanec uvedl, že se mezi
mladými cítil dobře a všetečné dotazy očekával a dokonce se na ně i
těšil, neboť spousta diskuzí a daleko tvrdších ho jistě čeká během
volební kampaně. Ocenil také, že
mládež má zájem o dění okolo sebe.
Na závěr Radim Fiala pozval své
mladé posluchače do parlamentu
na exkurzi a slíbil, že jim ukáže vše,
to co bude možné. Pokud k tomu
dojde, budeme vás i s fotografiemi
podrobně informovat.
-red-

Poslanec Parlamentu České republiky Radim Fiala čelil na Střední zdravotnické škole i všetečným otázkám budoucích sestřiček.

Radní slavnostně otevřeli zrekonstruované Sportcentrum
V pátek 19. března byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná část Sportcentra v Olympijské ulici.
Původní přízemní část, kde byla
umístěna kotelna a skladové prostory s hygienickým zázemím,
byla plně rekonstruována na
nové šatnové a skladovací prostory. Současně bylo vybudováno druhé nadzemní podlaží,
kde je umístěna rehabilitační část
a další část šaten. Ve třetím nadzemním podlaží je pak umístěna
kotelna a technické zařízení
vzduchotechniky.
Projektovou dokumentaci na tuto
akci zpracovalo Style STUDIO,
Ing. arch. Petr Gottwald, stavbu realizovala firma POZEMSTAV, a.s.
Celkové náklady dosáhly částky
25 milionů korun, výše dotace činila 11 milionů korun.
-redSlavnostního otevření zrekonstruované části Sportcentra se
zúčastnil i místostarosta města Miroslav Pišťák

Stovka dobrovolníků uklízela břehy Hloučely
plechovky, igelitové pytlíky a
papír, které dosud bránily rašící travičce, skončily nakonec
díky ochotným sběračům na
skládce, kam patří.
„Jarní úklid obou břehů Hloučely se stal již každoroční tradicí. Letos nám přálo počasí,
přišlo přes sto dobrovolníků.
Za odměnu si pak mohli opéct
buřtiky,„ pochválila úklidovou četu Petra Orálková z
Ekocentra Iris.
Děti s rodiči se pak mohli vydat na příjemnou procházku
jarní přírodou. Zábavná stezka
Pytle se odpadky zaplnily během je zavedla do různých zákoutí
hodinky, pak si úklidová četa po- lesoparku, kde na ně čekaly
chutnala na opékačce.
úkoly jako krmení ptáčků, hle-

S příchodem jara připravili
ochránci přírody z prostějovského Ekocentra Iris tradiční terénní akce v biokoridoru Hloučela. Nejprve vyrazili na pomoc přírodě při
jarním úklidu, pak oslavili
Den vody u vody.
Do lesoparku Hloučela se v
sobotu dopoledne vydali dobrovolníci s igelitovými pytli.
Ty byly mžiku naplněné odpadky, které tady odloží rádoby milovníci přírody. Petky,

dání živočichů, čapí slalom,
vyrábění vodních mlýnku. Pro
dospěláky a starší děti si
ochránci přírody připravili
kvíz s tuctem otázek.
Den vody slavil i vodník,
kterého vytáhly z hluboké
tůně zubaté sluneční paprsky.
Lákal děti prosebně : „Vyčistěte mi rybníček!„ A omladina šikovně lovila udičkou
větvičky, kamínky a jiné odpadky, které vodníkovi kalily
jeho vodičku. Jarní úklid i
zábavná stezka podél vody byla pro děti zábavou i poučením, pro rodiče příjemně prožitým časem s dětmi a kamarády.
-jp-

Výstava Zapomenuté Javoříčko připomíná zrůdnost nacismu
Patnáctý březnový den roku
1939 patří v dějinách Československa k nejčernějším
dnům - nacistické Německo
zabralo zbytky již okleštěného území Čech a Moravy.
Den poté podepsal Hitler
Výnos o zřízení Protektorátu
Čechy a Morava, čímž odstartovalo období násilí a teroru. Právě v den smutného
výročí zahájila slavnostní
vernisáž výstavu Zapomenuté Javoříčko v Muzeu Prostějovska, která zrůdnost nacismu připomíná.
Putovní výstava vznikla z iniciativy předsedy Poslanecké
sněmovny PČR Miloslava
Vlčka, kterého pojí s tragédií v
Javoříčku na samotném konci
války osobní pouto. A on sám
se také slavnostní vernisáže
zúčastnil. Maketa javoříčského
památníku, dokumenty, dobové fotografie i předměty ze
sbírek Vlastivědného muzea v
Olomouci připomínají vypálení Javoříčka 5. května 1945 a
vyvraždění osmatřiceti mužských obyvatel.
„Byla mezi nimi i trojice bratranců mého otce. Rodinné

pouto mne každoročně u příležitosti výročí přivádí ke společnému hrobu obětí nacistické
zvůle. Bohužel jsem sledoval v
posledních letech nezájem o
uctění památky a vadí mi, že
ubývá lidí na vzpomínkových
akcích. Jako školáci jsme chodili k památníku každý rok
pěšky až z Konice. Proto mne
mrzí, že dnes lidé a zvláště
mladá generace zapomínají na
to, co by mělo být mementem
pro všechny lidi a nemělo by
nikdy vymizet z paměti,„ mrzí
Miloslava Vlčka.
Právě nezájem a apatie lidí
přiměla předsedu Parlamentu
udělat něco pro to, aby se
tragédie Javoříčka dostala více
do povědomí. Proč neuchovávat vzpomínku na moravské
obce Javoříčko nebo Ploštinu
stejně jako na české Lidice a
Ležáky?
Prvním počinem je právě putovní výstava Zapomenuté Javoříčko, dalším by měl být dokumentární film, restaurování
a rozšíření památníku v Javoříčku nebo zviditelnění a zakonzervování základů vypálených domů.

„Bohužel se zachovalo jen
málo dokumentů, proto chceme zachytit na filmový pás
vzpomínky alespoň posledních
pamětníků. Chtěl bych se zasa-

dit o úpravu prostranství okolo
památníku a vybudování stálé
expozice s dobovými předměty a videoprojekcí připomínající události roku 1945. Ne-

smíme nikdy zapomenout,„
nastínil své plány šéf poslanců.
Putovní výstava bude v Muzeu
Prostějovska k vidění až do neděle 28. března.
-jp-

Duchovním otcem putovní výstavy Zapomenuté Javoříčko je Miloslav Vlček, osobně také expozici v Muzeu Prostějovska
zahájil.
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 22. DO 28. 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. Měsíc bude v úterý ve 12:00
hodin v první čtvrti.
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.

22. března 2010
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Druhý ročník SIDA CUP je již za dveřmi!
Pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka
Ve dnech 9. až 11. dubna 2010
se uskuteční ve Víceúčelového
hale – zimním stadionu v Prostějově již druhý ročník mezinárodního hokejového turnaje
mládeže. Na pořádání turnaje
se majoritním způsobem znovu
podílí prostějovská společnost
SIDA a organizační tým z řad
HK Jestřábi a Sportcentra
Prostějov. Celý turnaj proběhne pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje
Aloise Mačáka.
Minulý ročník proběhl na vysoké
organizační a sportovní úrovni.
Město Prostějov hostilo osm
týmů z České republiky, Německa a Slovenska. V nervy drásajícím finále tehdy porazili mladí
borci z HK Jestřábi favorita ze
Slovenské republiky tým Skalice.
Na podrobnosti o připravovaném
turnaji jsme se zeptali ředitele
společnosti SIDA Jiřího Netušila.
"Společně s růstem naší společnosti a dosažení našich strategických cílů v oblasti rozvoje firmy
přišla automaticky na řadu i otáz-

ka naší angažovanosti ve společenském dění. Aby naše pomoc
nebyla roztříštěná a měla nějaký
smysl, stanovilii jsme si jasné oblasti podpory. Mezi ně patří i podpora smysluplných volnočasových aktivit mládeže. Po setkání s
panem Vlastimilem Gottwaldem
a Ivo Svozílkem z řad rodičů a
dobrovolných činovíků oddílu
HK Jestřábi se zrodil projekt pravidelných mezinárodních hokejových turnajů mládeže s názvem
SIDA CUP. Pořádáním těchto
turnajů chceme podpořit rozvoj
mládežnického sportu v Olomouckém kraji a ukázat mládeži,
že existují i jiné možnosti, jak
trávit volný čas, než nadměrným

vysedáváním u počítačových her,
filmů a internetu. Loňský ročník
byl velmi dobře organizačně a
technicky zvládnutý a to především díky organizátorům z HK
Jestřábi, Sportcentra - DDM Prostějov a naším obchodním partnerům, kteří finančně a materiálně turnaj podpořili. Letošní ročník jsme pojali více jako konfrontaci umění mládežnického
hokeje Olomouckého kraje proti
dalším evropským týmům," uvedl Jiří Netušil.
A účast na turnaji bude skutečně
exkluzivní. "Olomoucký kraj budou zastupovat místní borci z HK
Jestřábi a Mladí Draci ze Šumperka. Proti nim se postaví týmy

ze Slovenska MHC Martin a HK
Púchov, z Rakouska Wiener Eisloewen-Verein, z Chorvatska
KHL Zagreb, z Itálie SV Kaltern
Eishockey a z Maďarska Budapešť Stars. Organizace turnaje a
všeho dění kolem se i letos ujali
pánové Vlastimil Gottwald a Ivo

Svozílek za součinnosti Sportcentra - DDM Prostějov. Patronaci nad turnajem převzal pan Alois
Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Jsem pevně
přesvědčen, že i druhý ročník SIDA CUP bude vydařený a přinese hodně pěkných sportovních
zážitků nejen mladým hokejistům, ale i jejich doprovodu a divákům. Budeme mít možnost
srovnání, jak se vyvíjí a kam směřuje naše hokejové mládí, které
by již za pár let mělo nahradit
stávající seniorské kategorie a
přinést prostějovským fanouškům ledního hokeje kvalitní
sportovní zážitky," přeje si Jiří
Netušil.
-mik-

Prostějované přispívají dětskému domovu
Každý, kdo si zakoupí ve zna- denáctky s etiketou Prostějov- ského domova v Prostějově Ličkové prodejně pivovaru Ber- ské pivo, přispívá desetníkem dické ulici. Za uplynulý rok
nard v Drozdovicích láhev je- dětem ze Základní školy a Dět- nastřádali milovníci chmelového moku sumičku 15 882
korun.
Na tuto částku byl také vysvaven
šek, který předal zástupce pivovaru Bernard Jiří Slavík řediteli dětského domova Vladimíru Brablecovi. Předávání šeku si děti nenechaly ujít a připravily pro zástupce štědrého sponzora také dárek –
balíček písniček, tance a pohádek.
Bezprostředně a upřímně tak jak
to umí jen děti.
„Je to pro mne vždy milé setkání.
Jsme rádi, že naši zákazníci vybrali v anketě právě dětský domov. Dosud jsme dětem přispěli
částkou bezmála 40 tisíc korun,
víme, že peníze jsou použity na
prospěšnou věc,„ zdůraznil manažer značkových prodejen Jiří
Slavík.
Vloni nakoupilo vedení dětského
domova výbavu na prázdninovou

vodáckou výpravu a letní pobyty
v přírodě. Jak uvedl ředitel Vladimír Brablec, letos ještě není rozhodnuto.
„V každém případě přispěje finanční částka na pobyt dětí v přírodě. Jezdíme často na vodu, na lyže, na turistiku, na ozdravné pobyty v horách. Děti se na každý
výlet těší, je to pro ně zpestření

všedního života, velké dobrodružství a nezapomenutelné zážitky,„
řekl.
Téměř padesátce dětí různého
věku nahrazuje dětský domov v
Lidické ulici rodinu. Mohou tady
prožít příjemné dětství i díky
všem prostějovským patriotům,
kteří pozvednou na zdraví právě
sklenici piva značky Bernard. -jp-

PŘIVÍTEJTE JARO S OBCHODNÍ GALERIÍ ARKÁDA
Jaro už nám pomalinku otevírá svá
vrátka a s ním pomalu odkládáme
teplé bundy a čepice. Je tedy čas
připravit se na toto roční období a
být přitom IN. V kurzu budou
přírodní barvy, ale také například
tyrkysová a fialová. Obchodní galerie Arkáda Vás zve na nové jarní

kolekce svých 30 obchodních jednotek s nejrůznějším sortimentem
a službami a taktéž dvou Retail
Parků s 9ti velkoprodejnami. Toto
největší nákupní centrum v Prostějově naleznete vedle hypermarketu Tesco. Galerie je pro Vás otevřená denně od 9.00 – 20.00 hodin.

Arkáda pro Vaše děti také připravila jízdu ZDARMA na novém dětském kolotoči v pasáži galerie. Naleznete jej u dětského koutku. Stačí vystřihnout kupón pod tímto
článkem. Akce platí ve dnech 26.
3. a 27. 3. 2010 v době od 9.00 18.00 hodin.
-in-

Nejchutnější chleba z pekárny DOPES

Poctivé pekařské řemeslo ještě nevymřelo, na každém bochníku si musí pohrát lidské prsty

Vonící krajíc chleba s křupavou kůrkou je snem každého
gurmána i běžného konzumenta, který si rád pochutná
na nejzákladnějším pokrmu
člověka. Takový chleba, denně
čerstvý a lahodný po několik
následujících dní, je výsledkem poctivé řemeslné
práce pekárny DOPES
v Benešově u Boskovic.
A takový chleba denně
nabízí firemní prodejna DOPES v ulici Hliníky v Prostějově za
parkovištěm u Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Prodejna, která je v Prostějově otevřena od srpna
loňského roku, nabízí
skutečně široký sortiment
pekařských výrobků.
Zhruba sedm druhů chleba a pětatřicet druhů
ostatního pečiva. Sortiment je navíc neustále
obměňovaný a doplňovaný o nové pečivo, aby nabídka zákazníkům byla
stále pestrá a zajímavá.
Chléb žitnopšeničný, slunečnicový nebo dýňový, sýrová pletýnka,
celozrná raženka a další slané pečivo stejně jako sladké koblížky,
koláče a buchty si už dávno našly

své zákazníky.
„Jsme si vědomi toho, že náš chleba není v silné konkurenci, kterou
představují především obchodní
řetězce, nejlevnější. Ale dáváme
přednost kvalitě a toho si jsou naši zákazníci vědomi. Dáváme do
něj suroviny tak, jak mají v

dobrém chlebu být, mísíme mouku v poměru, který dělá chleba
chlebem. Dbáme na to, aby byl
nejen chutný, ale i trvanlivý,„ tvrdí jednatel pekárny.

Na ceně výrobků se projeví velký
podíl lidské práce, který v benešovské pekárně není zanedbatelný. Ta se dneska těžce platí a v konečné ceně výrobků se projeví
podstatnou měrou. Přesto si benešovský chleba svou vysokou kvalitou udržuje na trhu stabilní místo pro svou trvanlivost a
chuť.
„Chceme si udržet každého stávajícího zákazníka a rádi nějaké další v
budoucnu získáme. Lidský faktor není u nás
právě zanedbatelný, proto je to pro nás stále benešovský chleba a pod tímto označením se dostal
do podvědomí spotřebitelů. Nepotřebujeme navyšovat výrobu za každou cenu, ale na druhé
straně nechceme ztratit
zákazníky sníženou kvalitou,„ vysvětlil zkušený
manažer.
O kvalitě chleba svědčí
řada ocenění. V roce
2008 například získal benešovský žitnopšeničný
chleba nejvyšší ocenění v prestižní soutěži „O nejlepší chléb roku„, kterou pořádá každoročně
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů České republiky. Ocenění si v

Benešově skutečně považují, je
pro ně vyznamenáním a ohodnocením všech lidí, kteří se s „božím
darem„ doslova mazlí.
Chléb je prosté a zdravé jídlo,
přesto se jím nikdy nikdo nepřejedl. A přestože se jeho spotřeba již
několik let snižuje vstupem bioproduktů nebo dalších nových
výrobků na trh, pro benešovskou
firmu DOPES zůstává pečení
chleba hlavním programem. Pekárna produkuje denně nejen čerstvý chleba, ale i další pekařské
výrobky. Běžné bílé pečivo zastupují klasické rohlíky, pletýnky a
veky, zdravé a stále více propagované grahamové a cereální pečivo
s použitím celozrnných směsí
olejnin, luštěnin a různých se-

mínek. V neposlední řadě dodává
na trh jemné pečivo, jako koláče,
záviny, koblihy, bábovky, vánočky, domácí perník a také pravé
Honzovy buchty s mákem nebo
povidly. Žhavou novinkou jsou
piškotoví smajlíci, oblíbená pochoutka těch nejmenších človíčků.
Pekařské výrobky DOPES Benešov konkurují jiným průmyslovým pekárenským výrobkům na
trhu především poctivou řemeslnou kvalitou. Lidský faktor je u
pekařského řemesla stále nezanedbatelný, na každém bochníku
nebo jiném výrobku je poznat,
když těsto vezme do ruky člověk
a prsty si s ním s láskou pohrají.
-jp-
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Agresivní chování za volantem ohrožuje ostatní
V silničním provozu na pozemních komunikacích se velmi
často setkáváme s agresivními
projevy chování, které ohrožuje všechny účastníky silničního
provozu.Typickým takovým
projevem je překračování nejvyšší dovolené rychlosti, nedodržování bezpečné vzdálenosti,
špatná jízda v jízdních pruzích,
vědomé nedodržování dopravních předpisů, jízda pod vlivem
látek, které snižují schopnost
k řízení vozidla a jiné.
Agresivitu za volantem je těžké
definovat, a to s ohledem na mnoho jeho různých projevů. Dá se
říci, že chování za volantem je
agresivní, pokud s rozmyslem
zvyšuje riziko kolize a je motivováno netrpělivostí, nepřátelstvím
nebo je motivováno pouze získáním času.
Jaké jsou příčiny agresivního
chování za volantem?
K vysvětlení existuje mnoho různých teoretických přístupů a žádný z nich nám nepodává úplné
vysvětlení. Biologické teorie považují agresivní chování za vrozené, ačkoli zvláštní reakce mohou být modifikovány zkušeností. V psychoanalytické tradici se
zaměřuje hypotéza frustrace –
agrese na roli externích faktorů.
Situace, kdy je člověk frustrován,
že začne nebo předejde nějakou
z forem pokračujícího cíleného
chování, jsou brány tak, že mohou působit jako katalyzátor
agresivního chování. Sociální
přístupy na straně druhé namítají,
že agrese je naučená odpověď
prostřednictvím sledování nebo
napodobování ostatních sociálně
blízkých. Všechny tyto přístupy
se liší ve svém přístupu, ale
obecně je předpokládáno, že
agresivní chování je kombinací

všech zmíněných faktorů a mnoho z nich je velmi těžké zvládnout.
Všechny typy zmíněných chování jsou v dnešní moderní době
dále podporovány stresem a nedostatkem času. Rostoucí počet
přeplněných silnic a rostoucí počet dopravních kongescí také vede k pocitům frustrace a jsou zodpovědné za případy agresivního
chování. Nedostatek úcty
k ostatním, projevující se například nedovoleným používáním
krajnice, změnou jízdního pruhu
bez udání znamení a neumožnění
zařazení do jízdního pruhu vedou
ke zlosti a dávají podnět neuváženým reakcím, jak jsme často
svědky v silničním provozu.
Výzkumy ukazují, že ti, kteří mají agresivní, emocionální pocity,
nebo pocity zlosti ještě před tím,
než usednou za volant, jsou mnohem náchylnější k obdobnému
chování i při jízdě. Navíc pravděpodobnost agresivního chování
se může zvýšit požitím alkoholu
nebo drog.
Jak můžeme agresivní chování
za volantem zastavit?
Existuje mnoho různých opatření, kterým lze předcházet nebo tyto řidiče odradit. Nejčastějšími
jsou policejní postih a výchova,
přičemž se ukazuje, že policejní
aktivity by měly být doprovázeny
informačními kampaněmi a to za
účelem docílení výraznějšího
účinku. Rovněž používání technických prostředků, ať už jsou to
kamery na křižovatkách nebo
měřiče rychlosti, vedou k tomu,
že řidiči o těchto zařízeních vědí a
své chování přizpůsobují, neriskují z obav možného postihu
v dalším řízení a to vede
k poklesu nehodovosti i již
zmíněného agresivního jednání.
Další formou je výcvik a chování

řidičů. Již ve škole je nutné vést
kroky a propagaci účinné dopravní výchovy tak, aby bylo správné
chování prosazováno již od nejútlejšího věku. Současně je důležité
vytvářet vztahy mezi školami a
ostatními institucemi, jako je policie.
Média a sdělovací prostředky
hrají velmi důležitou roli. Svým
působením mohou povzbudit pochopení společnosti a nasměrovat její pozornost směrem ke kauzálním faktorům agresivního
chování. Současně prostřednictvím zodpovědných a objektivních informačních kampaních
mohou ve společnosti ovlivnit ta-

kové změny, které mohou vést ke
změnám v těchto postojích.
A co mohu udělat jako řidič?
Vzhledem k šíři problému agresivního řízení má zvýšení policejního postihu a ostatní vnější opatření jen pouze omezený účinek.
Co je zapotřebí, je rozpoznání
problému obyčejným řidičem a
jeho rozhodnutí odstranit vlastní
agresivní způsob řízení. Prokáže
tím úctu vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
- Prokazujte zdvořilost vůči ostatním řidičům a předcházejte akcím, které by mohly provokovat.
- Ujistěte se, že Vás způsob řízení
nerozrušuje ostatní.

Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově.

- Vždy používejte ukazatele změny směru jízdy při přejíždění
z jednoho jízdního pruhu do
druhého.
- Nepřejíždějte náhle do jízdního
pruhu.
- Nezabírejte více jak jedno parkovací místo.
- V noci včas ztlumte svá dálková
světla.
- Neblokujte jízdní pruh rychleji
jedoucím vozidlům.
-Pokuste se nesedat za volant tehdy, pokud se cítíte vystresováni
nebo máte pocit emocionálního
vypětí nebo zlosti.
- Za volantem relaxujte a buďte
trpěliví.
- Pokuste se být více tolerantní
vůči ostatním řidičům.
- Zvukové znamení omezte na
nejnutnější případy. Agresivní
používání houkačky může ostatní rozčilovat. Nepředpokládejte,
že agresivní chování jiných je zaměřeno na vás.
- Plánujte dopředu a ponechejte si
na Vaši cestu dostatek času. Předcházejte situacím, kdy se snažíte
závodní jízdou stihnout důležitou
schůzku a tím za cenu rizika získat pár minut času.
-Nereagujte na ty řidiče, kteří hledají konflikt nebo se snaží Vás
vyprovokovat. Stáhněte se a nechejte je projet. Nevyhledávejte
oční kontakt. Držte ruce na volantu a nedělejte žádná gesta, která
mohou ukázat Vaši iritaci nebo
frustraci způsobenou jejich chováním.
Toto jsou základní zásady, jak
můžeme jako řidiči problém
agresivity na našich silnicích
ovlivnit. O tom, že je to jeden
z pilířů bezpečného provozu,
určitě nikdo ze slušných řidičů
nepochybuje.
npor. Mgr. Vítězslav Matyáš – vedoucí DI Policie ČR v Prostějově

Pomáhat je radost. I podeváté.
Humanitární organizace ADRA připravuje již 9. ročník
Velikonoční sbírky, v desítkách měst po celé České republice mohou lidé přispět do
kasičky a udělat radost sobě a
hlavně všem potřebným.
Obyvatele Prostějova osloví
studenti s pokladničkami 23. a
24. března a za příspěvek je
odmění malým upomínkovým předmětem.
Velikonoční sbírka, kterou or-

ganizuje humanitární organizace ADRA, má již devítiletou
tradici. Výtěžek se děli mezi několik českých i zahraničních
projektů. Třetina peněz je určena na dlouhodobé rozvojové
projekty mezi něž patří například nemocnice v Keni. Další
část je věnována na konto humanitární pomoci při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení a další živelné pohromy. Tyto projekty

zaštiťuje herec pražského Divadla v Dlouhé Miroslav Táborský. Poslední část použije ADRA na projekty, které realizuje
v jednotlivých regionech České
republiky. Ty podpořila herečka
Táňa Fisherová a patří sem mimo jiné podpora azylových domů, hospiců, seniorských domů
nebo sítě dobrovolnických center. Právě díky nim dochází
stovky dobrovolníků do různých zařízení a nabízí svou po-

moc, ať už seniorům, dětem,
zdravotně postiženým či sociálně slabým.
„Peníze budou vybírat dobrovolníci, zejména studenti středních škol a mládež, s nimiž ADRA spolupracuje. Dárcům za jejich drobný příspěvek do kasičky na pomoc druhým poděkujeme malým upomínkovým
předmětem,„ řekla Věra Palacká z Dobrovolnického centra
ADRA v Prostějově.

Právě období Velikonoc je časem, kdy na lidi působí příchod
jara nejen do přírody, ale i do jejich duší. Dívají se na život radostněji a s novou nadějí, kterou
chtějí posktynout i svým bližním.
„Vždyť pomáhat je radost. Doufám, že si o Velikonocích udělá
radost co nejvíc lidí a pomůže
tak těm, kteří to potřebují,„ věří
koordinátorka sbírky Tereza
Svobodová.
-vp, jp-

Člověk v tísni se snaží pomoci dlouhodobě nezaměstnaným
Pracovní poradenství je program určený pro lidi, kteří
mají dlouhodobě problém najít práci. Právě dlouho trvající
nezaměstnanost je jednou z
příčin, která vede k sociálnímu vyloučení. Smyslem
pracovního poradenství je pomoci těmto lidem lépe se orientovat na pracovním trhu a
tím jim usnadnit hledání zaměstnání. Tento program funguje také v Prostějově, cel-

kově působí Člověk v tísni, o.
p. s. v Olomouckém kraji asi
ve dvaceti obcích.
„Pracovní poradci klientům radí, jak při hledání práce postupovat, učí je vyjednávat, vyřídit
si potřebné dokumenty. Jelikož
je v období hospodářské krize
pro naše klienty těžké najít
práci, zaměřili jsme se více na
spolupráci s Úřadem práce v
Prostějově a na hledání alternativ, jak těmto lidem nějakým

způsobem pomoci,„ uvedl pracovní poradce Radek Kubíček.
Práce s klienty probíhá často individuálně. Přestože má většina
z nich pouze ukončené základní
vzdělání, daří se je motivovat k
rekvalifikacím či veřejně prospěšným pracím. Díky spolupráci
s Úřadem práce v Prostějově se
možnosti hledání pomoci klientům značně zvýšily. Další alternativou pro nezaměstnané klienty je vykonání veřejné služby,

i v této záležitosti se snaží pracovní poradce spolupracovat s
okolními obcemi a městským
úřadem v Prostějově.
„Snažíme se hledat volná pracovní místa v regionu, jednáme
se zaměstnavateli o umístění
dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Vytipovaným klientům doporučujeme účast ve vzdělávacích a rekvalifikačních programech. To je v současné době nejúčinnější způsob, jak klientům

pomoci. Zároveň je však potřebné pokračovat v práci v přirozeném prostředí klienta a nabízet mu podporu i v případě nástupu do zaměstnání. Spolupráce s Úřadem práce v Prostějově je velikým krokem dopředu a věříme, že v této činnosti
budeme pokračovat i nadále,„
podotkl na závěr Radek Kubíček. Na tom má zájem i Úřad
práce, jak nás ujistil jeho mluvčí
Adolf Tomandl.
-pk-
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Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Čechovice
Dne: 6. 4. 2010 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
Čechovice s ulicemi: 5. května
od ul. Čechovické po č. 201a, a
č. 30, Čechovická od č. 42 po č.
63 jednostranně, Foerstrova od
ul. Žitné po č. 8a., Habrová, Javorová, K rybníku, Lipová, Žitná.
Dne: 6. 4 .2010 od 9:30 do14:30
hod. - vypnutá oblast: část města
z ulicemi: část obce Čechovice ,
celé ul. Ovocná, Slunečná, Jabloňová, Průchozí, Na blatech od
č. 2a3 po č. 20 a 9, ul. K rybníku
od č. 22 po č. 2 + č. 5, 7, 9, ul. Čechovická, od č. 20 po č. 42, část
ul. Luční od č. 14 a 422 po ul.
Čechovická.
Dne: 6. 4. 2010 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Čechovice s ulicemi Čechovická od farmy po č. 130 a č.
73 Ječná a Ovesná celé.
Obec: Plumlov
Dne: 7. 4. 2010 od 7:15 do 13:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
Plumlov s ulicemi: Ohrozimská
od Hlavního náměstí po č. 294 a
328, Hlavní náměstí včetně
náku, celé sídliště Cvrčelka,
Boskovická po č. 395 a č. 46, celý Bližník, celá ul. Na aleji, ul.
Podhradská, ul. Zámecká - mimo zámek, Tyršovo nám. (mimo
rest. Pácl až Kamenictví Otruba., Pošta, Policie,tel. ústředna).
Obec: Vrchoslavice

Dne: 7. 4. 2010 od 7:30 do 16:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
Vrchoslavice - celý Pargan, celá
část obce od Nezamyslic po Správu a údržbu silnic, dále po č.
110, a po č. 3.
Obec: Čechovice
Dne: 7. 4. 2010 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: celá
chatová oblast Čechovice II.
Záhoří
Obec: Domamyslice
Dne: 8. 4. 2010 od 7:30 do 9:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
Domamyslice s ulicemi: Domamyslická od č. 90 - 98 vč., od obchodu po č. 53, 57, celé ulice Na
splávku, V loučkách, Za humny,
Žitná a Karafiátova č. 2.
Obec: Domamyslice
Dne: 8. 4. 2010 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Domamyslice s ulicemi: 5.
května od ul. Růžové a MŠ po ul
Domamyslickou, Na blatech celá, mimo RD č. 2 až č. 20, Růžová, Borová, Družební, V zahradách, celé ulice, Domamyslická
od ul. Plumlovské po č. 88, a 31,
Jasmínová, Jasanová, Lísková,
Šeříková, Vrbová, Ořechová,
celé.
Obce: Mořice, Vrchoslavice
Dne: 9. 4. 2010 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
Mořice, od č. 163 a 50 po č. 19 a
21 včetně bočních ulic po č. 108,
41, 85, dále sladovna Mořice,
farma ZD Mořice, část obce Vrchoslavice - celý Pargan, celá
část obce od Nezamyslic po Správu a údržbu silnic, dále po č.
110, a po č. 3.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Den otevřených dveří
v křesťanské mateřské škole
V mateřské škole „Cestička„
při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově bylo v úterý
16.března 2010 nebývale rušno. K dvaceti pěti dětem od tří
do šesti let, které pravidelně
navštěvují třídu předškolní
výchovy, přibylo ten den dalších 22 dětí se svými rodiči,
aby si při příležitosti Dne otevřených dveří prohlédli prostory této jediné MŠ s křesťanskou výchovou.
Je potěšitelné, že přišly nejen děti z křesťanských rodin, ale i rodiče, kteří žádnou víru nepraktikují, ale záleží jim na tom, aby jejich děti byly vychovávány v duchu křesťanských zásad, k lásce
k lidem i k sobě, k přírodě i ke
všem hodnotám lidského života.
Děti se mohly zúčastnit i některých aktivit spolu s „domácími„,
pohrát si v herně, malovat, vy-

rábět. Návštěvníci si také mohli
prohlédnout „spací„ místnost s
„noční oblohou a hvězdičkami„,
kde mají děti lehátka pro odpolední odpočinek. Zatímco si děti
hrály, rodiče si mohli popovídat s
vedoucí učitelkou MŠ Zdislavou
Grmelovou a také přihlásit své
děti k docházce. Všem se ve školce moc líbilo, a tak nebylo lehké
oznamovat, že kapacita školky je
zcela naplněna a vzhledem k tomu, že po prázdninách nastoupí k
povinné školní docházce jen jedno dítě, bude většina žádostí o
přijetí zamítnuta pro nedostatek
volných míst.
Zájemce o dění ve školce mohou
navčtívit webové stránky školy
www.cmg.prostejov.cz, ikonu
Mateřská škola. Najdou tam plán
práce na každý týden, přehled
akcí, fotogalerii i aktuální informace.
-jg-

Lékařská poradna: Víte, co je whiplash injury?
Je to celkem nenápadné poranění, ke kterému ovšem dochází asi při polovině všech dopravních nehod a také při některých sportech - lyžování, cyklistice, jízdě na koni, kopané či
boxu. Při autonehodě vzniká
typicky při nárazu zezadu. Postižen bývá řidič i spolujezdci.
Podstatou poranění je prudký
pohyb hlavy při nárazu. Jde o
ohnutí s následným zpětným
pohybem. To připomíná pohyb
biče při švihu, proto „whiplash„, ale říká se mu také
opěrkové poranění, protože
souvisí často s chybným nastavením opěrky hlavy v autě, čímž
je umožněn takovýto pohyb při
nárazu. Pokusy prokázaly, že
už předozadní vychýlení 2,5
palce může vést k poranění typu whiplash.
A v čem je jeho záludnost?
Právě v jeho nenápadnosti. A
především v tom, že se nemusí
projevit okamžitě. Bezprostředně po nehodě můžeme být
bez potíží. Ale časem (po týdnech a dokonce i po roce) se objeví ztuhlost šíje, bolest hlavy,

bolesti zad a ramen či mezi lopatkami a také poruchy spánku a paměti, závrať, ušní šelesty a porucha
koncentrace.
Běžné vyšetřovací metody přitom poranění neodhalí. K tomu je nutné vyšetření smyslových funkcí
a rovnovážného ústrojí k
odhalení změn jeho reaktivity, eventuelně vyšetření potenciálů mozkového
kmene. Standardní zobrazovací metody (RTG, CT,
či magnetická resonance
jsou v tomto případě
„slepé”).
Proč je tomu tak? Podstatou problému je poranění měkkých
tkání - svalů, šach, ligament. A
nejen jich. Také dochází k trhlinám čelistního kloubu, mikroskopickým poraněním chrupavek hrtanu a mikroinfarktům
mozkového kmene. Pokud
účinně nezasáhneme, tak je nervová tkáň nahrazena glií-jizvou.
To má za následek zhoršení sluchu, ušní šelesty, bolesti hlavy,
poruchy spánku a koncentrace a
podobně. Přitom příznaky se

mohou objevit až rok po nehodě!
Jaká je léčba?
Ihned po úraze je nutno přiložit
chladivé obklady, „ledovat krk„,
abychom redukovali otok. Přikládáme je 2-3 dny po poranění
na 20-30 minut každé 3-4 hodiny. Dále aplikujeme léky tišící
bolest, protizánětlivě působící
léky, myorelaxancia, na krku
nosíme specielní límec. Po 2-3
dnech od poranění aplikujeme
na nemocné tkáně teplo. (Ale až
po opadnutí otoku! Nejdříve je
nutno tkáně chladit.) Použít mů-

žete nahřáté ručníky,
sollux,teplou sprchu a
podobně.
Jakmile
odezní akutní stav, může váš fyzioterapeut zahájit rehabilitaci - mobilizace, masáže, aplikaci ultrazvuku. Nikdy
ale nezačínejte cvičit
dříve, než vám to dovolí. Pokud na poranění
myslíme a vyšetřením
prokážeme postižení v
oblasti kmene, můžeme použít např. nootropika a tím můžeme
významně zmírnit následky poranění. Specielní péči
potřebují sportující pacienti.
Není možno se vrátit k plné fyzické zátěži bez úplného doléčení, neboť hrozí vznik permanentního poranění.
U těchto úrazů nejde rozhodně o
okrajový problém. Odhaduje se,
že ročně ve světě jsou postiženy
doslova desetitisíce lidí. Ze zkušenosti například víme, že 25%
pacientů s chronickými ušními
šelesty trpí touto poúrazovou
formou, která je k léčbě velmi
resistentní.

Jak se dá poranění předcházet?
Obecně péčí o svalovou kondici. To je důležité zejména u lidí,
kteří tráví dlouhou dobu v neměnné pozici - např. v kanceláři.
Protože poranění vzniká často
při dopravní nehodě a dochází k
němu i při kolizích v nízkých
rychlostech, je nutné věnovat
náležitou pozornost nastavení
opěrky hlavy vždy individuelně
a to před každou jízdou! I při
drobných kolizích nebo sportovních nehodách je dobré na toto poranění myslet a věnovat mu
náležitou péči. Je nutno vyšetřit
důkladně i smyslové funkce, neboť běžné vyšetření nám v diagnostice tohoto poranění nepomůže. Správným postupem můžete předejít řadě méně či více
závažných následků, které vás
budou později sužovat či dokonce omezovat v běžných životních aktivitách. A jejich
ovlivnění není později již prakticky možné.
MUDr. Jitka Šťastníková,
ORL ambulance, Trávnická 2,
Prostějov

Zdislava Grmelová při rozhovoru s rodiči při zápisu dětí.

Stavební práce na "Husáku"
Ve druhé polovině měsíce
března roku 2010 zahájilo město Prostějov práce na rekonstrukci komunikací, odstavných stání a chodníků na Husově Náměstí v Prostějově. Jde
již od druhou etapu stavebních rekonstrukcí v této lokalitě.
„Rozsah rekonstrukce je od ulice Předina po Joštovo náměstí
po pravé straně Husova náměstí
směrem od obchodního střediska LIDL k hlavnímu vlakovému
nádraží. Rekonstrukci bude provádět firma SKANSKA a.s. a za
Městský úřad Prostějov bude
provádět stavební dozor pracovník 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 tímto občany o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k jejich nemovitostem,„
uvedl vedoucí Odboru rozvoje a
investic Městského úřadu Prostějov Antonín Zajíček.
Předpokládané ukončení prací je
závěr měsíce srpna letošního roku. Investiční akce si vyžádá náklady ve výši zhruba 10 milionů
korun.
Další technické informace vám
poskytnou:
- Ing. Petr Brückner, Odbor rozvoje a investic MěÚ Prostějov,
telefon 582 329 361 (volat nejlépe mezi 7,30 až 8,30 hod. ráno).
- Práce na stavbě bude řídit stavbyvedoucí p. Rozehnal, telefon
737 257 058.

22. března 2010
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Moravská děvčata dobývala Finsko Vážené dámy, erotická
show je opět tady!

Změníte se znovu v dračice?
Ve čtvrtek 25. března se v prostějovském společenském domě opět představí skupina The
Rangers s jedinečnou ladies party plnou tance,
kostýmních kreací, erotiky a krásných mužských těl. Vyhlášená pánská revue není nevkusným a pohoršlivým představením nahoty, je to
především skvělá zábava a pohlazení pro oči a
duši.

Budoucí sestřičky a oděvní návrhářky získaly ve Finsku nové zkušenosti
zejména v oblasti jazykových dovedností.

Tlačenka, rakvičky se šlehačkou, ovčí sýr, škvarky, kofola a
domácí sádlo. Tak mimo jiné těmito typickými pochutinami
zaujalo celkem šest děvčat a
jedna vyučující z prostějovské
Střední zdravotnické školy a
školy oděvní své kolegy ze
Španělska, Lotyšska, Estonska,
Slovinska a Rumunska na setkání ve finském městečku Nurmes, které bylo součástí projektu „Debata v akci„ a uskutečnilo se ve dnech 7. až 14. března.
Co dále zde děvčata zažila? Tak
například bruslení na zamrzlém
jezeře Pielinen, běh na lyžích,
návštěvu lázeňského areálu a plavání v krytém bazénu, dále
návštěvu typické finské sauny,
kde fáze chlazení je prováděna
skokem do sněhu (mimochodem
bylo ho tam 1 metr a teploty až
mínus 15 stupňů) a účast na závo-

dech psích spřežení, kde si účastníci mohli řízení saní se psy husky
i vyzkoušet na vlastní kůži.
Hlavní náplní ovšem bylo něco
jiného. "A to rozvíjet si jazykové
dovednosti ve veřejném projevu a
ve vedení debat. Vše probíhalo v
angličtině, takže děvčata se v některých chvílích zapotila více, než v
již zmiňované sauně, ale obstála se
ctí i v závěrečném debatním turnaji, kde spolu jednotlivé týmy soupeřily v obhajování argumentů jako obhájci a nebo oponenti," informovala nás Ivana Hemerková, ředitelka Střední zdravotnické školy
v Prostějově.
Jak dále ředitelka uvedla, vítá možnost vyslat své žáky za praktickými jazykovými a společenskými zkušenostmi do ciziny, aby
zde mohli zužitkovat své již nabité
znalosti a podstatným a netradičním způsobem si je rozšířit.-mik-

Bratři Čížkové vystavují v Galerii u Hanáka
Budeme fotit, dokud nám to
třes našich rukou dovolí – tvrdí Jan a Lubomír Čížkovi,
kteří vystavují své snímky zachycující krásy přírody, detaily krajiny a zátiší v Galerii
u Hanáka ve Školní ulici. Oba
členové prostějovského Fotoklubu se autorsky představili veřejnosti po delší odmlce, o to víc jejich návrat na
výsluní milovníky fotografie
potěšil.
Jan a Libomír Čížkovi navázali
na svou aktivní činnost v 80. letech, kdy sbírali první ocenění
na okresních a krajských fotografických soutěžích, odbyli si
premiéry autorských výstav,
stali se členy Svazu českých fo-

tografů a byli mezi prvními,
kdo vstoupili do společenství
prostějovského Fotoklubu. Přes
černobílé fotografie se prokousávali do světa barvy a tajů digitálů, aby si teď na svých snímcích pohrávali se světlem a
stínem, detailem architektonického skvostu či krásou prchavého okamžiku přírody.
„Teď už odrostly naše ratolesti
a tak máme zas víc času na koníčky, díky digitalizaci je také
zpracování fotografií jednodušší. Proč tedy fotit do šuplíku a
neukázat se, nepoměřit a nezískávat nové zkušenosti,„ shodli
se bratři Čížkové a jejich společná výstava je dokladem vyspělosti a vytříbenosti, kterou léty

prožitými s fotoaparátem na krku získali.
V Galerii u Hanáka se zabydlel
Fotoklub zhruba před půlrokem. Prostory, kde by mohli
členové vystavovat, získali od
Miroslava Hanáka za symbolický obnos, takže se stal doslova jediným mecenášem Fotoklubu.
„Oproti jiným klubům si hradíme svou činnost pouze z
vlastních prostředků. V Galerii
u Hanáka chceme vytvořit multikulturní centrum, které bude
nejen výstavní síní pro naše členy. Chceme podpořit kulturní
dění v Prostějově například tématickými výstavami, večery
poezie a podobně,„ odtajnili

plány Fotoklubu Petr Mucha a
Albert Halmo.
Vernisáž okořenilo originální
vystoupení studentů Milana
Braunera, Michaela Lužného a
Radima Funka, kteří jako umělecká skupina Poslední desetník
vzdávají hold múzám umění. A
k pohodové atmosféře přispěl
nemalou měrou také jiskřivý
Portugal a Veltlínské, neboť
podle Petra Muchu se dobrá
vernisáž pozná podle kvalitního
vína.
Galerie u Hanáka je otevřená v
pondělí od 14 do 16 hodin, ve
středu od 15 do 17 hodin a v
pátek od 16 do 18 hodin. Výstava Jana a Libora Čížkových potrvá do 7. dubna.
-jp-

Přijďte si s námi přivonět k velikonoční náladě
Rotary klub vás zve do Národního domu
Odpočiňte si od předsvátečního shonu. Zanechte uklízení, pečení a stresu, abyste vše do
Velikonoc ještě stihli a přijďte
se inspirovat, jak vyrobit velikonočního beránka, který lahodí nejen oku ale i chuti a který potěší nejen vás, ale hlavně
vaše blízké.
Rotary klub Prostějov vás zve ve

čtvrtek 1. 4. 2010 do kavárny
Národního domu na výstavu velikonočních beránků, které upekli
studenti středních škol z Prostějova, Olomouce, Litovle a Jeseníku.
Všechny vystavené exponáty budou po skončení akce věnovány
domovům seniorů na Prostějovsku. Každý, kdo chce tuto dobročinnou akci podpořit, může věno-

vat vlastnoručně upečeného beránka a přinést jej ve čtvrtek 1. dubna
do 10 hodin do kavárny Národního
domu v Prostějově. Výstava velikonočních beránků zde proběhne
od 10.00 do 14.00 hodin. Nejoriginálnější „kousky„ budou odměněny na základě hlasování návštěvníků výstavy. Hlasování bude probíhat během výstavy a vítězní cuk-

Skupina The Rangers přijíždí s novým programem
Fantasy Tour 2010. Originálně pojatá dámská jízda
vloni uchvátila ke třem stovkám žen, které si užívaly až do posledního okamžiku skvělé vystoupení Hra svalů s erotickým nábojem rozjitří smysly
kvarteta pohledných mužů s vypracovanými svaly a žen.
ve šviháckých kostýmech.
„Naše show je pro
všechny ženy a
dívky, které chtějí
zažít opravdu originální
zábavu,
chtějí zapomenout
na starosti všedního dne a alespoň
na několik okamžiků dát volný průchod své fantazii a
vášni. Pokud se tedy dámy nebojí bavit a chtějí se odreagovat, pak patří
tenhle večer právě
jim,„ formuloval
pozvání
mluvčí
skupiny.
S pánskou revue vystupuje skupina víc
než deset let. Erotickou show předvádějí ve vlastní choreografii nejen v Čechách a na Moravě,
ale také na Slovensku nebo v Polsku.
Takže dámy, přijďte
si vychutnat nádherné okamžiky,
The Rangers budou
tančit jen a jen pro
vás.
-jp-

Nezmaři jsou nezmaři už třicet let
Kdo se jednou zaposlouchal
do melodických vokálů čtveřice muzikantů a zpěváků,
kteří už tři desetiletí vystupují pod názvem Nezmaři, ten
už natrvalo uvízl v sítích folku. A když se v programové
nabídce kulturního klubu
DUHA objevila pozvánka na
koncert této dnes už legendární české skupiny, dušička
nejednoho příznivce zajásala.
Popularitu Nezmarů, kteří posbírali snad všechna ocenění
včetně Porty a Zlatého klíče,
potvrdil sál zaplněný do posledního místečka. A folkaři se
svým skalním fanouškům
odměnili vskutku skvělým vystoupením. Prohrábli se celou
svojí tvorbou a potěšili milovníky folku skladbami ze všech
období svého působení na folkové scéně až po současné novinky z posledního alba.
Šárka Benetková, Pavel Zajíc a
Tonda Hlaváč neúnavně ne-

Kvarteto muzikantů požívá popularity už tři desetiletí
únavně atakovali své akustické
kytary a klávesy a notovali jednu píseň za druhou, basista Pavel Jim Drengubák nezpíval,
zato kořenil pauzy vtipným
průvodním slovem.
„Jsme rádi, že jste si nás přišli
poslechnout krize nekrize. Protože jsme nedávno oslavili třicetiny, je náš současný koncertní program průřezem celého našeho období až po současnost.

A budeme rádi, když si zazpíváte s námi,„ vyzval posluchače.
A nemusel to rozhodně víckrát
připomínat, známá slova si prozpěvovala nebo jen špitala
většina posluchačů. Muzikantský zážitek doplnil šprýmař kapely Pavel Zajíc, takže kdo přišel, nelitoval, Nezmaři jeho lásku k folku rozhodně nezmařili.
-jp-

ráři obdrží finanční odměnu.
„Zveme širokou veřejnost 1.
dubna 2010 v době od 10.00 do
14.00 hodin, aby zavítali do kavárny Národního domu a pomohli svým hlasováním vybrat ty nejpovedenější velikonoční beránky," sdělil Večeníku MUDr. Pavel Řehánek, prezident Rotary
klubu Prostějov.
-red-

OBRAZEM
Vybrat toho nejkrásnějšího velikonočního beránka bude jako každý rok hodně složité.

Originální kloboučky, čepice,
barety, kšiltovky a hučky nejroztodivnějších tvarů, vzorů a
barev mohly obdivovat, vyzkoušet a nakoupit všechny
dívky a dámy, které přišly na
kloboukovou párty v Držovicích. Modistka Marie Geršlová
z Habrůvky nenechala žádnou
ženskou hlavinkou prázdnou.

O tradičním řemesle, o navrhování a šití originálních pokrývek
hlavy vyprávěla Marie Geršlová
vtipně i zasvěceně. Vždyť kloboučky i čepice jsou součástí módy a neobejde se bez nich žádná
žena.
„Ženské odívání je o detailech.
Ženu dělají šik hlavně doplňky,
stačí jeden jediný kabát a k němu

víc doplňků – šály a klobouky. A
žena může být každý den jiná,„
vysvětlila svůj úmysl dodat korunu ženskému oblékání modistka.
A protože přes klobouky je tady
Kloboukový klub, prostějovské
dámy se rozjely do sousedních
Držovic, aby si přímo od pramene pořídily něco nového, jedinečného.
-jp-
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LÉKAŘ LÉČÍ, HLAHOL UZDRAVUJE! U Marciánů přivítali Jaro Superstár přijela do dětského domova

REGION „Doufáme, že Konici nezklameme,“ vzkazují Hlaholáci
Velikonoce se blíží, v Čechách p/K

už pletli pomlázky

Kvůli pletení velikonočních pomlázek dobrovolně strávilo ve škole bezpočet dětí i sobotní dopoledne. Ti, kdo přišli, jsou už ovšem na Velikonoce náležitě vybaveni!
Pro ty, co nechávají podobné záležitosti až na poslední chvíli, je
opravdu ještě relativně dost času.
Děti v Čechách pod Kosířem
však měli příležitost už v sobotu
se na velikonoční pomlázku náležitě vybavit. Ve školní tělocvičně se totiž pletly kocary.
Při pohledu na ruce Ing. Ladislava Staňka je to vlastně úplně jednoduché. Vezme se osm vrbových proutků, u spodu se pevně
stáhnou provázkem a zajistí se
úvazkem, no a pak se překládají
proutky postupně přes sebe,
splétají se do budoucí pomlázky,
kterou je potřeba na konci znovu
utáhnout, přidá se nějaká ta barevná mašlička a je poděláno. No
aspoň na první pohled to tak přišlo. „Na to se musí zestárnout a
dozrát,“ usmívá se L. Staněk. A
kde on sám se tomu naučil? Kdo
by si myslel, že pletení kocarů v
jeho podání představuje nějaké
hanácké ‚know-how‘, je na velikém omylu. „Naučil jsem se to
někdy před pětapadesáti lety od
svého dědy a táty na mlýně v Bukovanech u České Lípy,“ dodává
na vysvětlenou.
Za sobotní dopoledne upletl pomlázkový arzenál pro slušnou
velikonoční armádu. „Už mě
opravdu bolí prsty, nevím, jestli
bych jich ještě víc dokázal
uplést,“ přiznává. Jenom pro obrázek, ráno s sebou přinesl asi
300 vrbových proutků, před polednem, když chtěl ještě jeden
kocar uplést i nám, byl už problém ze zbytků dát vůbec dohro-

mady potřebných osm ‚žil‘.
„Nejlepší materiál je takzvaná
hlavová vrba. To je taková jako
na Ladových obrázcích, co na ní
sedává vodník,“ prozrazuje. Ty
je ale nutné dobře hledat. „Roční
výhony jsou dlouhé 3 - 4 metry, a
když je proutkaři nařežou někdy
v lednu nebo v únoru, tak při
uskladnění na dobrém místě se z
nich dají dělat košíky i půl roku.
Takové jsou třeba kolem Smržic,“ říká. Hlavové vrby podle jeho slov rostou také kolem koryta
Českého potoka, ale tím, že nejsou pravidelně ořezávané, nedorůstají potřebné výhony.
Sobotní pletení kocarů představilo ve škole v Čechách p/K občanské sdružení Chvála dřeva,
jehož ‚duší‘ je řezbář Miroslav
Srostlík-Moravský. „Pletení pomlázek pořádáme už tradičně,
letos jsme ho tedy přenesli sem
do Čech. Během dopoledne sem
přišlo asi pětačtyřicet dětí a rodičů,“ řekl Večerníku M. Srostlík.
Jak ale dál poznamenává, spolupráce se zdejší školou bude pokračovat ranním ptačím zpíváním, kdy společně s dětmi budou
už ráno ve 4 hodiny poslouchat
zpěv ptáků s odborným výkladem o tom, který hlas patří jakému ptákovi a povídáním o nich.
„Tu noc z pátku na sobotu stráví
děti společně tady ve škole a brzy ráno se pak vydají poslouchat
probouzející se přírodu,“ popisuje tuto akci M. Srostlík a dodává,
že to bude taková trochu jiná
oslava dne dětí.
–MiH-

„Pozval nás jeden tatínek, který
ve vojenské hudbě hraje,“
uvedla na pravou míru ‚privilegium‘, kterého se dětem dostalo, vedoucí učitelka MŠ Štarnov Lenka Riedingerová. V
olomouckém Domu armády
měly možnost nejdříve výchov-

Nešťastný šafářův dvoreček byla zatím poslední hlaholácká premiéra. Teď je
na řadě Špitál bez zahrady, ale v upravené verzi budou chtít‚Dvoreček‘ znovu
na pódium dostat aspoň pro Konici, kde se ještě nehrál.
premiéry divadelního kusu Špitál
bez zahrady.
I když název může být na první
pohled dostatečně výmluvný, naopak Hlaholáci upozorňují, že ne
vždy musí být všechno takové, jak
se na první pohled zdá. Ovšem ani
tak se to údajně vyloučit nedá.
Takže nějaká předčasná očekávání a závěry nejsou vůbec na místě.
„Po představení Bojaji na konickém festivalu ‚Divadla na zámku‘
vloni v srpnu nám jeden člověk,
mimochodem také sám autor a re-

žisér, napsal, že na velké divadlo si
může zajít kdykoliv do Národního, ale něco takového, jako je Bojaja, dokáže jenom Hlahol. Potěšilo nás to o to víc, že nechyběl na
premiéře Nešťastného šafářova
dvorečku a rozhodně si nechce nechat ujít ani Špitál,“ říkají s respektem.
V čem je připravované představení jiné? Podle tvůrců se nedá říct, v
čem je jiné, než ta předešlá, protože je vždy snahou, aby každé představení bylo jiné, i když jakémusi

rukopisu se samozřejmě vyhnout
nejde. „Jiné je minimálně svojí
strukturou a tím, že zatímco ta minulá představení byla tak trochu
časově neurčitá, Špitál je opravdová současnost. I když…,“ nechávají si aspoň kousek manipulačního prostoru!
O tom, že poslední příležitost
představit se v Konici byla na zámeckém nádvoří při divadelním
festivalu, už byla řeč. Rádi by si to
zopakovali i letos. „Pro tolik lidí,
jako na festivalu, jsme ještě nehráli a také to zámecké prostředí je
opravdu neopakovatelné. Nedá se
to srovnat se sebe komfortnějším
sálem,“ přiznávají vzdor svému
recesistickému přístupu s docela
vážnou tváří. Otázce, s čím se
představí letos, ale musí nejdřív
předcházet, jestli je tam znovu budou pořadatelé chtít. Pak teprve
můžou přemýšlet o tom, čím minimálně nezklamat, když ne překonat svoje loňské účinkování. To se
teprve uvidí.
„Nějaké ambice neřešíme ani v
nejmenším. Bavíme se tím především sami. To přiznáváme docela
sobecky a nesnažíme se ani předstírat něco jiného. Že vymyslíme
nějakou absolutní pitomost, lidé
jsou ochotni přistoupit na naši hru
a dívat se na nás, jak na jevišti blbneme, je pro nás i trochu nepocho-

pitelné, ovšem znovu sobecky příjemné. Takže pokud to tak může
fungovat, rádi se do něčeho pustíme znovu,“ potvrzují opět svůj
nadhled.
Možná za malou zmínku stojí,
proč vlastně jarní premiéru chystají. „Kromě toho, že jsme nikdy
v Konici žádné divadlo v premiéře neuvedli, je důvod i to, že poprvé se Živňácké hlahol oficiálně
představil před třemi roky, na
konci února 2007, právě v Živňáku na neopakovatelném Výletu
do Karibiku. Tehdy jsme poprvé
veřejně vystoupili jako pěvecký
sbor, nyní tak trochu připomínáme toto výročí, pro změnu divadlem. Ovšem hned, jak to bude za
námi, začneme dávat dohromady
nový program i pro naši pěveckou
sekci. Aspoň to máme v plánu,“
prozrazují Hlaholáci. Jenom pro
zajímavost, až na malé výjimky,
jsou pěvecká a divadelní sekce v
obsazení téměř identické, ale právě ty výjimky potvrzují, že ne
každý se cítí dobře na divadelních
prknech a naopak ne každý chce
zpívat. Tak uvidíme. Každopádně
světovou premiéru, jejímž dějištěm se stane v sobotu 10. dubna
od 19,30 konický Živňák, by nebylo dobré si nechat ujít. „Doufáme, že Konici nezklameme,“
vzkazují.
–MiH-

Marcián.
Podle Zdeňka Kadrnožku je třeba
dodržet určitý postup při ošetření
travnatých ploch, odměnou pak
bude hustý a kvalitní porost.
Čím tedy jarní očistu trávníku
začít?
Především je teď na jaře nutné důkladně prozkoumat stav trávníku,
rozsah poškození případně chorob, hustotu drnu, zaplevelenost z
předchozího roku a podobně.
Trávník lze zregenerovat jednak
použitím vhodných mechanických postupů jako je doplnění půdy, přísevem travního osiva, přihnojením, chemickým odplevelením, postřikem proti chorobám, a
jednak také založením nového
trávníku.
Jak probíhá správná regenerace?
Nejprve je nutné trávník provzdušnit vertikutátorem nebo aerifikátorem. Tím se odstraní odumřelé

přiznává s úsměvem ředitelka
Bc. Zuzana Bratterová. Do
funkce nastoupila na začátku letošního roku. Ptát se na nějaký
‚první dojem‘ nemá příliš smysl. Je zapotřebí, aby zařízení
fungovalo především ve vztahu
k uživatelům, takže to je směrodatné pro všechno ostatní.
„Jestli je v této funkci člověk
spíš manažerem nebo sociálním
pracovníkem? Je potřeba nějak
skloubit a zvládnout obojí,“ odpovídá na naši otázku.
„Zařízení má svoji historii, sociální služby se zde poskytují už
od roku 1932. O nějakém přesunu na jiné místo se neuvažuje,“
pokračuje Z. Bratterová. To samozřejmě s sebou nese nutnost
respektovat dané dispozice objektu, který je kulturní památkou, není tedy možné prostory
jednoduše přizpůsobovat měnícím se nárokům. K domovu důchodců patří také sousední budova s ubytovací kapacitou. Ta
ovšem není bezbariérová. „Problémy, které tady musíme řešit,
jsou zcela odlišné proti tomu,
jaké mají starosti velké domovy
v Prostějově,“ pokračuje ředitelka DD a uvádí hned několik
příkladů. Ne ovšem proto, že by
si stěžovala, spíš jako náznak,
co pokládá za svoje další úkoly
k řešení. Mezi ně patří i lesopark ve venkovním areálu za
zámkem a vedlejším kostelem.

Využitím pro poskytování sociálních služeb má zámek Jesenci už letitou historii. Jako zaopatřovací ústav sv. Libora sloužil už od roku 1932.

„Také lesopark je chráněnou
památkou. Je ovšem velmi zanedbaný se spoustou náletových dřevin a bylo by zapotřebí
mu vrátit původní podobu s novým využitím,“ naráží na další
věc Z. Bratterová a jak dál říká,
k jeho revitalizaci se pokusí
prostřednictvím zřizovatele získat prostředky zpracováním
projektu do regionálního operačního programu. „Z hlediska
segmentu uživatelů našeho zařízení není lesopark ve větší míře využitelný. Určitě by ale stálo za to ho upravit a otevřít veřejnosti,“ dodává.
V domově je nyní ubytováno 75
uživatelů, z velké části imobilních. Tomu se samozřejmě musí přizpůsobovat i struktura poskytované zdravotní i sociální
péče. Nepřetržitou službu za-

v Plumlově bez červených bot

U Marciánů v Kostelci na Hané už jsou
připraveni na jaro i na Velikonoce.
výhonky, listy a mech a rozruší
se zplstnatělá vrstva, která brání
odnožování trav, pronikání vzduchu, vody a živin do půdy. Vegetační vrstvu následně obohatíme o
živiny trávníkovým hnojivem.
Co s plochami, kde tráva odumřela?
Tam bychom měli doset plošně
vhodnou travní směs a překrýt speciálním trávníkovým substrátem s
podílem křemičitého písku. Následná údržba takto pečlivě ošetřeného
trávníku pak už spočívá jen v sečení, hnojení, udržování bezplevelného stavu a v pravidelné zálivce.
Zahradnické centrum Marciánová si vždy zakládalo především na kvalitě nabízených produktů, proto i teď přináší na trh
kvalitní substrát německé firmy

„ŘEŠÍME TADY ÚPLNĚ JINÉ PROBLÉMY, NEŽ V PROSTĚJOVĚ,“ přiznává Z. Bratterová
Zámek v Jesenci slouží seniorům už sedm desetiletí

Je to nepřehlédnutelná dominanta Jesence. Zdejší zámek,
spolu s kostelem sv. Libora, je
opravdu nepřehlédnutelný.
Ne každý však ví, že jeho stávající využití, tedy jako domov důchodců, má už také
svoji významnou historii.
Zámek, tak jak jej známe dnes,
byl postaven v roce 1711 a spolu s barokním kostelem sv. Libora je dílem významného architekta té doby Jana Blažeje
Santiniho Aichla. Ve svém ‚životopise‘ prošel vlastnictvím
osmnácti moravských rodů. V
roce 1932 byl zámek zakoupen
řádem Sester sv. Františka v
Kojetíně, o rok později přešel
do majetku kongregace sester
Dominikánek v Řepčíně. Od té
doby se také datuje jeho současné využití. Nejprve jako zaopatřovací ústav sv. Libora v Jesenci. Dominikánky zde vykonávaly službu až do roku 1974,
přičemž už od roku 1960 bylo
zařízení ve správě státu. Po roce
1989 se stal celý objekt restitučním nárokem kongregace, které
byl navrácen. Poslední vlastnická změna proběhla na konci roku 2006, kdy se stal novým
vlastníkem Olomoucký kraj,
který je také zřizovatelem své
příspěvkové organizace Domov
důchodců (DD) Jesenec.
ný koncert vojenské hudby vi- „Se zámkem a chodem zařízení
dět a slyšet děti z Olomoucka, se seznamuji docela hekticky,“
následující den byl koncert pro
zvané, tedy i pro štarnovské,
přemyslovické a hluchovské
caparty.
„Programem provázel jeden voják, který dětsky pochopitelnou
formou představil dětem nástroje. Orchestr hrál také písničky z
filmů a pohádek, které si mohly
děti s nimi zazpívat,“ přibližuje
L. Riedingerová, jak může hrát
vojenská hudba i pro předškoláky, což se asi jenom tak každému nepoštěstí.
–MiH-

Dětem hrála vojenská hudba
Aby hrála na počest capartů
vojenská hudba, není zase
úplně obvyklé. To se poštěstilo dětem z mateřských školek
ve Štarnově, Přemyslovicích
a Hluchově. Vyrazily si na výlet do Olomouce.

Jak to tenkrát v Kladkách bylo,
ale možná taky nebylo, Princ
Bojaja aneb Babochlap, Nešťastný šafářův dvoreček. To
jsou názvy tří dosavadních
představení divadelní sekce
osvětového paktu Živňácké hlahol. Kromě aktérů mají společné i to, že ačkoliv Hlahol má svoji ‚domovskou stáj‘ právě v Konici, samozřejmě v Živňáku,
všechny měly svoji premiéru v
Kladkách. To se ale už brzy
změní.
Vůbec to není tak, že by konický
Živňácké hlahol na Konici nějak
zanevřel, jenom podle nich není v
Konici tolik příležitostí si zahrát. A
vlastně ani prostor. To nyní nabídl
sál Živňáku, který se v poslední
době začíná probouzet ke kulturnímu životu, což je rozhodně dobře. „Nápad odehrát další divadelní
premiéru právě v Konici se zrodil
při Jubilejní Venóšově slezině v listopadu v Kladkách, kde jsme poprvé uvedli Nešťastný šafářův
dvoreček. Během asi třech dní byl
napsaný už i první scénář, který
ještě pak doznal lehoučkých kosmetických úprav. Potom se už jenom čekalo na to, až nazraje čas,“
přibližují v náznacích anabázi
předcházející tomu, co už má dnes
jasnou podobu: v sobotu 10. dubna bude Konice svědkem světové

V pátek 19. března – o svátku
všech Josefů – vyhnali ze všech
koutů Zahradnického centra
Marciánová v Kostelci na Hané
paní Zimu a přivítali Jaro. To
nastolilo svou vládu stovkami
svěžích květů cibulovin a pestrými barvami velikonočních dekorací.
Pro jarní výstavu zajistili v zahradnickém centru bohatý sortiment rostlin tuzemské, holandské, německé i italské produkce.
V sobotu dopoledne pak mohli
zájemci využít odborné znalosti
Zdeňka Kadrnožku, který radil,
jak správně ošetřit trávník po zimě.
„Letošní zima s velkým množstvím sněhu a velkými mrazy mohla trávníky výrazně poškodit.
Proto jsme reagovali na četné dotazy našich zákazníků a zajistili
konzultace předního českého odborníka,” vysvětlil záměr Josef

Gramoflor v několika typech –
pro pěstování pokojových rostlin, balkonových rostlin, pro orchideje i výsevní substrát.
„Ty nenaleznete v supermarketech, protože jsou to substráty využívané profesionálními zahradníky. Jsou namíchány z kvalitních
surovin, neobsahují drobné mušky
(smutnice) a jsou obohaceny o pozvolna se uvolňující hnojivo. I přes
svou vyšší cenu si nachází zájem
českých zákazníků,„ vysvětlil Miroslav Hajdušík z firmy ZC Jindřichův Hradec.
Jarní výstava u Marciánů nabízí
inspiraci, účinnou pomoc a celou
škálu kvalitních rostlin pro výsadbu v interiéru i exteriéru. Potrvá do
26. března, otevřeno je od 9 do 18
hodin. V sobotu 27. března předvedou pracovníci zahradnického
centra praktickou ukázku velikonočního aranžmá.
-jp-

III. Hanácká hasičská pouť Milion korun na prevenci v kraji
v Dubě nad Moravou
Na nějaké zabydlování se na zámku podle Bc. Zuzany Bratterové moc času nezbývá. Na to, aby se z Jesence stala srdeční záležitost, to už stačilo.
bezpečuje 41 zaměstnanců.
„Tento počet se může někomu
zdát velký, nicméně ve vzhledem k už zmiňovanému počtu
imobilních uživatelů, je to nezbytné,“ vysvětluje. Jak dál podotýká, jednou z priorit je také
zachování a prohlubování, v některých případech i obnovování, vazeb uživatelů s rodinami a

blízkými tak, aby neztráceli
kontakt se svým původním prostředím. „Není to jenom můj
dojem, i pro spoustu lidí, kteří
tady působili, je Jesenec prostě
srdeční záležitostí. Myslím, že
to opravdu tak je,“ poznamenává ředitelka Domova důchodců
v Jesenci Bc. Zuzana Bratterová.
–MiH-

Na vítězství v Mostkovickém kaléšku
si brousí zuby na tři stovky soutěžících
Už jen pět dní zbývá
pokládáme, že se celkový
do uzávěrky přihlášek
počet vzorků přiblíží číslu
do soutěže o nejlepší
300 a přibude i nějaká nodomácí pálenku a dová samostatná kategorie,„
mácí likér Mostkovicuvedl Lubomír Karafiát z
ké kaléšek. Soutěžní
pořádajícího spolku Samivzorky o objemu 0,33
qualitní. Největší šance na
litru budou přijímány
samostatnou kategorii
naposledy v pátek 26.
mají podle něj slivoně
března.
(ryngle, mirabelky, špendNásledující den, tedy v
líky) a také broskve. V
sobotu, pak zasedne desoučasné době vrcholí přígustační komise, která
pravy na zabezpečení akvzorky ohodnotí. A že jí
ce. A znovu je nutné připoTakto se radovali loňští vítězové.Kdo bude menout, že není důležité
čeká kopa práce. K
nejúspěšnější v tak obrovské konkurenci letos?
dnešnímu dni je přihlávyhrát, ale vypálit, upéct a
šeno 270 vzorků růzvyudit.
ných pálenek a likérů. Tajným kategorií podle druhů ovoce, s Kdo chce porovnat kvalitu té
přáním organizátorů bylo poko- jistotou už víme, že se bude sou- svojí „slivovičky„ s konkurencí,
řit hranici 200 vzorků, což se jim těžit v kategoriích slivovice musí do pátku 26. března odevzuž podařilo. Spolu se soutěží o (modré ovoce), hruška, jablko, dat vzorek na adresách : Lubonejlepší domácí sekanou a nej- meruňka, třešeň+višeň, vínovi- mír Karafiát, Lipová ulice 22
lepší domácí klobásku se mají ce, speciality, domácí likéry a Prostějov-Čechovice nebo v panávštěvníci 3. ročníku Mostko- ostatní destiláty. Protože je u nás lírně v Mostkovicích u paní Pávické kaléšek na co těšit.
častým jevem, že lidé nechávají nové. Bližší informace na tel.
„Pálenky budou rozděleny do vše až na poslední chvíli, před- 775 362 842.
-lk, jp-

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

V sobotu 17. dubna 2010 se v
Dubě nad Moravou uskuteční
III. Hanácká hasičská pouť, a
to pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka.
Ve 14.00 hodin vyjde slavnostní
průvod z náměstí ke kostelu
Očišťování Panny Marie, kde se
ve 14:15 bude konat mše svatá,
při které proběhne požehnání
praporů a Floriánků a bude oceněna práce dobrovolných hasičů.
V rámci doprovodného programu proběhnou ukázky Hasič-

ského záchranného sboru z Olomouce. Nebude chybět ani vystoupení Dráčků z Dubu, výstava moderní a historické techniky, soutěžení koňskými stříkačkami. Dále soutěž o nejhezčí
historickou stříkačku. Slavnost
bude doprovázet a k tanci i k
poslechu bude hrát dechová kapela Věrovanka. Hasiči nezapomínají ani na děti, pro které jsou
připraveny různé soutěže. Občerstvení zajištěno. Více informací naleznete na : www.dubnadmoravou.cz. Na vaši účast
se těší hasiči z Hané.
-red-

Významnou skupinou obětí trestné
činnosti spáchané v uplynulém roce v
Olomouckém kraji zůstávají senioři,
kteří doplácejí na svou důvěřivost,
špatný zdravotní stav a přechovávání
finanční hotovosti doma. Vyplývá to
ze zprávy Policie České republiky, kterou ve středu 17. března projednala
Bezpečnostní rada Olomouckého kraje. Policejní statistiky rovněž evidují
významný podíl trestné činnosti páchané dětmi. V případě objasněných
trestných činů mají nezletilí a mladiství na svědomí dvacet procent loupeží,
dvacet procent krádeží věcí z vozidel a
šedesát procent sprejerství. „Děti do
patnácti let jsou pachateli takřka deseti
procent trestných činů výroby a držení
omamných a psychotropních látek, to
je alarmující,„ uvedl po jednání bezpečnostní rady hejtman Martin Tesařík.
Policejní odborníci zdůvodňují trestnou činnost dětí nedostatečným dozo-

rem ze strany rodičů a závislostí mladých lidí na drogách. Dalším faktorem
je snaha dětí ze sociálně slabých rodin
vyrovnat se svým movitějším vrstevníkům, k čemuž potřebují peníze z
trestné činnosti.
Olomoucký kraj obě specifické skupiny obětí i pachatelů trestných činů
dlouhodobě vyhodnocuje a připravuje
pro ně preventivní programy. Již v roce 2006 realizoval velký projekt nazvaný „Nenechte se podvést„ zaměřený právě na seniory. V letošním roce
bude podporovat projekty jednotlivých neziskových organizací. Na preventivní programy je přitom připraven
vyčlenit milión korun, jimiž chce podpořit projekty zaměřené na děti a mládež páchající trestnou činnost, děti z
dětských domovů a na pomoc obětem
trestných činů. Projekty je možné podávat až do 12. dubna, podrobnosti
jsou zveřejněny na webových stránkách kraje.
-red-

Leonu znaly všechny děti z televize a tak byly šťastné, že získaly její fotografii s podpisem.
Leona Šenková – účastnice soutěže Superstar 2009 – zahájila v
lednu šňůru vystoupení pro děti v dětských domovech a stacionářích. Na svém originálním
„turné„ se zastavila i v Dětském
domově v Plumlově, aby zde
zazpívala a popovídala si s dětmi i tetami.
Pro děti byl příjezd usměvavé a
bezprostřední Leony velkým zážitkem. Na setkání s účastnicí superstar přišly všechny, při jejím
zpěvu ani nedutaly a po počátečním ostychu ji zahrnuly dotazy.
Vzpomíná často na superstar?
Chtěla vyhrát? Kdo byl jejím největším kamarádem? Přihlásila by
se znovu? Dostala nabídku zpívat
v nějakém muzikálu? Nosí ještě
ty červené boty?
A studentka pedagogické školy v
Čáslavi, která se ve svém budoucím povolání bude právě dětem
věnovat, odpovídala upřímně na
všechny otázky.
„Mám k dětem blízko, proto jsem
si vybrala i pedagogickou školu.
Maturovat budu až za dva roky a
přestože mám individuální studijní plán, nemohu z časových důvodů přijímat žádné role v muzikálech nebo časově náročná vystoupení na koncertních šňůrách.
Také proto jsme zvolili tuto cestu,
že dvakrát třikrát v měsíci vystupuji v dětských domovech. Děti
se nedostanou na můj koncert a
ani si nemohou zaplatit vstupenku,„ vysvětlila. Nejlepší kamarád
byl Miro Šmajda. Po skončení
soutěže se s ostatními potkává je
vyjímečně, většina jich teď má
nos nahoru a už to není ono jako
při soutěži. A vyhrát vůbec ne-

chtěla – je to velká životní změna,
moc povinností, byla by svázána
smlouvami. Ona má ráda naopak
svobodu, chtěla se jen zúčastnit,
zkusit si to, znovu už by se nepřihlásila.
Zvědavé děti, snad proto že jsou
samy školou povinné, pátrali po
tom, jestli Leona chodí ráda do
školy. A tady si rázem upřímná
Leona získala jejich srdce.
„No moc ne. Nejsem žádná šprtka, do školy chodím z povinnosti.
Červené boty už ani moc nenosím, ale mám je pořád doma,„
usmívala se sedmnáctiletá mediální hvězdička a trpělivě a přirozeně odpovídala na všetečné
otázky. Všemi obdivovaná Leona
pak ochotně podepisovala fotografie a památníčky.
Na některá vystoupení doprovází
talentovanou zpěvačku její přítel
Martin, na všechna pak bratranec
Patrik Gino Galeta a Jan Radič,

kteří jsou jejími zástupci, sledují
bedlivě její kroky a vzrůst, domlouvají vystoupení, koncerty a
dohlížejí na natáčení cédéčka,
které by mělo vyjít ještě do konce
pololetí. Na Prostějovsku se Leona Šenková představí veřejnosti
už zanedlouho, a sice 10. dubna
na koncertu ve Vrchoslavicích.
-jp-

Železný hasič vyjde z tovačovského zámku
Tovačovský zámek bude již
podruhé v obležení hasičů a to
v sobotu 17. dubna 2010. Stejně jako loni zde proběhne hasičská soutěž "Železný hasič",
kterou připravuje Sbor dobrovolných hasičů Tovačov ve
spolupráci s Městem Tovačov
a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje
Územního odboru Přerov.
První myšlenka na uspořádání
této soutěže jednotlivců SDH
padla již v říjnu roku 2008, kdy s
tímto nápadem přišli Petr Majar
a Jakub Kosek. Postupem času
se začala celá soutěž rýsovat a jejím vyvrcholením byla sobota
18. dubna 2009, kdy proběhl s
velkým úspěchem její první ročník, při kterém odstartovalo 45
soutěžících z různých koutů republiky.
Soutěž odstartuje v 9.00 hodin v
areálu zámku Tovačov. Návštěv-

níci budou moci spatřit klání jednotlivých soutěžících, kteří budou startovat s dýchacím přístrojem a budou zdolávat různé překážky. Cíl závodu je umístěn do
II. poschodí zámecké věže.
Přijďte podpořit všechny soutě-

žící. Pro všechny návštěvníky je
připraven bohatý program. Občerstvení zajištěno. Více informaci naleznate na :www.hasicitovacov.7x.cz.
Mgr. Antonín Havlin,
SDH Tovačov

Karel Sochor

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

Prostějovský
Veèerník,
Olomoucká 10,
Prostìjov
telefon:
582 333 433
email:
vecernik@pv.cz
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Vítejte na světě

Michaela Vybíralová

Natálie Šteiglová

Žaneta Pilátová

12. 3. 2010, 48 cm/2,95 kg
Smržice

14. 3. 2010, 50 cm/3,60 kg
Prostějov

16. 3. 2010, 48 cm/3,00 kg
Smržice

Lukáš Mrázek

Matěj Kejík

Tomáš Ošlejšek

13. 3. 2010, 50 cm/3,20 kg
Pěnčín

15. 3. 2010, 49 cm/3,50 kg
Prostějov

15. 3. 2010, 52 cm/3,65 kg
Protivanov

Michal Vrbický

František Deneš

Úspěšní recitátoři ze ZŠ Palackého

Děti skvěle reprezentovaly školu
Jelikož v posledních letech zájem
o umělecký přednes v řadách současných školáků spíše opadává,
jsme rádi, že naši žáci se v konkurenci ostatních škol nejenom neztratí, ale naopak dosahují vynikajících výsledků a skvěle tak reprezentují svou školu.

Okresní kolo letošního ročníku recitační soutěže se konalo 11. března.
Měli jsme v něm hned několi želízek
v ohni, a to jak z prvního, tak i z
druhého stupně.
Naše mladší žáky reprezentovali
vítězové školního kola - Jana Vysloužilová a Filip Sovíček ze 3.A ,
Jakub Čech ze 4.A a Sabina Kratochvilová ze 4.B. Všichni předvedli
skvělé výkony a dva z výše jmenovaných si dokonce vybojovali postup do krajského kola: Filip So-

víček získal 4. místo a Jakub Čech
bravurním provedením úryvku z
Knihy Karla Poláčka Bylo nás pět
přesvědčil porotu natolik, že mu
udělila 1. místo rovněž s postupem
do krajského kola.
I naši starší žáci si vedli velice dobře, přestože jejich pouť soutěží
právě okresním kolem skončila.
Blahopřejeme jim (Michaele Šanovské, Michalu Burešovi a Vladislavu Podlouckému) k výborným
výkonům v soutěži a zároveň přejeme, aby se jim recitace a láska k literatuře stala celoživotním koníčkem. Všem našim žákům, kteří
opět nenechali jméno naší školy zapadnout, ještě jednou děkujeme za
vzornou reprezentaci a „vyvoleným„ držíme pěsti v krajském kole v
Olomouci.
Jana Prokopová,
ZŠ a MŠ Palackého

15. 3. 2010, 49 cm/3,60 kg
Pivín

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI VE ŠKOLE ANGLIČTINY
V rámci DNE OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, před nadcházejícím
květnovým zápisem do kurzů na
nový školní rok, pořádá Angličtina pro děti Prostějov (Helen
Doron Early English) pro
všechny příznivce angličtiny a
zájemce bezplatnou PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘIVOU
DÍLNU. Tato se bude konat v
sobotu 27. 3. 2010 od 9.00 do
12.00 ve škole na Žižkově
náměstí 11. Můžete si přijít vyrobit velikonoční přání, zajíčka
nebo vajíčko a naučit se velikonoční říkanku a hru v angličtině.
Zároveň vám poskytneme
všechny informace o výuce dětí
a otevíraných kurzech v příštím
školním roce. Podrobnosti o této akci a také jedno inspirativní
rozcvičkové vajíčko na dokreslení a nazdobení najdete na
www.anglictinaprodetiprostejo
v.cz v rubrice „Novinky„.
Těší se na
Vás Bába a Eva

16. 3. 2010, 50 cm/4,25 kg
Hrubčice

06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (91)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:40- Párty s kuchařem
08:10- Frasier III (11)
08:55- M*A*S*H (145)
09:25- Právo a pořádek III (10)
10:25- To je vražda, napsala V
11:25- Kauzy z Bostonu III (21)
12:25- M*A*S*H (146)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:30- Čarodějky V (17)
14:30- JAG II (2)
15:35- 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- Zázraky života (2)
21:20- Jak se staví sen
22:25- Sběratelé kostí II (1)
23:20- Ochrana svědků II (8)
00:15- Wolffův revír II (21)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
03:55- Na čem záleží (75)
04:20- Autosalon
05:00- Trní

22.3. 2010

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Tom, nejlepší přítel
06.35 - Včelka Mája (21/104)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Experiment
07.55 - Francie s ozvěnou
08.15 - Dvaasedmdesát jmen
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.20 - Kultura.cz
10.40 - Kultura.cz
11.15 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Nevzdávej to
05:59
12.25 - Bílé ovce
Snídaně
12.40 - Země lidí
s Novou
13.35 - Jak (se) dobře
08:35 Stefanie IV (5)
digitálně naladit
09:35 Nukleární katastrofa
13.40 - Angličtina
11:15 Tescoma s chutí
11:25 Lenssen & spol.
pro nejmenší
11:55 Můj přítel Monk VIII
13.55 - Hrnec
12:45 Walker Texas Ranger VI 14.10 - Malý nosáček
13:45 Hvězdná brána (15)
15.30 - Život na pobřeží (6/10)
14:40 Smallville VIII (6)
16.15 - Dobrodružství vědy
15:35 Krok za krokem III (5)
a techniky
16:05 Vražedná čísla II (22)
16.40 - Film o filmu Děti noci
17:00 Odpolední Televizní
17.00 - 1. FC Slovácko
noviny
- SK Slavia Praha
Sportovní noviny
19.45 - Zprávy v českém
Odpolední Počasí
znakovém jazyce
17:35 Kriminálka New York II
20.00 - Tajemství mrtvých
18:30 Ulice (1681, 1682)
19:30 Televizní noviny
mužů (6/13)
Sportovní noviny
20.50 - Neznámí hrdinové
Počasí
21.20 - Mistr a Markétka
20:00 Kriminálka Anděl
22.10 - Krásný ztráty
21:10 Víkend
22.50 - Terra musica
21:55 Mentalista (17)
23.20 - Film point
22:45 Námořní vyšetřovací
23.50 - Bigbít (10/42)
služba V (12)
00.50 - Vzkaz Ludvíka
23:40 Křivé svědectví
Kundery
01:15 Zátoka vášní (1)
01.05 - V odborné péči (38/43)
01:40 Novashopping
01.35 - Fryderyk Chopin
02:05 Áčko
02.30 - Dobré ráno
02:40 Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Prázdniny v oblacích
10.15 - Písničky s ozvěnou
10.50 - Zvířata v životě
člověka
11.40 - Film o filmu Děti noci
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II
15.00 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
15.05 - Rodina a já
15.30 - Věříš si?
15.55 - Záhady Toma Wizarda
16.10 - Já a moje rodina
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - 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 (4/10)
21.00 - Na cestě po Benátkách
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - Lovec lidí
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Politické spektrum
00.40 - Californication (4/12)
01.10 - McLeodovy dcery V
01.55 - Kaleidoskop
02.20 - Sváteční slovo
02.25 - Cesty víry
02.45 - Křesťanský magazín
03.00 - Čtení na dobrou noc
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Druhý dech (7/13)
10.10 - Album Supraphonu
10.45 - Album
11.25 - Vinárna
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy III
15.00 - Kde peníze pomáhají
15.10 - Já chci domů! Vězení
15.25 - Setkání s ...
15.45 - Hrůzostrašný dějepis
16.10 - Skrýš
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
22.30 - Taggart
23.20 - Losování Sportky
a Šance
23.25 - Proces s vrahy
Martynové (1/2)
05.00 - Objektiv
00.30 - Losování Šťastných
05.25 - Chcete je?
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 00.35 - Film o seriálu
06.00 - Tom, nejlepší přítel
Poste restante
06.20 - Včelka Mája (22/104)
00.50 - Sex ve městě III (5/18)
06.45 - Záhady Toma Wizarda
01.20 - McLeodovy dcery V
07.05 - Kluci v akci
02.05 - Přísně tajné vraždy
07.30 - Jak (se) dobře digitálně
02.20 - Den D (12/13)
naladit
03.05 - Londýn: Město umění
07.40 - Angličtina pro nejmenší 04.00 - Terra musica
07.50 - Já chci domů! Útěk
04.30 - Události v regionech

06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (92)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Párty s kuchařem
08:10- Frasier III (12)
08:55- M*A*S*H (146)
09:25- Právo a pořádek III (11)
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu III (22)
12:25- M*A*S*H (147)
13:00- Deník zasloužilé matky II
13:30- Čarodějky V (18)
14:30- JAG II (3)
15:35- 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 (11)
20:00- Přešlapy II (3)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí II (15)
23:25- Myšlenky zločince III (4)
00:20- Wolffův revír II (22)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (76)
04:25- Na čem záleží (77)
04:50- S Italem v kuchyni
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06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (93)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Párty s kuchařem
08:10- Frasier III (13)
08:55- M*A*S*H (147)
09:25- Právo a pořádek III (12)
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu III
12:25- M*A*S*H (148)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:30- Čarodějky V (19)
14:30- JAG II (4)
15:35- 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 (5)
23:25- Sběratelé kostí II (2)
00:20- Wolffův revír II (23)
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (78)
04:25- TOP STAR magazín
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Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Lehkovážný okamžik
10.25 - Rendez-vous
11.30 - Žena z druhé ruky
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy III
15.00 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na
15.35 - Byla jednou jedna
planeta (12/26)
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 (7/13)
20.50 - Neobyčejné životy
21.45 - Máte slovo
22.35 - Na stopě
23.00 - Taggart
23.50 - Losování Šťastných
05.00 - Auto Moto
deset a Šance milion
Styl
23.55 - Sex ve městě III (6/18)
05.30 - Správy
00.20 - McLeodovy dcery V
STV
01.05 - Rajské zahrady II
06.00 - Tom, nejlepší přítel
01.25 - Hledání ztraceného
06.25 - Včelka Mája (23/104)
času
06.45 - Pat a Mat (12/28)
01.40 - Hledám práci
07.00 - Chalupa je hra
02.05 - Rodina a já
07.25 - Alright? Alright! (3/10) 02.25 - Moderní čeští malíři
07.40 - Real Chinese (3/10)
02.40 - Náš venkov
07.55 - Výtvarnické konfese
02.55 - Dobrodružství vědy
08.20 - Kde peníze pomáhají
a techniky
08.30 - Panorama
03.20 - Na cestě po Benátkách
09.15 - Vzduchoplavec
03.50 - Film o seriálu
Kráčmera
Poste restante
09.35 - Babylon
04.05 - Kultura v regionech
08.05 - Setkání s Berthou
10.00 - Tajemství mrtvých
04.30 - Události v regionech
Suttnerovou (1/5)
10.50 - Svět zázraků: Kódó
08.30 - Panorama
05:00
11.35 - AZ-kvíz
Novashopping 09.10 - Krásy evropského
12.00 - Kluci v akci
05:59
pobřeží:
05:59 Snídaně s Novou
12.25 - Černé ovce
Snídaně
05:59
09.20
Kosmopolis
Speciál
08:35 Stefanie IV (6)
12.40 - Reportéři ČT
Snídaně
s Novou
09.50
Mýty
a
fakta
historie
09:35 Zamilovaní sousedé
s Novou
13.20 - Věříš si?
10.40 - Vzkaz Ludvíka Kundery 08:35 Stefanie IV (7)
11:10 Tescoma s chutí
13.45 - Záhady Toma Wizarda 08:35 Stefanie IV (8)
09:35 Komisař Rex
10.55 - 168 hodin
11:25 Lenssen & spol.
14.00 - Věda je zábava (18/26) 09:30 Zlaté dítě
11:15 Tescoma s chutí
11.35 - AZ-kvíz
11:55 Můj přítel Monk VIII
11:15 Tescoma s chutí
14.25 - Tykadlo
11:25 Lenssen & spol.
12.00 - Bydlení je hra
11:20 Lenssen & spol.
12:45 Walker Texas Ranger
11:55 Můj přítel Monk VIII 14.40 - Chcete mě?
12.25 - Černé ovce
11:50 Komisař Rex (1)
13:40 Hvězdná brána (16)
12:45 Walker Texas Ranger 14.55 - Malé radosti
12.40 - Hřiště 7
12:50 Walker Texas Ranger
14:40 Smallville VIII (7)
Ludvíka Kundery
13:40 Hvězdná brána (17)
14.50 - Evropský manuál
13:45 Hvězdná brána (18)
15.25 - Hon na císařské
14:40 Smallville VIII (8)
15:35 Krok za krokem III (6)
15.10 - Vltava v obrazech
14:40 Smallville VIII (9)
křižníky (1/2)
15:35 Krok za krokem III (7)
16:05 Vražedná čísla II (23)
15.30 - Svět zázraků: Kódó
16:05 Vražedná čísla II (24) 16.20 - Řidiči profesionálové 15:35 Krok za krokem III (8)
17:00 Odpolední Televizní
16.05 - Londýn: Město umění
16:05 Vražedná čísla III (1)
17:00 Odpolední Televizní 16.35 - Podzemní Čechy II
noviny
17:00 Odpolední Televizní
16.55 - Výtvarnické konfese
16.50 - Utajená řeč peněz
noviny
Sportovní noviny
noviny
17.25 - Ondřejova filmová škola
17.05
Diagnóza
Sportovní
noviny
Odpolední Počasí
Sportovní noviny
17.35 - Partnerské vztahy
17.25
Jak
jsme
zelenali
Odpolední
Počasí
17:35 Kriminálka New York II
Odpolední Počasí
aneb Návod na přežití
17:35 Kriminálka Las Vegas 17.50 - Přidej se
18:30 Ulice (1683, 1684)
17:35 Kriminálka Las Vegas
18.00 - Televizní klub
18.05 - Nedej se
18:30 Ulice (1685, 1686)
19:30 Televizní noviny
18:30 Ulice (1687, 1688)
neslyšících
18.30 - Hledám práci
19:30 Televizní noviny
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
Sportovní noviny
Sportovní noviny
Počasí
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
Počasí
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
znakovém jazyce
19.05
Krásy
evropského
20:00 Comeback
20:00 Ordinace v růžové
zahradě 2 (177)
19.05 - Game Page
pobřeží
20:45 Dva a půl chlapa VI
zahradě 2 (178)
21:15 Kriminálka New York
19.30 - Alright? Alright! (3/10)
19.15 - Musicblok
21:10 Dr. House V (19)
21:20 Kriminálka Las Vegas
22:10 Zákon a pořádek: Útvar 19.45 - Real Chinese (3/10)
19.45 - Gambrinus liga
22:05 Vizita (4)
22:15 Stahovák
pro zvláštní oběti VIII (11)
20.00 - Zvíře
22.05 - Ta naše povaha česká 22:55 Agentky D.E.B.S.
22:45 Blade
23:05 Kdo s koho
21.45 - Méně je více
00:55 Kriminálka Las Vegas 22.35 - Dokumentární klub
00:35 Kriminálka Las Vegas
01:15 Kriminálka Las Vegas III 22.15 - Kontexty
23.30 - Člověk bez osudu
01:40 Novashopping
01:20 Novashopping
02:00 Novashopping
23.10 - Q
01.45 - Knižní svět
02:00 Tajemný oceán
01:40 Vizita (4)
02:20 Rady ptáka Loskutáka
23.40 - Romantická Angličanka 02:30 Mr.GS
02.00 - Čtenářský deník...
02:10 Rady ptáka Loskutáka
02:55 Horoskopičiny
02:45 Zlatíčka
01.35 - V odborné péči (39/43)
02.15 - Československý
02:55 Tabu
04:20 DO-RE-MI
filmový týdeník
04:15 DO-RE-MI
02.00 - Retro
04:15 DO-RE-MI
05:05 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Na každého jednou dojde
10.25 - Kavárnička dříve
narozených
11.10 - Jako malé děti
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy II
15.00 - Návštěva v ZOO
15.05 - Kostičky
15.15 - Vzduchoplavec
Kráčmera
15.35 - Věda je zábava (18/26)
16.00 - Tykadlo
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat (12/28)
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 (12/13)
22.50 - Nikdy nezapomenu (1/2)
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Sex ve městě III (4/18)
01.10 - McLeodovy dcery V
01.55 - Chcete mě?
02.10 - Vltava v obrazech
02.30 - Divadlo žije!
02.55 - Osudové okamžiky
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 - Najatý klaun
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy III
15.00 - Film o seriálu
Poste restante
15.15 - Franklin (20/52)
15.35 - Záhada hradu
Černá růže (9/13)
16.00 - Ovečka Shaun (37/40)
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 (5/7)
20.55 - 13. komnata
Hany Talpové
21.30 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Californication (5/12)
22.45 - Losování Euromiliony
22.50 - Jeho veličenstvo
05.00 - Jak
Minor
jsme zelenali
00.30 - Losování Šťastných
05.30 - Správy
deset a Šance milion
STV
00.35 - McLeodovy dcery V
05.55 - Zpívánky
01.15 - Všechnopárty
06.00 - Tom, nejlepší přítel
02.00 - Musicblok
06.20 - Včelka Mája (24/104)
02.25 - Monty Python
06.45 - Skrýš
03.20 - Máte slovo
07.00 - Pod pokličkou
04.05 - Recitál skupiny
07.25 - Malé radosti
Kamelot
Ludvíka Kundery
04.30 - Události v regionech
07.55 - Diagnóza
08.10 - Řidiči profesionálové
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.40 - Letecké katastrofy III.
05:59
10.35 - Na plovárně
Snídaně
11.00 - Neznámí hrdinové
s
Novou
11.35 - AZ-kvíz
08:35 Stefanie IV (9)
12.00 - Chalupa je hra
09:35 Záhadná žena
12.25 - Černé ovce
11:10 Tescoma s chutí
12.40 - Střípky času
11:20 Lenssen & spol.
13.00 - Devatero řemesel
13.20 - O nejchytřejší
11:50 Komisař Rex (2)
princezně
12:50 Walker Texas Ranger
14.45 - Bludiště
13:40 Hvězdná brána (19)
15.15 - Toulavá kamera
14:40 Smallville VIII (10)
15.40 - Kvarteto
15:35 Krok za krokem III (9)
16.10 - Prizma
16:05 Vražedná čísla III (2)
16.30 - Tisíc let české
17:00 Odpolední Televizní
myslivosti
noviny
17.00 - Soukromá muzea
Sportovní noviny
17.10 - Designtrend (12/13)
Odpolední Počasí
17.25 - Sloužil jsem
17:35 Kriminálka Las Vegas
ve wehrmachtu
18:30 Ulice (1689, 1690)
18.25 - POKR
18.55 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny
19.05 - Medúza
Počasí
19.45 - Počesku
20:00 Jak básníci
20.00 - Szent István... osud
neztrácejí naději
21.00 - Historie.cs
22:30 Lidožrout
22.00 - Díra
00:15 Božská relikvie 2
00.10 - Evropský manuál
02:05 Novashopping
00.30 - Pavlač
00.55 - Egypt: Sledujeme vás 02:25 Stahovák
01.50 - V odborné péči (40/43) 02:55 Tabu
04:05 DO-RE-MI
02.15 - Osudové okamžiky
02.30 - Dobré ráno
04:50 Novashopping
06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (94)
07:20- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:35- Párty s kuchařem
08:10- Frasier III (14)
08:55- M*A*S*H (148)
09:25- Právo a pořádek III (13)
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu III
12:25- M*A*S*H (149)
12:55- Deník zasloužilé matky
13:30- Čarodějky V (20)
14:30- JAG II (5)
15:35- 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 (13)
20:00- Rande naslepo!
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Chirurgové V (6)
23:25- Návštěva starší sestry
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (79)
04:30- Receptář prima nápadů
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Sobota

06:20
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř
06:55- Pět holek na krku (95)
07:20- Párty s kuchařem
08:00- Frasier III (15)
08:40- M*A*S*H (149)
09:15- Právo a pořádek III
10:10- To je vražda, napsala V
11:10- Kauzy z Bostonu IV
12:30- M*A*S*H (150)
13:00- Deník zasloužilé
matky II (16)
13:30- Čarodějky V (21)
14:30- JAG II (6)
15:35- 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 (14)
20:00- Doba ledová
21:50- Vzorec pro vraždu
00:20- Otevřené oči
02:20- Volejte Věštce
04:05- Na čem záleží (80)
04:30- Na čem záleží (81)
04:55- Trní

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 (9/13)
07.55 - Hurá, škola!
08.10 - Malí hrdinové
09.25 - Film o filmu
Děšťová víla
09.40 - Zprávičky
09.55 - Kuchařská
pohotovost
10.25 - Medvídek koala
sám doma
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.05 - Chcete je?
13.10 - Devatero řemesel
13.35 - Když mi odejdeš
15.20 - Robin Hood (13/26)
16.05 - Profesionálové
(17/57)
16.55 - Kde peníze pomáhají
17.05 - Volání divočiny
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 - TýTý 2009
21.45 - Dublér
23.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.00 - Řidiči
23.15 - Krev jako čokoláda
profesionálové 00.50 - 13. komnata
05.15 - Ondřejova
Hany Talpové
filmová
01.20 - Pošta pro tebe
škola
03.10 - Folklorika
05.30 - Správy STV
03.35 - Za obzorem (12/26)
06.00 - Tom, nejlepší přítel
03.55 - Kuchařská
06.25 - Včelka Mája (25/104)
pohotovost
06.45 - Já a moje rodina
04.20 - Babylon
07.00 - Nevzdávej to
04.45 - Setkávání
07.25 - Tisíc let české
myslivosti
07.55 - Soukromá muzea
08.05 - Designtrend (12/13)
08.20 - Počesku
08.30 - Panorama
05:50
09.10 - Na stopě
Admirál
09.35 - Neobyčejné životy
Bublina útočí (8)
10.30 - Méně je více
11.00 - Kuchařská pohotovost 06:20 Bolek a Lolek (6)
06:35 Roary: Závodní auto
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
07:05 Spongebob
12.25 - Černé ovce
v kalhotách (77)
12.40 - Ta naše povaha česká 07:30 Vteřiny před
13.15 - Medúza
katastrofou
13.50 - Šikulové
14.10 - Hrůzostrašný dějepis 08:25 Občanské judo
09:05 Rady ptáka Loskutáka
14.40 - Sportovci světa
10:00 Mystic Pizza
15.30 - Království divočiny
16.00 - Experiment
12:00 Volejte Novu
16.25 - Rodina a já
12:30 Klapzubova
16.45 - Francie s ozvěnou
jedenáctka
domova (11/16)
14:10 Prázdniny pro psa
17.05 - Střípky času
17.20 - Dvaasedmdesát jmen 15:35 Mr. Bean
české historie (67/72) 16:05 Zpověď americké
nevěsty
17.40 - Chcete mě?
17.55 - Romové v Evropě
17:55 Babicovy dobroty
18.25 - Kosmopolis
18:30 Koření
18.55 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny
19.05 - Magazín Ligy mistrů
Počasí
19.30 - Auto Moto Styl
20:00 Hudbu složil,
20.00 - Zázračná planeta
slova napsal
20.55 - Moje rodina V (10/14)
21.25 - Soul Deep (4/6)
22:10 Zabiják
22.20 - Bigbít (11/42)
23:50 Neporazitelný
23.25 - Monty Python
01:30 Novashopping
00.25 - Lidé z manéže (10/10)
01:50 Volejte Novu
01.25 - V odborné péči
03:20 Áčko
01.50 - Q
04:15 DO-RE-MI
02.20 - U nás v Evropě
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
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05.00- Experiment
05.25 Výtvarnické
konfese
05.55 - Tisíc let české
myslivosti
06.25 - Správy STV
06.50 - Diagnóza
07.05 - Partnerské vztahy
07.30 - Podzemní Čechy II
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Tajemství slonů (1/3)
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorika
10.10 - Za vesnickými
muzikanty
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.05 - Proces H - den třetí
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Simpsonovi XIX
13.25 - Sabotáž
13.50 - Ajťáci III (1/6)
14.20 - Basement Sessions
15.15 - Království divočiny
15.45 - Krásy evropského
pobřeží
15.55 - GEN
16.15 - Rajské zahrady II
16.35 - Zasvěcení: Salesiáni
17.05 - Úsměvy
17.45 - Moderní čeští malíři
18.00 - Památky na prodej
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Jak (se) dobře
digitálně naladit
19.05 - Moje rodina V
19.35 - Devatero řemesel
20.00 - Chopin 200
22.00 - Divadlo žije!
22.30 – Důmění
23.25 - Hotel Insomnia
00.55 - Soul Deep (4/6)
01.45 - Sešli se...
03.30 - ČT Live - Pavel Vrba
04.25 - Banánové rybičky

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (7)
07:15- Pokémon: Diamant
a perla (33)
07:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:50- Fresh Prince V (24)
08:20- Frasier III (16)
08:50- Autosalon
09:45- M*A*S*H (150)
10:15- M*A*S*H (151)
10:50- Knight Rider I (6)
11:50- To je vražda, napsala
12:55- Jako kočky a psi
14:45- Dračí srdce
16:55- Columbo
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Den poté
22:40- 40 let panic
01:30- Volejte Věštce
03:15- Nikdo není dokonalý
04:05- Trní
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06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Nová dobrodružství
Scooby Doo II (8)
07:15- Pokémon: Diamant
a perla (34)
07:45- Fresh Prince V (25)
08:10- Svět ve válce (7)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (152)
10:25- M*A*S*H (153)
11:00- Partie
11:50- Receptář prima nápadů
12:55- Wolffův revír VIII (4)
13:55- Láska na druhý pokus
15:55- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
Počasí
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Robin Hood Cesta ke slávě
21:50- Robin Hood - Rozcestí
22:20- Anatomie lži I (4)
23:20- Skrytá tvář
ošetřovatelky
01:40- Svět 2010
02:10- Volejte Věštce
03:50- Agatha

03:05 Horoskopičiny
04:15 DO-RE-MI
05:00 Novashopping
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05.00 - Retro
05.25 - Zasvěcení
05.55 - Slavné
postavy
06.50 - Správy STV
07.15 - Romové v Evropě
07.40 - Divnopis
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Důmění
09.40 - Čtenářský deník
05:55
09.55 - Knižní svět
Admirál
10.10 - Za obzorem (13/26)
Bublina útočí (9) 10.30 - Film 2010
06:25 Bolek a Lolek (7)
11.00 - Chcete je?
06:40 Baby Looney Tunes
11.05 - Svět umění
07:05 Spongebob v kalhotác 12.00 - Šach králi
12.30 - Zbabělec
07:30 Velká cena Austrálie
13.25 - Hon na lidožravého
10:00 Vteřiny před
krokodýla
katastrofou
14.25 - Život na pobřeží (7/10)
11:25 Dobrá voda (7)
15.10 - Mýty a fakta historie
13:00 Za trnkovým keřem
16.00 - Kamera na cestách
14:25 Vesmírní kovbojové
17.00 - Kde peníze pomáhají
17:00 Odpolední Televizní 17.10 - Křížová cesta
noviny
17.40 - Poutní píseň
Sportovní noviny
18.00 - Cesty víry: Proměna
Odpolední Počasí
18.20 - Křesťanský magazín
17:25 Občanské judo
18.35 - Kultura.cz
18:05 Rady ptáka Loskutáka 19.00 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
18:55 Hospoda (38)
19.10 - Ajťáci III (1/6)
19:30 Televizní noviny
19.35 - Simpsonovi XIX
Sportovní noviny
20.00 - Mladí srdcem
Počasí
20:00 Pojišťovna štěstí V (4) 21.45 - Stáří s úsměvem
22.05 - Na plovárně
21:20 Střepiny
s Petrem Zelenkou
21:50 Mr.GS
22.30 - Vzkaz Ladislava Pilky
22:20 Zvíře (4)
22.45 - Honey Baby
23:20 Policejní odznak (4)
00.30 - Basement Sessions
00:10 Kriminálka Las Vegas 01.25 - Čétéčko
00:55 Novashopping
01.45 - TýTý 2009
01:15 Rukojmí nebo komplic 03.25 - Svět umění
04.15 - Krásný ztráty
02:40 Střepiny

05.00 - Památky na
prodej
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.00 - Ferda II (22/26)
06.25 - Pohádky z tisíce
a jedné noci (7/7)
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 - Vlak dětství a naděje
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Pohádka
o mokrosuchém štěstí
14.30 - Kaleidoskop
14.55 - Robinsonka
16.10 - Retro
16.40 - Čétéčko
17.00 - Sváteční slovo
17.05 - Horákovi (26/26)
18.00 - Pan Tau (13/33)
18.35 - Na cestě za Aylou
z Ko Tao
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 - Děti noci
21.25 - 168 hodin
21.55 - Komisař Montalbano
23.45 - Losování Sportky
a Šance
23.50 - Deadwood III (8/12)
00.45 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.50 - Uvolněte se, prosím
01.35 - Evropský manuál
01.55 - Kamera na cestách:
02.50 - Divnopis
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
22. března 2010
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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, ,
SPORTCENTRUM
- DDM Prostějov
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
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. Jarní burza oblečení a
obuvi v MC Dvořákova. Pozor změna! Jestliže chcete prodávat na burze,
osobně si vyzvedněte předem pořadové číslo prodávajícího a formulář na
pracovištích MC. Příjem věcí v pondělí 29.3. 8.30 - 16.30 hod, prodej v úterý 30.3. 8.30 - 16.30 hod, výdej neprodaného zboží ve čtvrtek 1.4. 8.30 16.30 hod. MC sídliště Svobody je
kvůli burze uzavřeno 29.3. - 30.3. Informace o všech aktivitách na
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz, tel. 602 364 874,
602 364 868.
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.

KUPÓN č. 12
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

č.: 582 345 812, nebo 725 646 080.
Duben: 14.4. 14:00 16:00 hod., 28.4.
14:00 16:00 hod. Květen: 12.5. 14:00
16:00 hod., 27.5. 16:00 18:00 hod.
Červen: 9.6. 14:00 16:00 hod., 23.6.
14:00 16:00 hod.
„SEMTAMNÍK“ pro členy OO
SONS Prostějov
22.3. pondělí od 14.30 do 15.30 hod.
Rehabilitační cvičení
25.3. čtvrtek - od 8.00 do 12.00 hod.
Tvoření z keramické hlíny
25.3. čtvrtek - od 11.00 do 16.00 hod.
Zájmový klub
26.3. 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
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@sportcentrumddm.cz,
www.sportcentrumddm.cz
Aerobní cvičení v mírném tempu, bez
poskoků a posílení všech svalových
partií během lekce. Cvičení je vhodné
pro začátečníky a středně pokročilé.
Přijďte! Každé pondělí a středu v
18.30 hod. ve fitku REMI SPORT na
Českobratrské ul. 13. Cvičí se v zrcadlovém sále se speciální odpruženou
parketovou podlahou, která maximálně eliminuje zatížení kloubů.
Případné informace na tel. 603 810
032 nebo 582 344 912, těší se na Vás
Jana.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17, zve své členy i nečleny na
zájezdy: Slavkov, Vyškov - 9.4.2010
prohlídka muzea, zámku, města, popř.
návštěva aqvaparku. Bílá Lhota, Loštice, Bouzov 23.4.2010 návštěva arboreta, muzea, zámku. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. čísle
588 000 167.
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.
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.
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.

CATATOMB. Autobusy z PV aut. st.
19.05 a 20.45 hod.

všechny příznivce a ty, kteří se chtějí
dobře pobavit.

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

Společenské odpoledne pro učitele
důchodce se koná v úterý 30. března
2010 ve 14.00 hod. v sále kulturního
klubu DUHA.

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.
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.
Pozvánka na XI. Oblastní kolo festivalu mateřských škol MATEŘINKA
2010, která se koná dne 24.3.2010
v15.00 hod. vMěstském divadle vPV.
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.

Pozvání na úterý 30. března 2010
v 19.30 hod. do Národního domu
v Prostějově. Svědkové Jehovovi Vás
srdečně zvou, abyste se s nimi zamysleli nad významem Ježíšovy smrti. Ježíš dal svůj život za mnohé. Co to znamená, že Ježíš svou smrtí poskytl
výkupné? Proč to bylo zapotřebí? Za
koho vlastně zemřel: A jaký užitek to
může přinést vám samotným? Při této
příležitosti budou na základě Bible
zodpovězeny výše uvedené otázky.
Galerie U Hanáka, Školní 24, Prostějov - Jan a Lubomír ČÍŽKOVI Výstava fotografií. Výstava potrvá do 7.
dubna 2010.
Zámek Plumlov Obrazy. Zveme Vás
na vernisáž výstavy Lilian AMANN
v soboru 3. dubna 2010 v 16.00 hod.
v 1. poschodí zámku Plumlov. Výstava potrvá do 25. června 2010.
ZUMBA VÍKEND- 14. - 16.5.2010 v
Kozově u Bouzova. 9 lekcí zumby,
MTV Dance a bodyformu. Lektoři:
Viktor, Ola a Kája. Přihlášky a info ve
Fit klubu Linie na Újezdě 3.

do 16.00 hod. výstavu výtvarných prací žáků prostějovských škol na téma
„Děti na zahrádce“, vProstějově, Daliborka 3. Všechny zájemce srdečně
zveme.

Český svaz ochránců přírody EKOCENTRUM IRIS, Kovárna, Husovo
nám. 67, PV: Pondělí 22. března od
16.00 hod. Velikonoční dekorace glazování. Pátek 26. března od 16.00 hod.
Velikonoční výzdoba z přírodnin. Sobota 27. března Za sněženkami k řece
Moravě. CHKO Litovelské Pomoraví. Odjezd vlakem v 7.26 hod. z PV.
Návrat kolem 18.30 hod.

Správná odpověď z č. 10: Na snímku je Skálovo nám. Vylosovaným výhercem se stává paní Netopilová, Lužická9, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 30. března 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v úterý 6. dubna 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

Základní umělecká škola KoniceVás
zve na JARNÍ KONCERT25. března
2010 v 18.00 hodin v koncertním sále
zámku, účinkují žáci hudebního a tanečního oboru.

PRODEJ NEPŘERUŠEN!
POHODLNÉ PARKOVÁNÍ

Kino Metro 70
Pondělí 22. března:
14.00 Šest medvědů s Cibulkou
17.30 Na sv. Valentýna
20.00 Imaginárium Dr. Parnasse
Úterý 23. března:
17.30 Na sv. Valentýna
20.00 Imaginárium Dr. Parnasse
Středa 24. března:
17.30 Na sv. Valentýna
20.00 Imaginárium Dr. Parnasse
Čtvrtek 25. března:
17.30 Nebe, peklo…zem
20.00 Prokletý ostrov
Pátek 26. března:
17.30 Nebe, peklo…zem
20.00 Prokletý ostrov
Sobota 27. března:
15.00 Mikulášovy patálie
17.30 Nebe, peklo…zem
20.00 Prokletý ostrov
Neděle 28. března:
15.00 Mikulášovy patálie
17.30 Nebe, peklo…zem
20.00 Prokletý ostrov
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA

Úterý 23. března:
20.00 Hlad
Sobota 27. března:
Územní sdružení Českého zahrád- 15.00 Velká sýrová loupež
kářského svazu v Prostějově pořádá 17.30 Stínu neutečeš
v pondělí dne 29. března 2010 od 9.00 20.00 Stínu neutečeš

Prostějovští vozíčkáři a zdravotně postižení pořádají 9. dubna 2010 Společenský večírek v restauraci U Tří bříz.
Začátek od 16.00 hod. Vstupné včetně
večeře 80,-Kč. Bohatá tombola, program. Prodej vstupenek s místenkou
každou středu v Centru služeb pro
zdravotně postižené, Kostelecká 17,
přízemí, dveře č. 104 p. Křepelková
tel: 739 492 414. Srdečně zveme

VILLAGE MUTATION FEST
pátek 26.3.2010 od 20.00 hod. Výšovice u PV, Hospoda u Hannibala. Zahrají: TERRA IMPRESSIONUM,
ENIGMATIC FAITH, EDAIN, MACERACE, DRACO HYPNALIS,
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Apollo 13
Pátek 26. března:
21.00 3-DIMENSIONS - KATCHA NIGHT
Sobota 27. března:
20.00 VYPSANÁ FIXA

Disco club Alfa
Alfa
Pátek 26. března:
RETRO PÁRTY 80’a 90’
Sobota 27. března:
RETRO PÁRTY 80’a 90’
Simetrix
Simetrix
Pátek 26. března:
DJ Martin Čapka
Sobota 27. března:
DJ Roman PachtaX

Kulturní
klub DUHA
kulturní
klub DUHA
Pátek 26. března:
8.00 JEDEN SVĚT 2010
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 26. března:
20.00 KAWASAKIHO RŮŽE
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Středa 24. března:
MATEŘINKA 2010
19.00 JIŘÍ HOŠEK
DOMINIKA HOŠKOVÁ
VIOLONCELLOVÝ
DVOJKONCERT
Čtvrtek 25. března:
19.00 2x WOODY ALLEN
RIVERSIDE DRIVE
OLD SAYBROOK
Divadlo Bez zábradlí Praha
Pátek 26. března:
9.00 AKNÉ FAKT NÉ! - TAJNÝ
DENÍK ADRIANA MOLEA
Divadlo Drak Hradec Králové
11.00 AKNÉ FAKT NÉ! - TAJNÝ
DENÍK ADRIANA MOLEA
DEN UČITELŮ
Slavnostní setkání oceněných pedagogů
Divadlo
PointPoint
Divadlo
Pátek 26. března:
19.00 I WALK THE LINE

Berani - 21.3.-20.4. Ve vaší tváři bude hodně poznat, že nejste ve
vlastní kůži. Potřebujete nutně změnu, která by vás nakopla k dalším nápadům a plánům. Zkuste si na nějaký čas vyjet mimo město.
Býci - 21.4.-21.5. Budete otrávení a svou blbou náladou nakazíte i
pár lidí okolo sebe. Nebudete zrovna sršet vtipem a to ani tehdy, kdy
uzavřete velice výhodný obchod. Nechoďte nyní moc do společnosti.
Blíženci - 22.5.-21.6. Naoko se tváříte přívětivě, ovšem už v prvních dnech tohoto týdne vás uvnitř bude sžírat pocit křivdy. Okamžitě svolejte rodinu a vyříkejte si veškeré majetkové nesrovnalosti.
Raci - 22.6.-22.7. Budete se moci pochlubit novým přírůstkem ve
svém domácím inventáři. Vaše investice z minulého týdne se jeví
jako velmi výhodná, zvláště když tím získáte další vlivné známosti.
Lvi - 23.7.-23.8. Nějaké ty černé mraky se dají ve vašem případě
očekávat v milostném vztahu, který už pomalu přerůstá v nudný
zvyk. Zkuste se vymanit z vlivu partnera a vyjděte si sami do společnosti.
Panny - 24.8.-23.9. Cestu k úspěchu budete mít docela dobře zametenou, hodně vám pomohou kamarádi. Co vás však bude trápit
je skutečnost, že o případný zisk se budete muset podělit.
Váhy - 24.9.-23.10. Velmi nelibě ponesete kritiku nadřízených,
které bude více než dost. Šéf ale na vás bude křičet zaslouženě, protože v posledních dnech práci hodně flákáte. Chce to zabrat!
Štíři - 24.10.-22.11. Můžete si celkem snadno polepšit ve svých finančních záležitostech, ovšem nemůžete pořád stát vzadu a sledovat, jak práci za vás dělají druzí. Zkuste být mnohem ctižádostivější.
Střelci - 23.11.-21.12. Už na začátku týdne vám hlavou probleskne senzační nápad, který budete chtít co nejrychleji zrealizovat. Nejenom vaše snaha nakonec vyústí v jednoznačný závěr - svatba!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Můžete si dopřát daleko více klidu a odpočinku, než jste byli doposud zvyklí. V práci to klape i bez vás, takže neváhejte a vyrazte někam na pořádný mejdan. Třeba i s někým.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Při vaší smůle se tento týden do ničeho významného raději nepleťte. Nechejte to na druhých, sami nic neovlivníte. Do čeho se ovšem můžete klidně zapojit je domácí úklid.
Ryby - 20.2.-20.3. Budete mít neustále naspěch, ani na chvíli v klidu neposedíte. Vaše nervozita bude celkem pochopitelná, vždyť
jste se o víkendu dočkali nebývalého zklamání od svého miláčka.

22. 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

ZÁJEMCI O PLOŠNOU INZERCI
VOLEJTE NA ČÍSLO 608 022 023
NEBO PIŠTE NA EMAIL
pvbila@seznam.cz
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HOKEJOVÁ REPREZENTACE V PROSTĚJOVĚ!

ČESKÝ TÝM SEHRAJE NA NAŠEM STADIONU DVA PŘÍPRAVNÉ
DUELY PŘED MS PROTI SLOVENSKU

Již tento týden ve středu odstartuje česká hokejová reprezentace
o c
ofic
oficiálně
závěrečnou přípravu na mistrovství světa v Německu a jak bylo
oznámeno,, ppř
edstaví se také v Prostějově. A to hned dvakrát! V pátek 16. a v sobotu 17.
představí
d bnaatot
dubna
dub
toti
tot
iž nár
iž
odnít
odn
d í tým
ý odehraje na prostějovském ledě dvě přípravná utkání s reprezentací
ým
totiž
národní
Slovenska. Jaký výběr se na Hané představí, to je v tuto chvíli zahaleno rouškou tajemství, ale
není vyloučeno, že kromě hvězd ruské KHL Jágra s Čajánkem by měli obléct dres českého
celku již také první hráči ze zámoří! V PROSTĚJOVSKÉM Večerníku se vše zcela jistě
včas dozvíte, neboť náš týdeník se dohodl s marketingovou agenturou BPA na spolupráci při
propagaci obou těchto zápasů. Těšit se můžete i na čtenářské soutěže o vstupenky a suvenýry
českého hokejové reprezentace.
VÍCE ZA TÝDEN!

Těžce zraněný fotbalista Radim VANĚK
SPORTOVNÍ
neví,
jestli
se
k
fotbalu
někdy
vrátí!
M
Večerníkovské
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TECHNIKA do ROSIC!
Hokejisté VSK Technika skončili
v Blansku a příští rok odehrají na
zimním stadionu v Rosicích, kam
by tak měli zajíždět i prostějovští
Jestřábi. Důvodem je skutečnost, že
druholigový hokej v Blansku netáhl,
a tak se na klubovou mapu opět vrací
tým s názvem VSK Technika Brno.
Hrát však nebude v jihomoravské
metropoli, ale kousek vedle – v
Rosicích. Podle dostupných informací se Technika domluvila v Rosicích
na patnáctiletém působení. „Určitý
smluvní vztah jsme uzavřeli, to však
neznamená, že tam Technika bude
hrát hokej patnáct let. Nikdo netuší,
co bude za rok. upřesnil předseda
brněnského oddílu Boris Vágner.
Zaslechl, zapsal, zaznamenal i
zaregistroval Petr Kozák

BONMO T

„Byla to ohromná bolest. A on se mi ani neomluvil...“

„ FOTBAL PRAKTICKY DUBLUJE ROLI
A PRÁCI STÁTU PŘI VÝCHOVĚ MLADÝCH
LIDÍ ČI POSKYTNUTÍ ZÁBAVY OBČANŮM, ALE
POMOC NEPŘICHÁZÍ ŽÁDNÁ!“
Místopředseda fotbalového oddílu a sportovní manažer divizního týmu Sokol Konice ROSTISLAV PŘIKRYL obezřetně
naráží na prakticky neexistující podporu státu sportu...

NUMERO
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Už ddvakrát
k á bbyll odložen
dl ž start jarní části Přeboru
Olomouckého KFS! Zatímco v jiných krajích po
ccelé České republice se hrálo, v našem regionu
jjsme na fotbal zajít nemohli. Kluby ale rozhodnuttí STK O KFS v drtivé většině přijali, trávníky prý
ttotiž nejsou v cajku... Začne se hrát o tomto víkenddu, nebo bude platit dotřetice všeho dobrého?

ŠA
Š
AMPION
LLenka
e n k a FFALTÝNKOVÁ
ALTÝNKOVÁ
Ilustrační foto: internet
PROSTĚJOV - Fotbalista Radim
Vaněk už je po operaci, ale na
návrat ke kulatému nesmyslu
zdaleka nepomýšlí. „Hlavně chci
být zdravý a chodit. Fotbal teď
neřeším,“ uvedl záložník Sokolu
Určice v exkluzivním rozhovoru
pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
V přípravném utkání před startem

jarní sezony ve Slatinicích, které se
původně ani nemělo hrát, se stal
jeho smutným aktérem. Běžela 55.
minuta, když v souboji o míč po
zbytečně tvrdém zákroku protivníka
Vaněk upadl a všem bylo hned jasné, že je zle.“byl to hrozný pohled,“
vzpomíná s týdenním odstupem
hráč. „Nikomu, kdo to viděl, nebylo

dobře po těle. Ta moje kost byla
úplně do pravého úhlu,“ popisoval
nepříjemné okamžiky své kariéry
technický záložník, který chvíli předtím zatížil konto domácích dvěma
brankami. Poté však byl odvezen
sanitkou do fakultní nemocnice v
Olomouci, kde jej také na druhý den
v poledne operovali. „Diagnóza zně-

ORLI nadosah překvapení,

nakonec brali BRONZ
KLATOY/PROSTĚJOV V posledních pěti letech byli
basketbalisté Prostějova
čtyřikrát ve finále Českého
poháru, ale ani jednou
nevyhráli. Nepodařilo se

jim to ani letos. Na západě
Čech se hrálo poprvé v osmi
účastnících a svěřenci trenéra
Petera Bálinta byli blízko
obrovskému překvapení, když
měli doslova na lopatě obhájce

KONEČNÉ POŘADÍ ČESKÉHO POHÁRU 2009/2010
1. ČEZ BASKETBALL NYMBURK
2. MLÉKARNA MILTRA NOVÝ JI ČÍN
3. BK PROSTĚJOV
4. BK SYNTHESIA PARDUBICE
5.-8. BK BREDA&WEINSTEIN OPAVA, BK D ĚČÍN, BK ÚSTÍ
NAD LABEM, TJ LOKOMOTIVA INTERCONEX PLZEŇ

HOKEJ
TURNAJ PŘÍPRAVEK
MORAVIA OPEN CUP
SOBOTA 27. 3. 2010
8:00 - 19:00 HODIN
NEDĚLE 28. 3. 2010
8:00 – 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov
EXTRALIGA ČR ŽEN - 32. KOLO
VK PROSTĚJOV

PŘESPOLNÍ BĚH
MISTROVSTVÍ MORAVY
A SLEZSKA VŠECH KATEGORIÍ
SOBOTA 27. 3. 2010
10:30 až 13:05 HODIN
Areál Campingu Baldovec

ATLETIKA
VOLEJBAL

SK UP OLOMOUC
SOBOTA 27. 3. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE, SKUPINA „D“ - 19. KOLO
TJ SOKOL KONICE
FC ŹĎAS ŹĎÁR NAD SÁZAVOU
NEDĚLE 28. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Konici - umělá tráva

...

I

ŠPROCHY
ze zákulisí
MIKLOŠKO SKONČIL
v anglickémWest Hamu
Rodák z Němčic nad Hanou a bývalý
reprezentační gólman Luděk Mikloško
odchází z postu trenéra brankářů ve West
Hamu United! Ve svém vydání to uvedl
deník The Times s tím, že k odchodu osmačtyřicetiletého Mikloška mohly přispět
jeho zdravotní potíže se zády, které ho v
poslední době trápily. Mikloško přišel do
West Hamu z Baníku Ostrava v roce 1990
a za osm let v tomto klubu odchytal 365
utkání. Po dalších třech letech v Queen´s
Park Rangers se do West Hamu vrátil
jako kouč brankářů a tuto funkci vykonával dodnes. Mezi anglickými fanoušky
nesmírně populární „Ludo“ se k těmto
informacím zatím nevyjádřil. Vrátí se
snadpodvacetiletechdoČeskérepubliky?

DENNÍ

HÁZENÁ

trofeje z Nymburku. Nakonec
se však do finále nepodívali a
museli se spokojit s bojem o
bronz. Ten naštěstí zvládli a
tak se Hanou opět stěhovalo
medailové umístění.
Počtvrté za sebou a pošesté
celkově vyhráli Český pohár
basketbalisté mistrovského
Nymburka. V sobotním finále
porazili Nový Jičín 66:48 a vedle
vítězné trofeje převzali i šek na
200.000 korun.
ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA STRANÁCH
27 a 28

HÁZENÁ
2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA MORAVAJIH - 18. KOLO
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SOBOTA 27. 3. 2010 15:00 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul.
1. LIGA MUŽŮ - 18. KOLO
TJ SOKOL KOSTELEC
NA HANÉ-HK
TJ PRAHA-CHODOV
NEDĚLE 21. 3. 2010 10:30 HODIN
Městská hala u ZŠ, Kostelec na Hané

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 15. KOLO
SOKOL ČECHOVICE
SK SLATINICE
NEDĚLE 28. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „B“ - 15. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 28. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál ve Vrchoslavicích

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - 15. KOLO
TJ SOKOL BRODEK U PV
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 28. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Brodku u PV

la zlomený kotník a přetrhané vazy,“
prozradil Radim Vaněk. Zákrok
soupeře nechápe. „Dostal jsem
míč od Davida Škody, chtěl jsem si
ho posunout a v tu ránu přišel skluz,
který jsem vůbec nečekal. Noha mi
zůstala pod soupeřem a já věděl,
že je to špatné. Vůbec jsem však
neporozuměl tomu, proč to přišlo.
Stalo se to na půlce, prakticky o nic
nešlo...,“ kroutí Vaněk hlavou. Ještě
víc však Vaňka mrzí, že nezbedný
hříšník se mu neomluvil ani na hřišti,
ani nepřišel do nemocnice, či neposlal jakýkoliv vzkaz!
(Dokončení na str. 24)

PE
EŠ
ŠEK
Pavel DREKSA

Perlička
P
erlička ttýdne
ýdne
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se ve finiši
boxerské sezony rozhodl už podruhé
přispět k návratu mistrovského titulu
zpět na Hanou. A TO DOSLOVA! Naše
redakce totiž vypsala finanční odměnu
pro celý tým BC DTJ Prostějov v případě jejich víkendového úspěchu, jemuž
se rovná vítězství v Ústí nad Labem. Nemožné? Nikdy neříkejte nikdy, třeba i s
přispěním motivace Večerníku dokáží svěřenci trenéra Křížka vydolovat výhru na
horké půdě.

Takže, boxeři vyhrajte v Ústí nad Labem
a dostanete od nás DESET TISÍC KORUN!

Více najdete
na straně
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MIROSLAV ČERNOŠEK BUDE ČTENÁŘŮM
VEČERNÍKU ODPOVÍDAT NA APRÍLA!!
I NADÁLE TAK MŮŽETE POKLÁDAT VAŠE DOTAZY
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!

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV - 15. KOLO
FC VÝŠOVICE
TJ OTINOVES
NEDĚLE 28. 3. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál ve Výšovicích

Dnes sport
také na str.
19 a 21
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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+kk, ul. Palackého, PV, nový, cihl. 60m2
5400Kč/měs. + ink.
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

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

BYTY- PRODEJ
1+1, ul. Winklerova, os. vl., cihl.,zvýšené přízemí,
38m2. Nová koupelna se sprch. koutem, nový kotel.
Cena: 850 000Kč

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

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

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

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:

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+1,nám.TGM
Kč5.500,-/měsíc+inkaso
nový2+kksparkováním,Olomouc
Kč9.000,-/měsíc+inkaso
3+1,sídl.Svobody
Kč7.800,-/měsícvč.inkasa
nový3+kk,Janáčkovaul. Kč8.000,-/měsíc+inkaso
RD3+1,ul.Dr.Uhra
Kč9.000,-/měsíc+inkaso
Fotokaždéhobytunajdetena:
www.jhreality.cz

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

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

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

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

www.asistent-reality.cz

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,-

BYT 1+KK KRASICKÁ, Prostějov
38 m2, OV, n2009, nízké náklády, západní strana, velice pěkný byt ! Ihned volný.
 777 867 858
1.090.000 Kč

BYT 3+1+ garáž NETUŠILOVA, Prostějov
68 m2, DB, cihlový byt s balkonem v
centru, nová plastová okna, dřev. podlaha, nová el. 220V.
 775 140 179
1.450.000,- Kč

BYT 1+1 KRASICKÁ, Prostějov
45 m2, OV, cihlový, nová kuchyně,
plastová okna, nízké měsíční náklady:
1.500,- Kč + el.
 733 158 566
1.150.000,- Kč

BYT 2+1 SVATOPLUKOVA, Prostějov
60 m2, DB, cihlový, nová koupelna, plán.
plast. okna, nízké měsíc. náklady: 500,- Kč + ink.
 733 158 566
840.000,- Kč

BYT 2+1 OKRUŽNÍ, Prostějov
55 m2, cihlový, po část. rekonstrukci,
klidné místo, pěkná vyhlídka.
 733 158 566
1.100.000,- Kč

BYT 2+1 Sídl. SVOBODY, 56 m2
Krásný byt, po komp.rekonstrukci
bez investic, klidné místo, 1. patro.
 733 158 566
1.250.000 Kč

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

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

Byty pronájem
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 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

Prodej zahrady 3277m2 se zděnou zahrad.
chatkou, skleníkem, studnou a el.energií v
Dobromilicích.
Cena: 180 Kč/m2
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

Byty prodej

1+kk DV, PV E.Beneše
725tis Kč
1+1 OV, E.Beneše
709tis Kč
1+1 DV, Šárka, po rek., zařízen
770tis Kč
2+1 OV, PV E.Beneše.
1.049tis 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, 3+1, 2+1,
990tis Kč
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

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

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,-

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

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

Byty prodej

Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD ve
Vrahovicích.
Cena: 1060Kč/m2
Prodej st. pozemku na RD v Mostkovicích.
Veškeré ing. sítě. Výměra 994 m2.
Cena: 1600Kč/m2

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

Mobil: 775 246 321

Byty prodej

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

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

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
590tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba
4.250tis Kč

www.cmreality.cz

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

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

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

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

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

PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
Konice,okr.Prostějov
Prodejhrubéstavbyrodinnéhodomu–typbungalov,velikosti3+1příp.5+1sobytnýmpodkrovím,půdorysdomu
13x11m.Pozemekcelkem1100m2.Cena:Kč1.390.000,-

BYTY–PRODEJ:
SLEVA!!! 1+1, Plumlovská ul. – DB, 1. p., 40 m2, po
rek.
Kč850.000,-SLEVA!!!
2+1,ul.Budovcova–DB,cihla,55m2,3.p.,bezvýtahu,pův.stav
Kč800.000,-SLEVA!
2+1,ul.PodKosířem–OV,porek.,58m2,3.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,-

GARÁŽE:
PRODEJ–Pv,zaMechanikou
Kč89.000,-SLEVA!!

1+KK Lidická, 28 m2
5.900 Kč vč. ink
1+1 Žeranovská, 45 m2 6.000 Kč vč. ink
1+1 Dobrovského, 34 m2 6.000 Kč vč. ink
2+KK Ječmínkova, 56 m2 7.000 Kč vč.ink
2+1 Bulharská, 55 m2
6.800 Kč vč. ink
2+1 Karlov, 68 m2
6.900 Kč + ink
2+1 Fügnerova, 45 m2
7.000 Kč + 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
2
3+KK Lužická, 63 m
7.000 Kč + ink
3+1 Dolní, 78 m2
6.500 Kč + ink
2
3+1 Daliborka, 105 m
7.000 Kč + ink
2
3+1 Hvězda, 75 m
8.000 Kč vč. ink
2
4+kk Olomoucká, 105 m 10.000 Kč + ink
4+1 Palackého, 112 m2
6.900 Kč + ink

PRODÁVÁTE? S NÁMI ZDARMA:





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

... snadno a rychle !

www.asistent-reality.cz

Inzerce, sport

22. března 2010

Stallo se před....
20. 3. 2000
► NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM NOVÁK
Člen mistrovského týmu TK Agrofert Prostějov Jiří Novák se
stal vítězem ankety OS ČSTV o „Nejlepšího sportovce okresu
Prostějov“ za rok 1999, jejíž výsledky byly vyhlášeny v prostorách
Národního domu. Na druhém místě se umístila dvojice krasojezdkyň
z Němčic nad Hanou Karla Hrabalová – Markéta Tobolíková, třetí
příčku obsadila běžkyně Helena Volná. Pro vítězství v kategorii
mládežníků si došla taktéž zástupkyně tenisu, tehdejší velká naděje
Petra Cetkovská. V kolektivech zvítězili prostějovští raftaři.
► HOKEJISTÉ SE ZACHRÁNILI!
Prostějovští hokejisté uspěli v obou zápasech pravdy, které měly
hodně napovědět v bojích o udržení první ligy. Tým HC pod
vedením trenérů Josefa Sršně a Petra Zachara zdolal před dvěma
a půl tisícovkami diváků, kteří měli vstupné zadarmo, Kadaň 4:2
(branky stříleli Bafrnec, Vlček, J. Vasilev a J. Hradecký). Definitivu
pak poskytl triumf 2:0 na ledě Šumperku, o který se postaral dvěma
góly Černý. Z branky vše jistil překvapivý hrdina Lukáš Plšek.
► VASILEV DOSTAL VYHAZOV!
Dosavadní jednička HC Prostějov a miláček prostějovských ochozů
Ivan Vasilev dostal těsně před rozhodujícími zápasy celé sezony
padáka. Předseda klubu Robert Kolář jej z klubu nemilosrdně
vyhodil na základě poklesu výkonnosti a špatné morálky včetně
několikaterého porušení životosprávy. „Pokud budu já předsedou,
takoví hráči tady působit nebudou,“ pronesl Kolář.
► MLÁDEŽNÍCI POD HLAVIČKOU HC
Prostějovský hokej opět pod jednou hlavičkou? Mezi
představiteli HC a MHK Prostějov došlo k dohodě a následnému
podpisu smlouvy o převodu zbylých práv hráčů od provozovatele
mládežnických týmů na současné vedení seniorského týmu. „Je
to první krok k celkovému sloučení mládežnického a seniorského
hokeje, což bychom si velice přáli,“ komentoval situaci Petr
Zlámal, výkonný ředitel HC Prostějov.
► FOTBAL SE NEHRÁL
kompletní program osmnáctého kola 2. Gambrinus ligy byl
na nařízení soutěžního úseku ČMFS z důvodu klimatických
podmínek odložen, avšak v Prostějově by se utkání s lídrem
soutěže FC Synot odehrálo! „My víme, co máme dělat, když
sněží! Tady se na odklízení podíleli i hráči a odklad zápasu
nás mrzí,“ komentoval tehdy situaci Bořivoj Kresta, předseda
fotbalového oddílu SK LeRK Prostějov.
► BASKETBALISTÉ V PASTI
BasketbalistéTJOPProstějovzvládlipouzejednozveledůležitých
domácích střetnutích, když porážku s rezervou Opavy napravili
vítězstvím proti Krnovu. Ztráta s přímým konkurentem v boji
o záchranu však svěřence Michala Müllera dosti bolela, neboť
po ní už Hanákům zůstávala pouze teoretická naděje na uhájení
třetiligové příslušnosti....
-pk-

Rozhovor týdne
V rámci naší pravidelné rubriky, v níž exkluzivně zpovídáme sportovní hvězdy či zajímavé osobnosti ze sportovního prostředí, jsme tentokrát zavítali do korfbalového prostředí. Tým SK RG Prostějov totiž opětovně neuspěl ve svém snažení za snem o postupu do FINAL
FOUR České korfbalové extraligy. Nás tak zajímalo, jak se s tímto nepříjemným faktem vyrovnává trenér a předseda klubu v jedné osobě.
Exkluzivní interview poskytl PROSTĚJOVSKÉMU večerníku Jan Mynařík. Do příštího vydání jsme vyzpovídali Vladimíra Trundu,
předsedu Okresního fotbalového svazu Prostějov i nedávno založeného sdružení FOTBAL Prostějov.

Jan Mynařík: „Zklamání je obrovské. Víme, že jsme na to měli“*
Korfbalový boss se zamýšlí nad příčinami nepostupu do Final Four
PROSTĚJOV - Přestože cítil
velkou radost z rostoucího
zájmu o korfbal, který
dotvrdila i nejvyšší návštěva
sezony na posledním
dvoukole proti Brnu,
převládalo na jeho duši
zklamání. Prostějovský
korfbal se ani letos
nepodívá mezi tuzemskou
elitu, tým SK RG totiž do
FINAL FOUR nepostoupil.
„Nezvládli jsme domácí
duely,“ pojmenoval základní
příčinu páté příčky po
základní části Jan Mynařík,
trenér a předseda oddílu.
„Diváci ale byli fantastičtí!
Můžeme jen litovat, že jsme
příznivcům nemohli dopřát i
ten pocit z vítězství,“ řekl dále
v rozhovoru pro náš týdeník
Mynařík. Jeho svěřence nyní
místo bojů o titul čeká pouze
extraligová baráž.
¤ Opět vám unikl vytoužený
postup do Final Four. Jak
moc toto zklamání bolí a
odeznívá postupem času?
„Zklamání je samoz řejmě
obrovské, protože všichni
víme, že jsme na to měli. Dá
se ale říct, že tu větší porci
zklamání jsme si všichni prožili
už po zápasech v Českých
Budějovicích v předchozím
kole.“
¤ Když se ohlédneme za
nešťastným dvojutkáním
proti Brnu. Kde vidíte
nejzásadnější příčiny, že to
nevyšlo?
„Myslím si, že z naší strany

Chraňte svoji nemovitost a domácnost
Pojistěte si je

Určitě pojistit. Majitelé bytů v osobním vlastnictví by se měli zajímat, zda již je pojištěný celý dům prostřednictvím
společenství vlastníků.
Pojištění nemovitosti chrání
vlastníka domu či bytu proti řádění živlů. Musí ale vědět, proti kterým se chce pojistit a jaké objekty má pojistka krýt. Tuzemské
pojišťovny dnes nabízejí produkty, které se týkají jak samotné
stavby (pojištění nemovitosti) nebo pouze vybavení (pojištění domácnosti), tak i kombinované pojistné produkty, které se vztahují
k obojímu. Ne každý ale potřebuje pojistit vše. V rámci pojištění
nemovitosti lze pojistit rodinný
dům, bytový či činžovní dům, byt
v osobním vlastnictví, rekreační
objekt, chatu, garáž, půdní vestavbu, stavební materiál, stroje i
nářadí nebo související objekty
(bazén, skleník, studna, kůlna,
plot).
Pojištění nemovitosti se vždy
týká toho, co je pevně zabudováno, zatímco pojištění domácnosti se vztahuje pouze k vybavení, tedy k tomu, co je možné
odnést. Hlavním smyslem pojištění nemovitosti je především
ochrana objektů před živelnými
riziky. Pojistit se dá každá budova, která je trvale či rekreačně
obývaná. Ocenit ji mohou i ti, kteří teprve staví. Spolu s rozestavě-

ným domem může tato pojistka
krýt i stavební stroje a materiál.
Jestliže někdo plánuje koupit nemovitost v místě, které příliš nezná, měl by ještě před koupí zjistit, co vše může jeho nový dům či
byt ohrozit. Mohou to být třeba
sněhové kalamity, vichřice či spadané stromy, které mohou hrozit
na horách i v nížinách. Specifickým případem jsou povodně. V
Česku jsou lokality, ve kterých je
pojištění nemovitosti proti povodním velice drahé nebo téměř
nemožné.
Pojištění nemovitosti se může
týkat škod způsobených požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu. Vodou
z vodovodního zařízení, vichřicí
nebo krupobitím, vystoupnutím
vody z odpadního potrubí, krádeží vloupáním, loupeží, povodní
nebo záplavou, náhlým sesuvem
hornin a zemin nebo zřícením lavin, tíhou sněhu, pádem stromů,
stožárů a jiných předmětů, nárazem vozidla nebo jeho nákladu,
zemětřesením, mrazem na
topném systému a vodovodním
zařízení, rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly, kouřem, vandalismem nebo rozbití

skla z jiné příčiny než pojištěným
rizikem.
V zásadě by si měl tuto pojistku
sjednat každý, kdo má nemovitost v osobním vlastnictví. Je to
pojistka, která se může mnohokrát vrátit, protože stavební úpravy
při poškození nemovitosti nebývají levné, ba naopak. Pojištění
nemovitosti je de facto základní
pojistka, která za relativně malé
peníze kryje velká rizika. Cena
pojistky u domu by měla odpovídat hodnotě, za kterou se postaví nový. Byty v osobním vlastnictví a družstevní byty tvoří
výjimku, pojišťují se na tržní
hodnotu. Ještě před sjednáním
pojistky by se měli majitelé bytů
v osobním vlastnictví zajímat,
zda již je pojištěný celý dům prostřednictvím společenství vlastníků. V případě, že taková pojistka již sjednaná je, je dobré vědět,
na která rizika. Na vlastníkovi bytu potom je, zda chce mít lepší pojistku či mu tato bude stačit a pojistí si třeba jen stavební součásti
v rámci pojištění domácnosti.
Vícenásobné pojištění tedy možné je, v případě škody je ale možné čerpat pojistné plnění pouze
jednou.
-vevi-

ligy. Také vím, že se zápasy
moc líbily, a proto můžeme jen
litovat, že jsme příznivcům
nemohli dopřát i ten pocit z
vítězství. Korfbalový boom
už v Prostějově nastal a
probíhá, začalo to po Final
Four 2008 v Prostějově, které
pořádal náš klub. Dostali jsme
se více do médií a o korfbalu
se začalo více vědět. Neustále
rostoucí zájem diváků je
toho důkazem. A hrát korfbal
chce také čím dál tím více
zájemců.“
¤ Zápasy nemohl odkoučovat
SMUTNÝ ŠÉF. Trenér a předseda SK RG Prostějov Jan Mynařík se všemožnými váš nizozemský trenér, který
prostředky snažil dotáhnout své ovečky k postupu mezi nejlepší čtyřku tuzemské se vrátil do země. Nemohlo
být i to tím rozhodujícím
korfbalové scény. Bohužel se mu to ani letos nepovedlo....
Foto: www.korfbal.prostejov.cz jazýčkem na miskách vah?
„Od za čátku jsme věděli,
byla utkání poměrně povedená. Budějovicemi. Mrzet nás že Hennie Baas s námi
Chyby tam samozřejmě byly, mohou také dvě prohraná v tomto kole nebude. To
zejména v druhém zápase v utkání s Kolínem doma. neznamená, že bychom
prvním poločase, ale proti Obzvlášť ty Budějovice byly nespolupracovali, na dálku
soupeři jako je Brno se jim velkým selháním, protože jsme společně připravovali
prostě nevyhneme. Zápasy soupeř nehrál dobře. My tréninky i pracovali na samotné
byly herně vyrovnané, ale Brno jsme ale prostě hráli ještě hůř. předzápasové přípravě. Za
mělo lepší střelbu a podařilo se Faktorů tam bylo víc - ne úplně Hennieho práci s naším týmem
mu v obou utkáních odskočit zdravý kádr, dlouhá cesta a a klubem můžeme být jenom
uprostřed hrací doby. My jsme hlavně psychický blok z šance rádi, hodně jsme se posunuli.“
¤ O postup do Final Four jste
pak dotahovali, ale nestačilo rozhodnout a jít do play-off.“
to. V koncovkách dokázalo ¤ Bezprostředně po druhém se snažili již poněkolikáté,
Brno dát koše zrovna, když to zápasu jste zmínil, že myslíte, že teď jste k úspěchu
potřebovalo.“
vyřazení vás nejvíce mrzí byli nejblíže?
¤ A byly to skutečně právě kvůli divákům. Myslíte „Z herního hlediska jsme byli
zápasy s Brnem, které si, že postupem mezi čtyři rozhodn ě nejblíže, každému
rozhodly o vašem umístění? nejlepší týmy v ČR by mohl v týmu jsme byli minimálně
Nebo si myslíte, že někde Prostějově nastat jakýsi malý vyrovnaným soupeřem. Pokud
se budeme nadále zlepšovat
jste body ztratili přece jen korfbalový boom?
zbytečněji?
„Diváci byli fantasti čtí! jako nyní pod vedením trenéra
„Krom ě posledního kola doma Všichni jsme byli rádi, že jich Baase, tak se nemusíme v příští
proti Brnu je to samozřejmě tolik přišlo. Jsem si jist, že se sezoně bát.“
(Dokončení na str. 27)
dvěma prohrami s Českými jedná o rekord základní části
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TV tipy
Sportovní
redakce
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. -pkLEDNÍ HOKEJ
Extraliga - play off
čtvrtfinálové zápasy
PONDĚLÍ 22. 3. NEDĚLE 28.3. 2010
18:00 hodin
CYKLISTIKA
mistrovství
světa v dráhové
cyklistice
přímý přenos z Kodaně
(Dánsko)
STŘEDA 24. 3.-NEDĚLE
28.3. 2010 od 18:10 hodin
FOTBAL
21. kolo
Gambrinus ligyFK
Jablonec n.N.
- AC Sparta Praha
STŘEDA 24. 3. 2010
19:45 hodin
LEDNÍ HOKEJ
Pittsburgh Penquins –
Philadelphia
Flyers
přímý přenos utkání NHL
SOBOTA 27. 3. 2010
18:05 hodin

22. 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

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

Byt 3+1 Dolní, PV
Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, 75 m2 s balkonem, 4. patro, panel, výtah. Byt po rekonstrukci.
Cena : 1.300.000,- Kč

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

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

BYTY – PRODEJ

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

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

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

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

SLEVA!

RD Myslejovice
Tel.: 777 851 606
Zastavěná plocha 112 m2, zahrada 289m2.
Dispozičně 2+1, veškeré sítě. Určeno k část.
rekonstrukci.
Cena : 550.000,- Kč

Byt 2+1 Moravská, PV Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, výměra 57 m2, 1. patro,
panel. Dům po kompletní rekonstrukci, byt
původní.
Cena : 1.100.000,- Kč

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

◘ Prodej cihl. patrové chaty s terasou, Bělecký
mlýn. Dispozičně řešeno 3+1. Pozemek o výměře
1800m2 a zastavěné plochy 100m2.
Cena: 880 000 Kč k jednání

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.

Pronájem RD Bezručovo, PV Tel.: 777 851 606
RD 2+1, s možností užívání dvorku a sklepa, klidné prostředí, zachovalýstav. Cena:6.000,-Kč/měs.+ink.
BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/p, Libušinka, PV
2+1, n/c, Fugnerova, PV
2+1, n/c, Úprkova, PV
2+1, n/c, centrum
2+1, z/p, Špály, PV
3+1, n/c, Vodní, PV
RD Jezdecká, PV

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

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

390.000 Kč
1.110.000,- Kč
1.250.000,- Kč
950.000 Kč
1.390.000 Kč

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

480,- Kč/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 RD 3+1 v Konici,po rekonstrukci,
garáž,zahrada,pěkný.
Cena 1 560 000Kč
◘ Prodej RD 2+1 v Myslejovicích,
Cena: 550 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1 s lodžií, 56 m2,nepr. pokoje,
šatna.
Cena k jednání!
◘ Prodej bytu 2+1 s balkonem, 58 m2,
Cena: 890 000 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 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 k jednání
◘ 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 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 950 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.
◘Pronájem 2+1 s lodží,75m2,po rek.
8000Kč 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, sport

22. 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 3+1 Sídliště svobody
BYTY:
Byt 3+1, Šárka, DB/panel, 68 m2, 4. patro,
byt je bez větších úprav v zachovalém stavu,
plast. okna.
1 100 000,- 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

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

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
1.150.000Kč
2+1 Joštovo nám. cihl. 55m2
740.000Kč
2+1 Svatoplukova cihla 58m2
839.000Kč
2+kkOlomoucká OV cihla 61m2 po celk. rek
Cena k jednání 1.199.000Kč
2+1 Svobody OV po celk rek
1.250.000Kč
3+1 Ptenský Dvorek OV 74m2 k jednání 690.000Kč
3+1Dobrovského 75m2 možná sleva 1.000.000Kč
3+1 Zrzavého po rek. 76m2+lodžie 1.199.000Kč

Novinka! RD Biskupice 2+1, zemědělská
usedlost, poz.2000 m2, hospodářské budovy
1 990 000,- Kč
RD Těšice 3+1 se zahradou, cel. plocha poz. 3064 m2, zděná stodola, hospodář. budovy, zděný přístřešek, garáž.
Topení ÚT/plyn, vlastní voda, septik.
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

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

Volejte: 732 285 189
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
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+1 Ambrose po celk rek.
6.000Kč vč.ink
1,5+1 Šlikova 50m2 2xbalkon
7.500vč.ink
2+1 Fanderlíkova 60m2 cihla 6.500Kč vč.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
Nový 2+1 Krasická 75m2 k jednání 7.000Kč+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

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: 739 322 895
RD 5+kk, Dr. Uhra, po kompletní rekonstrukci,
cel. plocha poz. 450 m2, zahrada 209 m2, garáž,
krb.
Cena v RK

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
Č
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+1, OV, sídl.svobody, 1NP, lodžie, po
kompl.rekon.,55m2
1.250.000,-Kþ
2+1,OV,Dolní,panel,4.p.,balkon,sklep,
53m2,blízko centra
945.000,-Kþ
2+1, OV, cihla,po rekonstr., Svatoplukova,
vl. ohĜev vody a vytápČní.
950.000,-Kþ
2+1,Joštovo nám.,DB s možností do OV,
cihla,50m2,balkon,4.p.
749.000,-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
1.600.000,-Kþ
DOMY prodej
7+1,velmi pČkný,ýehovice,po rekonstrukci,
terasa,zahrada,garáž,vjezd.
Cena v RK
3+kk,Malé Hradisko,kompl.rekonstr.,
zahrada 380m2,
1.520.000,-Kþ
7+1,Kostelec n/H,velmi pČkný,garáž,
zahrada,sauna,krb
3.500.000,-Kþ
4+1,Vrahovice,pČkný,cihla,zahrada,dvĤr,
terasa,ÚT- plyn.kotel
2.800.000,-Kþ
Hostinec Dobromilice,komerce i bydlení,
zahrada,posezení
1.680.000,-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
520.000,-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

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 2+1, Čelčice, po rekonstrukci, velmi dobrý stav.
Cena: 1.340.000,- Kč
Prodej řadového RD 2+1, Myslejovice, možnost rekreace
Cena: 650.000,-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
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-Tylova
5.500,-Kč včetně inkasa
Pronájem bytu 1+1,35 m2, PVMoravská 5.500,-Kč včetně inkasa
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.: 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

Prodej RD 1+1 v Přemyslovicích, vhodný i jako
chalupa, samostatně stojící, pozemek 443 m2, stodola,
vjezd na zahradu.
Cena k jednání 295 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice, Čechovice,
Alojzov a Mostkovice.

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

Rodinné domy se zahradou:

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov
v budově České pojišťovny

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz
Garáž - pěkná, v žádané lokalitě, u nové
nemocnice
110 tis.Kč

Byty prodej - NOVINKY:
2+1 DB cihla Pv Svatoplukova
940 tis. Kč (levný, blízko centra)
2+1 DB panel Pv A.Slavíčka
1 245 tis. Kč (po rekonstr.)
3+1 DB panel Pv Dobrovského
1 090 tis. Kč (velmi levný)
3+1 OV cihla Pv Svatoplukova
1 870 tis. Kč (nadst.87m2)

Garsonka - pronájem :
1+0 Pv Hliníky

4 tis.Kč/měs
(vybavená, roh.vana)

RD prodej:
4+1 Kostelec n/H
2 170 tis.Kč
(krásný, 5 pokojů, krb, dvorek, zahr.)

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

Ponikev u Konice
4.900.000 Kč
Čelechovice – Studenec . 2.600.600 Kč
Želeč
750 000 Kč
PV Vrahovice
1 800 000 Kč
Prostějovičky
1 900 000 Kč
Čechovice
3 500 000 Kč
PV Domamyslice
4 200 000 Kč
Plumlov
4 500 000 Kč
PV Mostkovice
4 690 000 Kč
Kojetín
3 450 000 Kč
Pěkné byty:
1+1, DB, Šárka
630 000 Kč
1+1, OV, Cyrila Boudy 700 000 Kč
2+1, DB, Joštovo nám. 750 000 Kč
2+1, OV, Dolní
900 000 Kč
2+1, OV , Na Hrázi
930 000 Kč
3+1, DB, Němčice n.H. 950 000 Kč
2+1, OV, Pod Kosířem 1.150.000 Kč
2+1, OV, sídl.Svobody 1.250.000.Kč
2+1, DB, Šárka
995 000 Kč
2+1, OV Okružní
1.000 000 Kč
2+1, DB, Anglická
750.000.Kč
2+1, DB, A. Slavíčka 1 050 000 Kč
3+1, DB, E.Beneše
1 200 000 Kč
3+1, DB, Anglická
1 290 000 Kč
3+1, OV, Moravská
1 400 000 Kč
3+1, OV, C.Boudy
1.790.000 Kč
3,5+1, OV, sídl.Svobody 1 420 000 Kč
3+1, OV, Brněnská
1 850 000 Kč
4+1, OV, Západní
1 690 000 Kč
4+1,OV, Slovenská
2.000.000 Kč
Pronájmy:
2+1, sídl. A. Slavíčka
7300 Kč/ měs , vč. inkasa
3+1, Moravská
10.000 Kč/ měs, vč. inkasa
Pro naše klienty hledáme:
Menší RD v Prostějově a okolí
Byty 2+1 a 3+1 bezbariérové
Chaty v oblasti: Seč, Stražisko,
Prostějovičky, Plumlovská přehrada

Naše celá nabídka na:

www.byty-gfb.cz

Uzávěrka inzerce je vždy
ve čtvrtek ve 14.00 hodin

Přespolní běžci o tituly v Baldovci
Z pověření Krajského atletického
svazu Olomouc pořádá Atletický
klub Prostějov Mistrovství
Moravy a Slezska v přespolním
běhu, které se uskuteční již tuto
sobotu 27. března 2010 v areálu
Campingu Baldovec. Startovat
budou muži, ženy, veteráni, veteránky, muži-mílaři, junioři,
juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a mladší
žákyně.
„Tratě povedou po přilehlé louce
s travnatým a hliněným povrchem
i lesních cestách, start a cíl bude na
fotbalovém hřišti. K dispozici jsou
na členité trati dva okruhy v délce 1500 a 2000 metrů s maximálním převýšením osmnácti metrů.
Přihlášky zasílají atletické oddíly
e-mailem na adresu: atletika.pv@
volny.cz, a to do čtvrtku 25. března
18:00 hodin. Závodní kancelář bude

otevřena v sobotu od 8:30 v místě
konání závodů, startovné je padesát
korun,“ prozradil Večerníku Milan
Čečman, ředitel závodů a předseda
pořádající AC Prostějov. „V areálu campingu Baldovec možnost
využít lanové centrum, horolezeckou věž a wellness centrum pro účastníky závodů
za zvýhodněné vstupné,“ dodal. Tuzemský

šampionát běžců podporuje Město
Prostějov, Olomoucký kraj a firmy
Starorežná a StarLife, partneři prostějovského atletického klubu.
Rekreační středisko Baldovec se
nachází na území Moravského krasu, jen pár kilometrů od propasti
Macocha. Centrum je situováno v
malebném údolí Bílé vody, obklopeno hlubokými lesy a panenskou
přírodou.
-pk-

Časový pořad Mistrovství Moravy a Slezska
v přespolním běhu, sobota 27. března 2010, Baldovec:
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.50
12.10
12.35
13.05

1500m
1500m
2000m
3000m
3000m
4000m
4000m
5000m
8000m

mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
dorostenky
dorostenci + veteráni
juniorky + ženy + veteránky
junioři + muži mílaři
muži

kam za figurkami....
boie na 64 černobílých polích aneb SK ROŠÁDA INFORMUJE

BYTY

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

Garanční fond bydlení
Wolkerova 3, Prostějov
774 409 430, 774 101 818
Linka zdarma: 800 152 452

- pohodové vyřízení
realitních služeb

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

www.srdcerealit.cz

Tel.:728 166 255

1+1, DB, Studentská, cihla, 40m2, byt původní
stav.
Cena 730.000Kč
1+1, OV, Okružní, panel, 43m2, byt původní
stav.
Cena 810.000Kč.
2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.340.000Kč.
2+1, OV, Pod Kosířem, cihla, 52m2, byt část.
rekonstrukce.
Cena 1.290.000Kč.
3+1, OV, Plumlov, cihla, 85m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.580.000Kč.

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY :
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.

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

? Okresní přebor jednotlivců
V okresním přeboru jednotlivců, který probíhal od ledna do
března v prostorách klubovny
SK Prostějov, byla k vidění
celá řada zajímavých partií. Po odehraných devíti kolech zvítězil Vladimír Dvořák
z SK ROŠÁDA Prostějov,
před Karlem Meisslem (SK
Prostějov) a největším překvapením celého turnaje Michalem
Snášelem z ROŠÁDY. Ten
v průběhu turnaje podlehl pouze vítězi a připsal si několik
cenných výher. Další pořadí:
4. Hradský ml., 5. Trimmel, 6.
Kocmel, 7 Virgler, 8. Zatloukal,
9. Kubina, 10. Vejmola, 11.
Hradský st., 12. Brzoska, 13.
Strejček, 14. Krejsa.
? Turnaj dětí
SK ROŠÁDA Prostějov ve
spolupráci s SK Prostějov
uspořádala v sobotu 13. břez-

na 2010 turnaj pro děti ze
škol prostějovského okresu,
které chodí do šachových
kroužků při některých školách. Zúčastnilo se 20 dětí z
RG a ZŠ města Prostějova,
Z Š J a n a Ž e l e z n é h o , D r.
Horáka, ZŠ Přemyslovice a
ZŠ Melantrichova. Turnaj
proběhl v příjemném prostředí klubovny SK Prostějov, počítačové zajištění bylo v režii
ROŠÁDY. Motivem turnaje bylo, aby se spoluhráči
z jednotlivých kroužků utkali
v turnaji i s jinými hráči, než
obvykle, a také, aby strávili
sobotní dopoledne činností,
která je baví. Kláním byla
přítomna i řada rodičů, kteří
svým ratolestem drželi palce.
Vítězem se stal podle předpokladů Tomáš Zajíček (RG a
ZŠ Prostějov), který už v dresu ROŠÁDY úspěšně bojuje
v okresních soutěžích dospělých. Druhý skončil Ludvík

Procházka (ZŠ Jana Železného)
a třetí příčku vybojoval Michal
Kment (ZŠ Melantrichova),
který již rovněž zkouší štěstí v dresu ROŠÁDY i mezi dospělými. Další pořadí:
4.T. Vysloužil (RG a ZŠ),
5.Hladký, 6. Olejníček (oba
ZŠ J. Železného), 7.Tran (RG
a ZŠ), 8.Ambros (Dr. Horáka),
9. Skopal (ZŠ Jana Železného),
1 0 . K a d l e c ( D r. H o r á k a ) ,
11. Křupka (Přemyslovice),
12.Bartoš (RG a ZŠ), 13.
Sekanina (ZŠ J. Železného), 14.
Běhal, 15. Muller, 16. Pazdera
(všichni Dr. Horáka), 17.
Londin (ZŠ J. Železného),18.
L. Vysloužil (RG a ZŠ), 19.
Navrátil (Dr. Horáka), 20.
Škrabalová (Přemyslovice).
SK ROŠÁDA Prostějov hraje
a podniká svoje sportovní akce za veřejné finanční podpory Města Prostějova.
-tog, pk-
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Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1. Platím
hotově. 774 851 606.

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.

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

Pronajmu k občasnému použití místnost 4x2,5m v PV. Cena 900 Kč/měs.
Tel.: 728 018 248 pouze SMS.

Pronajmeme prostory 80 m2, v přízemí blízko středu města, vhodné na
kancelář, služby, sklad, lehkou výrobu aj. Možnost parkování. Tel.: 777
580 880.

Prodám byt 2 + 1 na ul. A.Slavíčka č.
3. Plastová okna, zateplená fasáda,
byt v pěkném stavu, 56 m2 + balkon.
Cena 999.000 Kč. Byt volný ihned.
774 861 498.

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

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.

Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Koupím chatu na Běleckém mlýně.
Mám hotovost. 777 231 606.

Pronajmu cihlový byt 3 + kk v PV, cena 5.500 Kč/měs. Solidní zájemce.
Tel.: 724 337 984.
Sháním menší domek se zahrádkou.
Nejlépe Kralice, Výšovice, Brodek u
PV, Otaslavice, Kostelec, případně
kdekoli do 15ti km od PV. Spěchám.
777 231 606.
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.
Hledám pronájem bytu 2 + 1, 3 + 1 v
Prostějově. 774 851 606.
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 novostavbu řadového RD v
Plumlově, 5 + 1, garáž, okr. zahrada,
bazén. Dům je v bezvadném stavu,
bez dalších investic. RK nevolat. Tel.:
720 204 000.
Pronajmu dlouhodobě zděný jednopokojový byt, Žeranovská ul. 21.
Volný ihned. Tel.: 608 88 76 33, jaro07@seznam.cz
Prodej panelového bytu 3 + 1 OV, ul.
Italská, po částečné rekonstrukci, výměra 62m2, 2NP. s výtahem.
Neprůchozí pokoje, prostorný byt s
balkonem. Cena 1.190.000 Kč. Tel:
603 598 193.
Pronájem nových apartmánů pro
řemeslníky, studenty i seniory, jednotlivce i páry. Krátkodobě i dlouhodobě, blízko centra, v klidné části u parku. Možnost nadstandardních služeb:
úklid, prádelna, stravování, nákup.
Mob.: 777 943 299.
Pronájem cihl. bytu, Bulharská ul., cena vč. inkasa 6.800 Kč. Tel.: 602 451
816.
Prodám stavební pozemek v
Kostelci na Hané 1.000 m2, cena
490 Kč/m2. Dohoda možná. Tel.:
737 112 123.
Koupím byt 3 + 1 nebo 2 + 1 (větší) v
PV, stav nerozhoduje, cena do 1,1 mil.
Kč (dohoda). Tel.: 732 181 597.
Pronajmu přízemní nebytové prostory v centru Prostějova, 3.500 Kč –
24m2, 5.000 Kč – 54m2, 6.000 Kč –
62m2, 6.500 Kč – 67m2, 7.000 Kč –
85m2, 25.000 Kč – 350m2. Tel.: 602
787 096, 606 312 009.
Prodám hezký byt 3+1 s balkonem u
Hloučely. Tel: 608765555.
Koupím byt 3 + 1 po celkové rekonstrukci OV i DV, platím hotově cena max. do 1.600.000 Kč. Tel: 777
607 873.
Pronajmu byt 4 + 1 ul. Palacká.
Částečně zařízený. Cena 6.900 Kč +
ink. Tel.: 602 50 20 98.
Pronajmu byt 1 + 1 na Kostelecké ul.
v PV. Tel.: 607 919 040.
Hledáme ke koupi RD na Konicku,
zahrada, dílna. Tel.774421818.
Koupíme cihlový byt v dobrém stavu,
1 + 1 nebo 2 + 1. Tel. 774 858 723.
Hledáme ke koupi RD 3 + 1, 4 + 1 se
zahradou v Prostějově nebo okolí. Tel.
774 101 818.
Koupíme menší chatu v okolí PV. Tel.
774 858 723.
Koupíme RD v PV, cena kolem 3 mil.
774 101 818.
Pronajmu dlouhodobě zařízený byt 3
+ 1, sídl. E.Beneše. Levný nájem +
5.000 Kč/měs. RK nevolat! Tel.: 608
45 53 04.

Pronajmu kanceláře v centru města.
Tel.: 602 70 32 87.
Prodám byt 3 + 1 sídl. E.Beneše. Cena
1.200.000 Kč. Volný ihned. RK nevolat. Tel.: 608 455 304.
Pronajmu hostinec v okrese
Prostějov. Volat po 18.00 hod. Tel.:
606 507 634.
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.
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
Pronájem bytu 1. kategorie 2+1
(80m2) v centru Přerova,
ul. Drahlovského. Tel.: 602 500 711
Pronájem bytu 1. kategorie 1+1
( 30m2) s koupelnou, v centru Přerova
od 1.4.2010. Tel.: 602 500 711
Pronájem bytu 1 + 1, cihla, 1. podlaží,
volný, nízký nájem. Tel.: 605 510 106,
582 333 133.

Prodej panelového DB 3 + 1, po celkové rekonstrukci, výměra 76,46m2,
3NP. Byt má neprůchozí pokoje, komoru, lodžii, 2 sklepní prostory. Dům
je udržovaný, po celkové revitalizaci
včetně výtahu. Nízké náklady. Cena:
1.390.000 Kč. Tel: 603 598 193,
www.kpreals.estranky.cz
Pronajmu 1 + 1 v PV, s lodžií, plast.
okna. Cena do 6.000 Kč vč. ink. Tel.:
724 337 984.
Prodám velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
46 m2. Plovoucí podl. Cena 790.000
Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu nebytové prostory v PV,
cca 160 m2, velké výlohy, vhodné na
kanceláře, obchod. Cena 14.000 Kč.
Tel.: 724 337 984.
Prodej nebo převzetí hypotéky + doplatek, stavební pozemek v
Domamyslicích, 700 m2, stavební
povolení, projekt bungalov 4 + kk, garáž, přípojky, el., voda, Kontakt: 603
38 17 23.
Prodám RD 4 + 1 se zahradou, v
blízkosti centra. Cena dohodou.
Tel.: 603 560 836.
Vykoupím Vaši nemovitost. Peníze
ihned. Tel.: 603 560 836.
Prodám DB 1 + 1 cih., po rek., 40 m2,
nízké náklady, 810 tis. Kč. RK nevolat. Tel.: 732 466 293.

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

Solidní práce! Odměna pro spolehlivé. Tel.: 734 379 427.

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

Přijmu 3 zájemce na sepisování
smluv. Zabýváme se oddlužováním
občanů. Tel.: 732 349 977.

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.
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.
Centrum zdraví uplatní na pozici
konsultant ve výživě, konsultant v
kosmetice a supervizor. Podmínka:
mít rád lidi a obor. Tel. 723 306 068.
Potřebujete si vydělat? Nabízím nenáročnou, dobře placenou práci. Tel:
739349 472.
Přijmu pracovníka na lehké pomocné
práce vhodné pro důchodce a osoby
zdravotně znevýhodněné. Inf. tel.:
582 342 095.

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.

Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájemné 1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811
174.

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

Pronajmu 3 + 1, 723 565 897.

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.

Prodej bytu 2 + 1 v PV. Tel.: 722 912
715.

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.

Prodám byt 2 + 1 v OV, po celkové rekonstrukci na Sídl. svobody, PV. Tel.:
732 558 657.
Přijmu společníka do zavedené realitní kanceláře. Vážní zájemci piště na:
arnie333@seznam.cz
Prodám garáž za Leteckou ul. Pěkná,
opravená. Cena 105.000 Kč. Tel.: 602
265 646.
Prodám byt 3 + 1 v klidné lokalitě, po
úpravách, nízké náklady. RK nevolat.
Tel.: 736 732 287.
Koupím menší chatu do 15 km od PV.
Příjezd autem. Tel. 731 160 386.
Pronajmu velký byt 2 + 1 s balkonem,
2. NP, po rekonstrukci, nedaleko hl.
nádraží v PV. Tel.: 608 328 617.
Pronajmu 2 + 1 v centru, 6.000 Kč vč.
ink. Tel.: 721 014 096.
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.

Pronájem bytu 1 + 1 v PV. Tel.: 722
912 715.

Pronajmu cihlový byt 2 + 1, volný od
1.4.2010, tel. 607 798 040.
Pronájem kancel. ploch s vl. soc. zázemím, v centru PV, v přízemí domu,
36 m2, parkování v domě. Vhodné
pro pojišť. kancl., stav. spoř., cest.
agentury aj. Info na tel.: 777 862 900.
Ubytování v Prostějově, vhodné pro
řemeslníky i studenty, jednotlivce i
páry. Blízko centra, klidná část. Cena
od 100 Kč/osoba/noc. Tel.: 776 544
388.
Prodám dr. byt 2 + 1, cihla, 5min. od
centra, část. rekonst., nová plast. okna,
volný ihned, cena 1.000.030 Kč. RK
nevolat, tel. 603 537 433.
Hledám byt 3 + 1 na sidl. E. Beneše a
okolí, cena do 1.250.000 Kč, peníze
do 14 dnů. Tel: 777 602 873.
Prodám cihlový byt 2 + 1 v PV, os.
vlast., 59 m2, ul. Budovcova. Cena
760.000 Kč. Tel.: 725 765 712.
Pronájem garsonky v centru PV, po
rek., možnost parkování ve dvorním
traktu. Info na tel.: 777 862 900.
Prodám byt 2 + 1 v PV, ul. Dolní, os.
vlast., 59 m2 s balkonem. Cena
799.000 Kč. Tel.: 725 788 203.
Prodej stavební parcely Vrahovice,
veškeré IS, klidní lokalita. Tel.: 604
821 332.

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 cihlového DB 2 + 1, dům i byt
po GO. Cena 930.000 Kč. Tel.: 604
821 332.

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

Pronájem cihl. bytu 1 + 1, 4.200 Kč.
Tel.: 602 451 816.

Pronájem bytu 2 + 1, ul. Družstevní,
6.900 Kč vč, ink. Tel.: 602 451 816.
Prodej bytu 2 + 1, ul. Družstevní,
950.000 Kč. Tel.: 602 451 816.

Můžete si s námi přivydělat. Tel.: 725
853 631.
Nabízíme přivýdělek. Snadné, dobře
ohodnocené. Osobní schůzka po domluvě na tel. 776 107 690.

Prodám pozemek 1.173 m2 na okraji
Vícova, u lesa, s výhledem na
Plumlovskou přehradu. Cena
190.000 Kč. Bez RK! Tel.: 776 178
025.

Prodám byt 1 + 1v OV po kompletní
rekonstrukci v PV. Cena 885.000 Kč.
Nové jádro. Tel.: 724 337 984.

práci
nabízí

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.
NOVĚ OTEVÍRANÝ 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.
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

Zaručená jistota! Práce či brigáda.
Potřebujete si vydělat rychlé peníze,
bez námahy 1400,-/den. Jednoduchá
kancel. admin. Volejte ihned na t.č.
774 664 892.
Přijmu pracovníky do pekařské výroby a expedice pro provoz PV a
Kostelec n. H. Třísměnný provoz,
příp. jen noční. Tel.: 582 34 28 65.
Čs. fa přijme do nové pobočky v
Prostějově
spolupracovníky-ce.
Požadujeme spolehlivost, komunikativnost, čistý TR. Nabízíme zaškolení, zajímavou práci a výdělek 22-50
000 Kč/měs. Nehledáme dealery. Tel.
605 254 556.
Obec Bedihošť vyhlašuje konkurz na
místo ředitele úplné ZŠ v Bedihošti.
Uzávěrka přihlášek do 9. dubna 2010.
Podrobné informace o náležitostech
konkurzního řízení naleznete na webových stránkách: www.bedihost.eu,
tel. 582 368 528, e- mail: obecbedihost@volny.cz
ALLWINDOOR s.r.o., výroba
plastových oken a dveří, hledá OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE pro
provoz Mostkovice: práce s PC, řidičský průkaz sk. B, časová flexibilita,
samostatnost. Příjemné vystupování,
loajalita, praxe výhodou, nástup možný ihned. Profesní životopisy posílejte do 30.4.2010 na: porizkova@allwindoor.cz
Bezpečnostní služba přijme pracovníky na pozici vrátný. Vhodné i pro
ČID. Čistý výpis RT a dobrý zdravotní stav podmínkou. Tel. 582 336 303.
Buďte svým vlastním šéfem. Máte
obchodní talent? Hledáme spolehlivé
kolegy pro kancelářský prodej. Tel.:
777 141 780.
Prima kšeft, pro ty, kteří mají zájem si
vydělat. Není to práce manuální. Tel.:
732 420 339.
RG a ZŠ přijme učitele/ku s aprobací
ČJ + výtv. v. a zeměpis + TV pro ZŠ a
s aprobací NJ pro gymnázium.
Termín: do 16.4.2010. Tel.: 582 301
411.
Přijmu kadeřnici a pedikérku na ŽL.
Tel.: 777 19 67 67.
Od 18 let. Nabízím přivýdělek pro nezaměstnané, zaměstnané, za málo času hodně peněz. Mám volných deset
míst, volejte na mobil: 722 128 016
Prostějov a okolí. Z mé strany spolupráce na úspěchu zaručena.
Od 18ti roků!!! Prostějov a okolí.
Potřebujete přivýdělek. Máte na to!
Nebojte se, vše jde, jen se nebát a jít
do toho! Je to tak jednoduché! Tel.:
721 737 130! Vzájemná dohoda a pomoc.

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

Seriozní nenáročný přivýdělek. I
práce na plný úvazek pro vážné zájemce. Tel.: 608 804 300.

Absolvent zubního lékařství
6/2010 v Olomouci hledá pracovní
uplatnění v Prostějově a okolí.
Nabízím pracovitost, zručnost,
pečlivost, příjemné vystupování,
zodpovědnost, perspektivu dlouhodobé spolupráce. E mail: absolvent2010@gmail.com. Tel: 775 647
654.

Česká a.s. hledá spolupracovníky pro
oblast střední Morava. Bez vstupního
poplatku. Tel.: 737 085 966, 734 461
373.
www.domajob.cz Z domova!!

finance
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.
GOLD EXPRESS PŮJČKA !!!
Žádné registry ani potvrzení příjmů,
stačí OP, délka splácení dle dohody.
Kontakt bez volání na linku 900... 737
465 727 nebo 605 183 668.
PŮJČKY I PRO ZADLUŽ.
KLIENTY, VČ. EXEKUCÍ.
T.: 606 279 356.
Půjčky, úvěry. Jako bonus kreditní
karta zdarma do výše 500 000 Kč.
Ne SMS! Nejsme linka 900!!! Tel.:
604 59 11 86, Šternberk.
Půjčka pro všechny do 24. hod.
5 – 50.000 Kč.
Tel.: 724 922 724.
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 od 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.
Nebankovní úvěry do 500 tis, přímý
investor, žádné poplatky, volejte ihned na tel.: 774 664 892.
Půjčím peníze oproti zástavě Vaší
nemovitosti. Tel.: 603 560 836.
Úvěr od 50 – 250 tis.
Neřešíme registry (u AH)
Akce 70.000 Kč od 1.700 Kč/měs.
Řešení exekucí na nemovitosti
Realizace osobního bankrotu
Zkrotíme Vaše dluhy
Zvládneme Vaše exekuce:!
Pobočka PV, T.G.M 18,
606 790 687, Olomouc,
Pasteurova 10, 606 790 689.

gratulace

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

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.

Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
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40ti letá pomůže s domácími pracemi
např: žehlení, vysávání, mytí oken
apod. Spolehlivost, diskrétnost. Tel:
604-480-068.

Dne 22.3.2010 se dožívá 85. let
paní Jarmila ŘEHULKOVÁ
z Dětkovic u PV.
Hodně zdraví a štěstí do dalšího
života přejí syn Oldřich, snacha
Božena, vnukové Jaroslav
a Miroslav s rodinou Ivanou
a Danielou.
STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

Řádková inzerce, sport

22. března 2010

služby

služby

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.

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

ŽIJ ZDRAVĚ www.hubnete.cz/maba
www.azhubni.cz Navždy!!
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.
Stěhování, vyklízení. T. 775 132 134.
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny stol.
práce vč. oprav).
Vodo-topo.plyn + veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788.
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.
www.hubnete.cz/rosta
Provádím instalaci satelitního kompletu DIGI TV. Tel.: 607 170 535.
Stříhací služba „MAZLÍK“ vám nabízí stříhání pejsků všech plemen
přímo u vás doma. Kontakt a objednávky na tel.: 606 166 853.
Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, bytových jader,
Tel.: 603 498 695.
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.
Výroba veškerého nábytku na míru.
Tel.: 604 124 088.
Nově otevřeno Žešov – prodej písku, štěrku, kameniva. Tel.: 728 775
992.
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.
www.hubnete.cz/sir
Plynoservis. Tel. 736 777 399
Servis, opravy a čištění plynových
spotřebičů s výhodnými jarními
cenami.
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.
Nábytek na míru
Truhlářství Štugel, 777 69 03 11.
„Je dobré vědět“
„Nabízíme“
Opravy vodovodních baterií
Opravy WC
Opravy plynových průtokových
ohřívačů (Karmy PO-35-370-371),
výroba autoklíčů vč., načipování
Otvírání zaklapnutých dveří.
Kontakt: 603 818 856
Železářství: Kravařova 8, PV.
Tel.: 582 332 226.
Opravy oděvů, Trávnická 63. Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.
Auto – Sobra.cz, Žeranovská 3, Prostějov. Tel.: 582 331 800, 608 93 30
33, provádí veškeré opravy včetně
ME a TK, nově obchod s díly,
PNEUSERVIS.
Malby, nátěry, renovace van. Tel.:
777 597 212.

PŮJČÍME 100 000 Kč všem s příjmem nad 8 000 Kč. Tel: 605 254 131.
Zednictví Vančura nabízí svoje služby. Např. novostavby, zateplování,
úpravy RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou cestou, rekonstrukce koupelen a další zednické
práce i mimo okr. PV. Tel.: 774 627
358.
JARNÍ AKCE! Celková modeláž
350 Kč, doplnění 300 Kč + zdobení
zdarma. Pedikúra, manikúra. Provozovny Čelčice, Bedihošť. Tel.: 604
662 609.
www.prima-masaz.cz
LYMFATICKÁ, MEDOVÁ
SPORTOVNÍ, KLASICKÁ
LÁVOVÉ KAMENY
A BAŇKOVÁNÍÉ
Tel.: 732 619 661
736 633 791
Vodo-topo-plyn, tepelná čerpadla, solární kolektory, podlahové topení.
Tel.: 776 386 401.

auto-moto

seznámení vzpomínáme
Rozvedený 55 let, nekuřák, hledá ženu k vážnému seznámení, která se cítí
sama. Tel.: 608 118 631.

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.

Škoda Octavia 1,6, červená, 1998,
najeto 156.000. Cena 60.000 Kč.
Opel Astra Combi, 1,7D, modrá,
1997-8, najeto 220.000. Litá kola,
výborná spotřeba. Cena 28.000 Kč.
Tel.: 776 811 270

koupím
Svářečky do dílenského provozu. T.:
777 632 583.
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
Sběratel koupí staré zlaté (Československé 1 – 10 dukáty 3.500 – 75.000
Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní jednání.
Tel.: 603 161 569.
Porcelánové figurky značek:
Mišeň 5 – 20.000 Kč, Rosenthal 3 – 8.000
Kč, Volkstedt 1.500 – 5.000 Kč, Kodaň 2 – 4.000 Kč, Slavkov 1 – 3.000
Kč, Dux 500 – 1.500 Kč, a další. Tel.:
603 161 569.
Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Jablka od 7 Kč/kg
(pro malo i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Pila K+L, Doloplazy nabízí za slevové ceny bukové palivové dřevo.
1prm /495 Kč. Akce trvá do vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Kontakt:582 388 101.
Prodám hnojivo NPK. 50 kg za 750
Kč. Tel.: 731 907 205.
Prodám myčku Siemens. Zn. Levně.
Tel.: 776 26 86 57.
Pila Otaslavice s.r.o., prodává tvrdé
palivo, krácené. Cena 500 Kč za prm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493.
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.
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723.
Prodám mrazák Calex 50l, r.v. 93,
zánovní. Cena 500 Kč. Tel.: 603 549
254.

Dne 23. března 2010
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Milady HRDIBORSKÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a zarmoucená rodina.

HLEDÁ SE velký modrý kocour,
který se ztratil. Za informaci děkují
BUREŠOVI, Česká 44, PV. 582 336
995 / 602 336 995. Odměna jistá.

různé
Dne 23.3.2010 vzpomeneme
nedožitých 80 roků
paní Marie HALOUZKOVÉ
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Marie a Jana s rodinami.

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

Navěky žije ten,
koho nosíme ve svém srdci…

Ubytování Vysoké Tatry - Nová Lesná, pro 2 – 7 osob, 8,30 €/osoba/noc.
Tel.: 00421 902 904 930 nebo: andrea.kitt@gmail.com

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

Dne 22. března 2010
vzpomínáme 1. výročí úmrtí
paní Alžběty KOPECKÉ
z Držovic.
S tichou vzpomínkou dcery
a synové s rodinami.

Kadeřnictví - STUDIO IN - Eva
BARTOŠKOVÁ. Objednávky na
tel. čísle: 604719 736.
Nově zrekonstruovaný non stop
Bar herna Joker, Kostelecká 39, PV.
Juke box, fotbálek, jack pot. Těšíme
se na Vaši návštěvu, máme příznivé
ceny.

PV
Veèerník,
Olomoucká

10,
Prostìjov
tel.: 582
333 433
e - mail:
vecernik@pv.cz
Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
26. března
v 10.00 hod

hhlasy
lasy z ttábora
ábora bbafuňářů...
afuňňářů...
Na vyskakování to není, ale jaro
máme zajištěné,“ říká k těžké době
konický manažer Rostislav Přikryl

zvířata

Prodám štěňata dl. Jezevčíka – standard, barva mahagon, odběr květen.
Tel.: 723 148 519.
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Dne 24. března 2010
by se dožil 100 let
pan Josef ČECH
– výpravčí z Kostelce na Hané.
Vzpomíná syn Josef
s manželkou Ludmilou.

Dne 24. března 2010
uplyne 10 roků ode dne úmrtí
našeho manžela,
tatínka a dědečka
pana Zdeňka BÁBKA.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Jana KOVAŘÍKA.
Poděkování patří také
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové za důstojné
rozloučení a panu řečníkovi
Jaroslavu Knejplovi
za procítěný projev.
Zarmoucená rodina

KONICE/PROSTĚJOV - Fotbalový klub Sokol Konice se během zimního
období stal definitivně neohroženou jedničkou prostějovského regionu. Po
odstoupení Protivanova je totiž konický celek už pouze jediným vyslancem
v soutěžích pod hlavičkou ČMFS! To je sice na jednu stranu pro mužstvo
Karla Procházky sympatická bilance, současně je to však velice nelichotivá,
až tragická vizitka celé kopané na Prostějovsku... „To, že jsme zůstali v divizi
osamocení, nás netěší...,“ přiznává i sám místopředseda fotbalového oddílu a
sportovní manažer týmu Sokol Konice Rostislav Přikryl.
Dlouhá léta Koničtí bojovali o primát v prostějovském regionu, až se jim to
nakonec povedlo. „A“-mužstvo úspěšně působí v divizi, „béčko“ je po podzimní
části lídrem Přeboru OFS, mládežnické celky hrají pod hlavičkou centra
v nejvyšší krajské soutěži a také zázemí s nově vybudovanou umělou plochou,
posilovnou a rehabilitací mohou ostatní kluby Sokolu jen závidět. Vzhledem
k podmínkám, které jsou na severu Prostějovska k fotbalu vytvořeny, tak ani není
divu, že právě Konice se ujala žezla. Byť ani tady není vše růžové a oddíl musí
šetřit, kde se dá. „Na vyskakování to není,“ přiznává konický manažer Rostislav
Přikryl. „Momentálně je vše v takzvaném nouzovém chodu, omezili jsme veškeré
benefity, nadstandardní náležitosti i vedlejší výdaje, ale jarní část sezony máme pro
všechny družstva svého klubu zajištěnou. Existenční potíže nám určitě nehrozí,“
popsal ekonomický stav Přikryl. „Na krizi jsme se začali připravovat v podstatě
už před rokem, kdy docházelo k postupnému zeštíhlování rozpočtu. Jinak to v této
době nejde a my jsme to pochopili zavčas. Provozovat totiž celý klub není žádná
legrace, ale naopak velký záběr.
(Dokončení na straně 25)

Kralický šéf JAN KUBALÁK si mne ruce
nad trenérskou volbou i podporou Městyse
KRALICE
NA
HANÉ/
PROSTĚJOV - „Byla to těžká
situace, ale trenér i celé mužstvo se
s ní vypořádali dobře. Ukázalo se,
že volba pana Jury byla správná,“
hodnotí předseda FC Kralice na
Hané Jan Kubalák z pohledu
svého oddílu kritický okamžik
probíhající sezony, kdy po třetím
kole vystřídal na trenérské lavičce
zkušeného doyena Zdeňka Chytku
prakticky „zelenáč“ František
Jura. „Jsme s jeho prací velmi
spokojení,“ dodává. Společně
s velkou podporu tamního vedení
Městyse to považuje za velkou
devízu kralické kopané. „Myslím,
že jsme k sobě všichni našli cestu
a já z toho mám pozitivní dojem,“
ohlíží se za svým premiérovým
nástupem na lavičku mužského
celku samotný F. Jura.
„Přezimovali jsme uprostřed tabulky, a to
jsme chtěli. Dá se tak říct, že s podzimní
částí jsme v Kralicích spokojeni,“ sdělil
našemu týdeníku své pocity po skončení
první poloviny letošního ročníku Jan
Kubalák. Jak nám potvrdil i o tři měsíce
později, ambice týmu zůstaly přes zimní
přestávku stejné. „Chtěli bychom se
pohybovat v klidných, stojatých vodách
tabulky a nemít přímé problémy se
záchranářskými pracemi.“ Také proto
nepoznala kralická šatna žádnou vlnu
„tsunami“. „Nechtěli jsme žádné velké
změny, tudíž s příchody a odchody jsme
spokojeni. Možná bychom chtěli ještě
oživit útok, uvidíme,“ poznamenal ke
kádru šéf klubu. Podobně jako Určice,

jenž lanařily Spáčily, tak by i Kralice
rády uvítaly ve svých řadách jednoho
zkušeného plejera z úspěšné generace
odchovanců prostějovské kopané. Není
totiž žádným tajemstvím, že s mužstvem
občas trénuje Vladimír Bárta,
momentálně hrající v nižší rakouské
soutěži. „Pořád jej přemlouváme. Věřím,
že na podzim už bude v Kralicích! Ale
to berte s rezervou,“ usmál se šibalsky
lodivod František Jura.
Právě jeho nástup na místo rezignujícího
Zdeňka Chytky provázela řada otázek.
Zvládne to? Bude mužstvo i nadále
jednotné? A není to příliš velký risk?
František Jura se s celou situací
popral více než statečně. Mužstvo
nejenže navázalo na předchozí
pohodu z dlouholetého působeného
velezkušeného stratéga, ale díky
novým metodám a obměněnému
tréninkovému procesu nováčka na
lavičce mužů také evidentně ožilo!
„S volbou pana Jury, který přišel
původně na výpomoc do konce
podzimní části, jsme velmi spokojeni.
Byl postaven před hotovou věc,
v rozjeté sezoně, ale zvládl to a ukázal,
že může tým v krajském přeboru mužů
vést. I ohlasy z hráčské kabiny byly od
počátku kladné a příznivé,“ pochvaloval
si krok správným směrem Jan Kubalák.
„Přitom nahradit takového trenéra,
jakým je pan Chytka, nebylo a není nic
jednoduchého! I proto jsme se s panem
Jurou k naší spokojenosti dohodli na
další spolupráci. Přesvědčil nás,“ dodal
šéf klubu.
(Dokončení na straně 25)

„Jediným cílem je udržení v přeboru,“
mobilizuje předseda klubu Milan Sosík
URČICE/PROSTĚJOV - Jedním
ze dvou zástupců prostějovského
regionu v nejvyšší krajské soutěži
jsou fotbalisté Určic, na něž v jarní
části čeká přetěžká mise. Mužstvo
trenéra Svatopluka Kováře totiž
přezimovalo až na čtrnácté příčce,
což značí jediné - v odvetách
bude hrát o záchranu! A pokud
by se náhodou nevyvedl začátek
druhé poloviny letošního
ročníku Přeboru
Olomouckého KFS,
zažijí možná Určičtí
velké nervy... Ale
nemalujme čerta
na zeď, v klubu
nedaleko
od
Prostějova všichni
bezmezně věří, že
„Černý Petr“ se
jejich týmu vyhne
dalekým obloukem.
„ J e d i n ý m
naším cílem je
určitě udržení
se v přeboru. Na nic jiného
momentálně nemyslíme,“ potvrzuje
předseda fotbalového oddílu Sokol
Určice Milan Sosík a vzápětí
dodává: „A já jsem v tomto směru
optimista.“ V rozhovoru pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pak
prozradil, že o změně na trenérské
lavičce ani na okamžik neuvažoval.
„Svaťa Kovář je muž na svém místě.
Na něm to tady stojí,“ vyjádřil kouči
takřka bezmeznou důvěru.
Ur čický celek prochází v této
sezoně přestavbou kádru, když už
v létě jej opustili někteří zkušení
hráči a na jejich místech se objevili
mladí fotbalisté, kteří v nejvyšší
krajské soutěži víceméně teprve

sbírají zkušenosti. „Vzhledem
k okolnostem jsme obdobný průběh
sezony očekávali,“ připustil po
podzimní části v interview Milan
Sosík. „V letní přestávce jsme
omladili hráčský kádr, několik
dosavadních opor nás opustilo
a tak už před soutěží jsme čekali,
že můžeme mít horší výsledky, než
jsme byli doposud zvyklí. To se také
potvrdilo. Na druhou stranu musím
říct, že předváděné
ří
vvýkony nebyly
tak špatné, jak
ta
napovídají samotné
na
výsledky,“ uvedl
vý
dále Sosík, který
dá
si za rozhodnutím
vedenístál.„Myslím
ve
si, že naše cesta je
správná a určitě
sp
v nastoupeném
trendu budeme
tre
pokračovat,“
ujišťoval šéf klubu,
uji
že žžádné zemětřesení
v určickém kádru během zimní pauzy
nenastane. A slovo dodržel. „Moc změn
jsme dělat nechtěli. Opustili nás další
zkušení matadoři jako Macourek či
Mikeš, naopak velkými posilami budou
Svozil a Škoda. Oba jsou na krajský
přebor nadstandardními hráči.“ Sám
Sosík lákal do Určic ještě jedno velké
jméno. „Chtěli jsme Michala Spáčila,“
potvrdil nakonec neuskutečněný
transfer, o němž Večerník informoval
již v minulém vydání. „Mrzí mě také,
že u nás nezůstal Pavel Kryl,“ dodal
ke kádru M. Sosík. „Myslím si ale,
že v tomto stavu by mužstvo mělo
záchranářské úkoly zvládnout. Jsem
určitě optimista.“
(Dokončení na straně 25)
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I.A třída Olomouckého KFS, skupina B: Týmy z Prostějovska se v podzimní části ztrácely v hlubinách, do první poloviny tabulky se vyškrábal pouze Jesenec. Přijde na jaře obrození?

SPECIÁL FOTBAL EXTRA 2009/2010 – 5. díl
Odkládaný start jarní části všech krajských soutěží nám dává šanci, abychom
ještě před skutečným prvním hvizdem sudích stihli nahlédnout od pokličku další
soutěže. Po skončení podzimní části jsme náš tradiční seriál FOTBAL EXTRA
zahájili ohlédnutím za divizní skupinou „D“ a Přeborem Olomouckého
Krajského fotbalového svazu. Těmto soutěžím, avšak v obráceném gardu,
jsme se věnovali také před zahájením jarní sezony, když doposud poslední,
v celkovém pořadí čtvrté dějství, které jste našli v minulém čísle, bylo zaměřeno
na účinkování dvou zástupců prostějovského regionu v nejvyšší krajské soutěži
– FC Kralice na Hané a Sokol Určice. Současně jsme přinesli také kompletní
rozlosování nižších soutěží Olomouckého KFS. A právě do kuchyní jednotlivých
oddílů z Prostějovska v I.A třídě nahlédneme v tomto vydání. Konkrétně jsme
oslovili trenéry týmů SK Jesenec, Sokol ORESVO Plumlov, TJ Sokol Čechovice,
TJSokolKlenovicenaHanéaTJSokolMostkovice,účastníkůskupiny„B“,jímž
jsme položili tři stejné anketní otázky. Nechybí ani dodané soupisky těchto celků.
A jak jsme avizovali již dříve, neopomněli jsme slíbené ohlédnutí za boji v první
polovině soutěžního ročníku 2009/2010. Nechybí tak podzimní tabulky, statistiky,
sumářregionálníchderby-zápasůaitradičníkomentářsevěnujejakzhodnocení
uplynulého dění, tak i výhledu do jarních odvet. V rámci rubriky „OKÉNKO
DO I.A TŘÍDY“ pak dáme prostor všem pěti zástupcům prostějovského regionu
v této grupě, přičemž dnes začínáme mužstvem SK Jesenec. Příště se mohou těšit
přívrženci plumlovské kopané.
Jelikož Přebor Olomouckého KFS poznal již dva zásadní zásahy do termínové
listiny, rozhodli jsme se také opětovně vám přinést aktualizované rozlosování jarní
části.Atoipřesto,žepůvodnípodobujstemohlinajítvnašemtýdeníkupředtýdnem.
Věříme však, že tento druh repete oceníte. V tomto vydání můžete najít taktéž
avizované funkcionářské hlasy z táborů konického, kralického a určického oddílu.
Dále vám přinášíme los jarní části všech seniorských soutěží Okresního
fotbalového svazu Prostějov, kterým se budeme podrobně věnovat v dalších
dílech (číslo7 a 8) našeho speciálu. Už za týden ale harmonogram druhé
poloviny letošní sezony dokončíme přehledem dorosteneckých klání a vše
uzavřou ženské soutěže.
VpříštímčíslesezaměřímetakénaregionálnízástupcevI.BtříděOlomouckéhoKFS
a nadále budeme zpravodajství průběžně okořeňovat o veškeré novinky ze zákulisí
všech klubů prostějovského regionu.
Věříme, že na nás nezanevřete a nezapomenete si zajistit veškerá další čísla
našeho týdeníku přílohou FOTBAL EXTRA 2009/2010. Věřte, že se máte na co
těšit!
-pk-

Ve druhé nejvyšší krajské soutěži má Prostějovsko pětici zástupců
O víkendu měly odstartovat
všechny nižší fotbalové soutěže.
Nejinak na tom byla i I.A třída, ve které působí hned pětice regionálních klubů. Díky
nepřízni počasí však bylo úvod-

ní jarní kolo odloženo a hráči
si tak musejí na svoji premiéru
počkat. V předjarní analýze
se tedy zkusíme zamyslet nad
ambicemi a reálnými šancemi
klubů z Prostějovska v jarní

části druhé nejvyšší krajské
soutěže.
Z pohledu prostějovského
fotbalového fanouška nelze na rozdíl od let minulých hodnotit výchozí pozici

PODZIMNÍ TABULKY I.A TŘÍDY OLOMOUCKÉHO KFS,
SKUPINA „B 2009-2010
CELKOVÁ PO
1. Spartak VTJ Lipník nad Bečvou 13
2. SK Náměšť na Hané
13
3. TJ Slavoj Kojetín
13
4. FKM Opatovice/Všechovice 13
5. FK Brodek u Přerova
13
6. SK Jesenec
13
7. SK Slatinice
13
8. TJ Sokol Troubky
13
9. TJ ORESVO Sokol Plumlov 13
10. TJ Sokol Dub nad Moravou 13
11. TJ Sokol Čechovice
13
12. TJ Sokol Klenovice na Hané 13
13. TJ Sokol Kožušany
13
14. TJ Sokol Mostkovice
13
TABULKA DOMA
1. Lipník n.B. 6 6 0 0 23:2
2. Troubky
7 5 1 1 17:8
3. Kojetín
7 5 0 2 19:4
4. Dub n.M.
7 5 0 2 19:11
5. Opatovice-Vš. 7 4 2 1 20:6
6. Náměšť n.H. 6 4 1 1 16:8
7. Slatinice
6 4 1 1 8:4
8. Brodek u Př. 6 3 2 1 13:13
9. Jesenec
6 2 4 0 13:9
10. Čechovice 7 2 3 2 10:9
11. Plumlov
7 2 3 2 18:18
12. Klenovice n.H.6 2 0 4 12:16
13. Kožušany
7 2 0 5 10:14
14. Mostkovice 6 0 3 3 8:12

18
16
15
15
14
13
13
11
10
9
9
6
6
3

13
9
8
7
7
6
4
5
5
4
5
4
3
3
1

KOLECH
2
2 34:8
2
3 36:20
3
3 34:17
2
4 32:21
4
3 30:28
7
2 23:19
3
5 14:24
2
6 24:27
4
5 26:30
1
7 23:27
3
6 14:17
2
8 21:43
1
9 18:37
4
8 11:22

TABULKA
1. Náměšť n.H. 7 4
2. Lipník n.B. 7 3
3. Brodek u Př. 7 3
4. Kojetín
62
5. Jesenec
72
6. Opatovice-Vš. 6 3
7. Plumlov
62
8. Čechovice 6 2
9. Slatinice
71
10. Klenovice n.H.7 1
11. Mostkovice 7 1
12. Kožušany
61
13. Troubky
60
14. Dub n.M.
60

29 (11)
26 (8)
24 (3)
23 (2)
22 (4)
19 (1)
18 (0)
17 (-4)
16 (-5)
16 (-5)
15 (-6)
11 (-7)
10 (-11)
7 (-11)

VENKU
1 2 20:12 13
2 2 11:6 11
2 2 17:15 11
3 1 15:13 9
3 2 10:10 9
0 3 12:15 9
1 3 8:12 7
0 4 4:8 6
2 4 6:20 5
2 4 9:27 5
1 5 3:10 4
1 4 8:23 4
1 5 7:19 1
1 5 4:16 1

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B V ČÍSLECH
NEJLEPŠÍ STŘELCI:
16 - Šálek (Dub nad Moravou), 12 - Láník (Kojetín), 11 - Hejč (Brodek u Př.),
Marhoul (Náměšť na Hané), 9 - Klvaňa (Opatovice-Všechovice), 8 - Kozák
(Kojetín), Psotka (Kožušany), Simon (Lipník n.B.), Frýbort (Plumlov), 7 - Heil
(Náměšť na Hané), Stískal (Troubky), 6 - J. Tichý (Jesenec), Baran, Zavadil
(oba Lipník n.B.), Petr Kiška (Plumlov), 5 - Hrubý, Pola (oba Brodek u Př.),
Konečný (Jesenec), Labounek (Klenovice n.H.), Merta (Lipník n.B.), Vychodil
(Slatinice), Kalina (Troubky)
BRANKÁŘI:
Zápasy s nulou: 7 - Négyesi (Lipník n.B.), 5 - Večeřa (Kojetín), 4 - Kubíček
(Slatinice), Oháňka (Dub n. M.), R. Švéda (Čechovice), 2 - Bělík, Vinklárek
(oba Opatovice-Vš.), Juráň (Troubky), Čechovský (Kožušany), Běhal
(Náměšť n. H.), Hradil (Jesenec), 1 - Stužka (Plumlov), Stibor (Troubky),
Sedlařík (Brodek u Př.), Horák (Klenovice n.H.), Lukáš (Mostkovice)
ŽLUTÉ KARTY - JEDNOTLIVCI:
8 - Otava, Psotka (oba Kožušany), 7 - Pápica (Náměšť n.H.), 6 Jedelský, L. Navrátil (oba Brodek u Př.), Marhoul (Náměšť n.H.),
5 - Horák, Konečný (oba Jesenec), Labounek (Klenovice n.H.),
Bonk (Lipník n.B.), Hatle (Mostkovice), Petr Kiška (Plumlov),
Křižan (Slatinice), 4 - Tomášek (Slatinice), Hruška (Brodek u Př.),
Dadák (Mostkovice), Švéda (Čechovice), Navrátil (Dub n.M.),
Všianský (Klenovice n.H.), Jílek (Kožušany), Gerhard, Klvaňa
(oba Opatovice-Vš.), Vykydal (Slatinice)
ŽLUTÉ KARTY - TÝMY:
41- Kožušany, 38 - Brodek u Př., 31 - Slatinice, 28 - Jesenec, 26 - Náměšť na Hané,
25 - Plumlov, 24 - Mostkovice, 23 - Klenovice n.H., 22 - Čechovice, OpatoviceVšechovice, 22 - Dub n.M., 20 - Troubky, 18 - Kojetín, 15 - Lipník n.B.
ČERVENÉ KARTY - JEDNOTLIVCI:
2 - Tomášek (Slatinice), 1 - Pápica, Marhoul, Heil (všichni Náměšť n.
H.), Hruška (Brodek u Př.), Dadák (Mostkovice), Štolfa (Kojetín), J.
Kiška, Frýbort (oba Plumlov), Bílý (Čechovice), Ullmann (Jesenec),
Vojtíšek (Mostkovice), Byrtus (Kožušany), Zezula (Kožušany), Prucek
(Slatinice), Krejčíř (Troubky), Štěpánek (Klenovice n.H.), Šigut
(Opatovice-Vš.), Vrána (Troubky)
ČERVENÉ KARTY - TÝMY:
3 - Slatinice, Náměšť na Hané, 2 - Kožušany, Plumlov, Mostkovice,Troubky,
1 - Brodek u Př., Jesenec, Klenovice, Čechovice, Opatovice-Všechovice,
0 - Dub n. M., Lipník n.B.
statistiky převzaty z www.ofisport.cz

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

PŘIPRAVIT, POZOR, START! Právě o uplynulém víkendu měly začít nižší soutěže Olomouckého KFS¨, které
svůj program nakonec zahájí až o týden později. Nejvíce radosti si v podzimní části užili fotbalisté Jesence.

našich zástupců jako extra
dobrou. Vždyť nejlepším celkem se stal stejně jako v předchozím ročníku Jesenec, a to
přestože přezimoval „až“ šestý. Výběr trenéra
Ullmanna, jemuž
v minulé sezoně unikl postup
o jediný bod, si však připsal
jeden primát. Se sedmi nerozhodnými výsledky se stal jasným remízovým králem! O tři
body zpět zůstal v podzimních bojích Plumlov, který se
našel na deváté pozici. Také
jeho výkonnost byla proměnlivá. Hodně průměrný podzim mají za sebou fotbalisté
Čechovic. Někdejší špičkový
celek této soutěže prochází
generační výměnou a na trávníku je to znát. Proto podobně jako Klenovice na Hané
a Mostkovice, jenž strávily
zimní pauzu na poslední
příčce, bude hlavním cílem
všech těchto klubů jediné –
záchrana! Velice zajímavou
skutečností je, že v první
půlce sezony měly regionální týmy z Prostějovska velké
problémy v domácím prostředí, kde ztratily mnohem
více bodů, než by bylo zdrávo
a v tabulce domácích utkání
také okupují místa od devátého níže...
I během přípravného období měla většina oddílů jedno
společné. Hned tři kluby totiž
vyměnily trenéra! Zatímco
v Jesenci se žezla po rezignujícím Ullmannovi ujal

Roman Jedlička, Plumlov
sáhl po Kamilu Hubeném,
který nahradil Pavla Musila
a v Klenovicích docela překvapivě skonZdeněk
čil
Cetkovský, jenž
C
měl prý rozm
pory s hráči.
po
Novým koučem
No
dvanáctého celku tabulky se
stal Petr Novotný, který již
v Klenovicích působil. Zda-li
to jsou změny k lepšímu, to se
teprve uvidí. Pravdou však, že
kouzelný proutek by potřebovala všechna mužstva a vůbec
celý prostějovský fotbal...
Při pohledu do hráčských
kádrů lehce zjistíme, že žádné průvany se Prostějovskem
neprohnal. V Mostkovicích,
Plumlově i Čechovicích došlo
jen ke kosmetickým změnám,
v Jesenci dokonce k žádným.
To může svědčit jak o jisté
stabilitě týmů, tak především
o prázdných kasách a nízké
hráčské konkurenci v regionu. To druhé lze vypozorovat
taktéž z ambicí jednotlivých
týmů. Pouze Jesenec by rád
zamířil na přední příčky, pro
všechny ostatní platí již jednou zmíněné – HLAVNĚ SE
ZACHRÁNIT.
Tak uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne, my jsme si zkusili zavěštit a vyšel
nám následující tip redakce
na konečné umístění zástupců Prostějovska: 3. Jesenec,
7. Plumlov, 9. Čechovice,
11. Klenovice na Hané, 13.
Mostkovice. Vyjde nám to?

Začne remízový král s novým koučem vyhrávat?
Úspěšný lodivod Jaroslav Ullmann nebyl i přes znovu solidní umístění spokojen a rezignoval. „S některými hráči už jsme si nesedli,“ uvedl
JESENEC/PROSTĚJOV
- Pozici nejlepšího týmu
prostějovského regionu obhájili
také v podzimní části probíhající
sezony fotbalisté Jesence, a to
i přesto, že dnes již bývalý kouč
týmu Jaroslav Ullmann nebyl
s vystoupením týmu v první
polovině soutěžního ročníku
2009/2010 spokojen! „Podzimní
část se nám nevydařila, umístění
je zklamáním,“ okomentoval pro
Večerník šestou příčku Jaroslav
Ullmann, který po třinácti
odehraných kolech rezignoval
na svoji funkci. Jak náš týdeník
informoval jako první hned
zkraje roku, nahradil jej na pozici
momentálně čtvrtého nejlepšího
klubu v regionu šéftrenér
mládežnické kopané v Konici
Roman Jedlička. „Věřím, že to
je dobrá volba,“ uvedl Bronislav
Burian, předseda SK Jesenec.
Po historickém postupu se fotbalový
oddíl SK Jesenec více než solidně
zabydlel v I.A třídě Olomouckého
KFS. V předchozím ročníku, ač
nováček, bojoval až do posledního
kola o postup do krajského přeboru
a ani v probíhající druhé sezoně,
která bývá označována za kritickou,
určitě nezklamal. Jesenečtí fotbalisté
po horším vstupu (dvě prohry
v úvodních třech kolech - pozn.
red.) nakonec přezimovali na
šestém místě skupiny „B“ a drží
se na dostřel horních pater tabulky.
Právě porážka ve třetím dějství
na trávníku v Troubkách byla
poslední, kterou tým v podzimních
třinácti kolech utrpěl (předtím
podlehl v Kojetíně). Od čtvrtého
do třináctého kola zaznamenali
svěřenci trenéra Jaroslava Ullmanna
čtyři výhry a šest remíz. A právě
nerozhodné výsledky stály tým
lepší umístění. Vždyť se sedmi
plichtami je Jesenec remízovým
králem soutěže! „Srážely nás
góly v posledních minutách,“ má
jasno Bronislav Burian, šéf oddílu.
„Kdybychom se jich vyvarovali,
byli bychom třetí,“ dodává jedním
dechem. Jeho slova potvrzují
i statistiky, neboť hned třikrát přišli
Jesenečtí v závěru utkání zbytečně
o výhru a po sérii šesti remíz(!)
v řadě od 5. do 10. dějství měli co

dělat, aby se závěrečnou šňůrou
tří výher vyškrábali alespoň na
zmíněnou šestou pozici. Ani ta však
neuspokojila lodivoda Jaroslava
Ullmanna, který při hodnocení první
poloviny sezony poznamenal, že od
mužstva čekal víc. „Podzimní část
se nám nevydařila, šesté místo je
pro mě osobně zklamáním,“ vyznal
se ze svých pocitů kouč. O určitých
příčinách má jasno. „V letním
termínu skončilo hostování Lukáši
Tylovi z Přemyslovic, David
Abrahám se vrátil do Lipové,
Martin Klicpera odešel na
hostování do Bořitova. A tyto
hráče se nám nepodařilo
plnohodnotně nahradit, kádr
se oslabil. Navíc účast hráčů v letní
přípravě byla velmi slabá, upadl elán,
který mělo mužstvo po postupu.
A když se k tomu přidala zranění,
měli jsme vážné problémy...,“
ohlédnul se za první polovinou
sezony J. Ullmann, jenž nakonec
jakoby smířeně konstatoval:
„Umístění tak odpovídá realitě...“
Za největší podzimní opory pak
označil brankáře Hradila, z pole
Konečného, Ullmanna a Buriana
mladšího. A právě Bronislav Burian
starší, jakožto předseda klubu, s jeho
zhodnocením nesouhlasil. „Myslím,
že podzim byl z naší strany dobrý.
Prohráli jsme jen dva zápasy
a v několika dalších nám chybělo
pouze více štěstí, abychom dosáhli
vyššího bodového zisku a lepšího
umístění,“ vidí odehraných třináct
kol v optimističtějším světle šéf
SK Jesenec. „Na to, že jsme druhý
rok v této soutěži, si nevedeme zle
a uvidíme na jaře. Nejde říct, že
nehrajeme o přední příčky, klidně se
tam můžeme brzy dostat. Hráčský
kádr na to máme dost kvalitní,“ je
přesvědčen Burian.
O to více překvapila zimní
rezignace devětačtyřicetiletého
trenéra Jaroslava Ullmanna, který
na lavičce jeseneckých fotbalistů
působil od roku 2006. Nyní se
rozhodl, že si dá pauzu. „Po
podzimní sezoně jsem předsedovi
klubu panu Buriánovi oznámil, že
ve funkci hlavního trenéra končím.
Byl jsem ve funkci tři roky a cítím,
že je potřeba dát mu nový impuls,“
objasnil své rozhodnutí dnes již

ZIMNÍ PŘÍPRAVA SK JESENEC V ČÍSLECH
zimní turnaj 1.HFK Olomouc:
- Tovačov 4:2, - Černovír 3:1, - Velký Týnec 0:2, - 1.HFK Olomouc „B“
2:2, - Horka nad Moravou 6:0, - Bohuňovice 4:3, - Velká Bystřice 4:2.
Konečné umístění: 5. místo.
přípravná utkání
- Litovel (umělá tráva Uničov) 1:2 , Medlov 2:0.

exjesenecký lodivod, který přiznal,
že k tomu napomohly i jisté potíže
s hráči. „S některými jsme si
nesedli,“ konstatoval Ullmann
lakonicky. A kam zamíří jeho další
kroky? „Nějaké nabídky jsem měl,
ale zatím jsem se s nikým nedohodl.
Vypadá to, že si dám v jarní části
pauzu,“ prozradil Večerníku již
koncem loňského roku kouč,
který fotbalisty SK Jesenec přivedl
nejdříve k historickému postupu ze

druhého místa v tabulce skupiny
„A“ I.B třídy Olomouckého KFS
a na stejnou příčku s nimi dosáhl i při
premiérové účasti ve skupině „B“
I.A třídy. Od postupu mezi krajskou
elitu dělil tým v minulém ročníku
pouhý bod!
To už je však pryč a nyní bude
Jesenec útočit ze zadních pozic. Po
podzimní části šestý celek tabulky
povede v jarních bojích Roman
Jedlička. Mladý, ambiciózní trenér
doposud působil a působit bude
i nadále v FKM Konice. „Měli jsme
HRÁČSKÉ
Brankáři:
Antonín HRADIL
Karel LAŠTŮVKA
Obránci:
Zdeněk HORÁK
Petr TICHÝ st.
Bronislav BURIAN
Ladislav BLAHA
Jiří KVAPIL
David ABRAHÁM
Záložníci:
Michal TAKÁČ
Tomáš ULLMANN
David ČÍŽEK
Josef KONEČNÝ
Martin LAŠTŮVKA
Martin KLICPERA
Lukáš VÁCLAVEK
Erik TYL
Útočníci:
Jiří TICHÝ
Petr TICHÝ ml.
Lukáš KUŘITKA
Martin ŠMÍD

vytipováno pět trenérů, ale nakonec
jsem oslovil pouze Romana, s nímž
se osobně velmi dobře znám. On si
vzal čtrnáct dnů na rozmyšlenou
a pak jsme se dohodli. Jde zatím
o půlroční úvazek, co bude dál,
to se uvidí,“ prozradil Večerníku
při inauguraci nového muže
na lavičku Bronislav Burian,
předseda fotbalového oddílu SK
Jesenec. A co vůbec rozhodlo pro
poměrně neznámého trenéra?
„Brali jsme v potaz, že je z okolí,
má
m dokonale zmapovaný
terén
ter na celém Konicku, zná
hráče,
kteří z tohoto regionu
hr
vychází,
neboť většina mu při
vy
své cestě do seniorské kategorie
prošla přímo pod rukama.
Toho, že ještě netrénoval muže
se neobáváme. Jednou musí začít
každý,“ uvedl na Jedličkovu adresu
Burian. A co říká první muž klubu
k trochu překvapivému odchodu
úspěšného lodivoda? „Pan Ullmann
za námi přišel s tím, že chce skončit,
tak skončil. My jsme mu nebránili,
ani jsme ho nepřemlouvali, protože
to v takových případech ani nemá
cenu. Nerozešli jsme se však nijak
ve zlém, ba naopak. Na práci trenéra
Ullmanna nebude lehké navázat,
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Vysvětlivky – brankáři: v prvním sloupci počet zápasů, ve kterých
hráč nastoupil, ve druhém počet odehraných minut, ve třetím
vychytané nuly, ve čtvrtém počet inkasovaných branek, v pátém počet
obdržených žlutých karet, v šestém počet udělených červených karet.
Hráči v poli: v prvním sloupci počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil,
ve druhém počet odehraných minut, ve třetím počet vstřelených
branek, ve čtvrtém počet obdržených žlutých karet, v pátém počet
udělených červených karet.

odvedl tady kus poctivé dřiny a měl
vynikající výsledky. Historický
postup a následně druhé místo je
toho živým důkazem.“ Z ambicí
nehodlá Bronislav Burian slézt ani
po výměně kouče. „Máme v týmu
zkušené hráče, někteří včetně
Klicpery se vrátili z hostování,
tudíž kádr by měl být dostatečně
silný, aby v jarních odvetách uspěl.
Řeknu to na rovinu, kdybychom
nebojovali o medailové pozice, bylo
by to pro mě zklamáním. Osobně
bych bral třetí místo,“ staví před
mužstvo poměrně vysokou laťku
Burian. Na druhou stranu však
hráče nevystavuje žádnému tlaku.
„Když se to nepovede, hlavy padat
nebudou. I kdyby se nám nedařilo,
k záchraně potřebujeme pouhých
devět bodů, což bychom měli uhrát
i tak,“ nepředpokládá předseda
oddílu žádné komplikace. „Zatím
mužstvo funguje a já doufám, že
se do něj vrátí vítězná pohoda,“
dodal Bronislav Burian, považující
za favorita celé soutěže Lipník nad
Bečvou. Celý oddíl je pak podle
jeho slov zajištěn dobře. „Doba
je těžká, to ví všichni, ale myslím,
že zázemí i podmínky pro hráče
jsou v Jesenci na více než solidní
úrovni, za což patří poděkování
všem našim partnerům. SK
Jesenec je konsolidovaným a dobře
fungujícím klubem,“ poznamenal
k chodu jeho předseda. „Je to
mravenčí práce všech lidí, co se
kolem klubu točí. Myslím, že
dobře reprezentujeme obec a celý
region,“ dodal Burian.
Ana j aké největší změny se mohou
jesenečtí příznivci nachystat?
„Určité úpravy v herním projevu
aplikuji. A vychází z myšlenky,
že pro diváky je lepší, když
utkání skončí 4:3 než 1:0. To
znamená, že budeme hrát ještě
více ofenzivněji, než jsou všichni
u Jesence zvyklí!“ řekl v prvním
rozhovoru ve své nové funkci
pro náš týdeník Roman Jedlička,
který také popsal svůj nástup na
lavičku účastníka I.A třídy. „Když
jsem během podzimu po třech
letech opustil konický dorost,
rozhodl jsem se věnovat studiu
a dokončit právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně.
Proto mě nabídka Jesence během
listopadu překvapila a po týdnu
na rozmyšlení jsem ji přijal. Zatím
jsme se domluvili na půlroční
zkoušce, na delší časový horizont
zatím nemyslíme. Uvidíme, jak
bude spolupráce vyhovovat mně,
klubu a také hráčům, kdyby to
fungovalo, tak se uvidí, co bude
dál.“

Největší ambice má Jesenec, ostatní si přejí hlavně záchranu
Pětice zástupců působí v letošním ročníku v I.A třídě a celý kvintet tradičně bojuje ve skupině „B“. Týden před oficiálním startem jarní části jsme
všem koučům položili tři anketní otázky, které mají příznivcům napovědět, s jakými ambicemi mužstva do soutěže vstupují. Ptali jsme se pochopitelně také na změny či novinky v jednotlivých klubech. Zajímavostí je, že
hned ve třech z pěti celků došlo během zimní přestávky ke změně hlavního
trenéra. O to jsou odpovědi mužů z laviček zajímavější...
* Jak jste spokojen s průběhem zimní přípravy a s jakými výsledky jste
odehráli přípravná střetnutí?
* Jaké změny potkaly oproti podzimu váš hráčský kádr či realizační tým?
* S čím vstupujete do jarní části soutěže a jaký má mužstvo stanovený cíl?
Roman Jedlička, nový trenér SK
JESENEC
1. „S průběhem zimní přípravy
jsem spokojen. Máme k dnešku
(tj. 23. března – pozn.red.) odtrénováno od 9. ledna pětatřicet tréninkových jednotek. Trénovali jsme
třikrát týdně, na programu byla
posilovna, umělá tráva, či terén.
Co se zápasových prověrek týká,
zúčastnili jsme se turnaje na umělé
trávě v areálu 1.HFK Olomouc, kde
jsme obsadili páté místo s bilancí
5-1-1. Navíc jsme odehráli přípravná utkání s Litovlí - prohra 1:2 a
s Medlovem - vítězství 2:0. K přípravě jsme využívali areál v Konice
a to posilovnu a umělou trávu,
běžeckou část jsme absolvovali ve
Dzbelu. Společné zimní soustředění jsme letos neměli.“

2. „Do jarní části soutěže vstupujeme bez výrazných změn se stabilizovaným kádrem.“
3. „Hrát atraktivní fotbal a pohybovat se do třetího místa.“
Kamil HUBENÝ, trenér TJ
ORESVO Sokol Plumlov
1. „Celou přípravu jsme absolvovali v domácích podmínkách.
Využívali jsme místní terény k
běhání a nabírání fyzické kondice.
Celkově mohu být s přístupem a
vším, co máme za sebou, spokojen,
byť samotná účast mohla být lepší... To je ale problém všech klubů
na této úrovni. Odehráli jsme šest
přípravných utkání, z toho čtyři na
umělce v Konici a dvě v Holici.
Vzhledem k tomu, že sestava na
každý zápas byla jiná, neměli jsme

Anketa mezi trenéry regionálních zástupců

úplně nejhorší výsledky. Smržice
jsme porazili 7:0, s béčkem Konice
jsme prohráli 2:4, s rezervou
1.HFK Olomouc remizovali 5:5 a
dorostence téhož klubu porazili 6:4.
remizovali jsme také s Konicí 2:2 a
naposledy porazili Držovice 2:0.“
2. „Do jarní části půjdeme víceméně se stejným kádrem, jako tu byl
k dispozici na podzim. Největší
změnou je tak asi můj nástup na trenérskou lavičku... Podařilo se nám
získat brankáře Martina Hubála
z Kostelce na Hané, který naposledy hostoval v Držovicích. Měli
jsme ještě dohodnuté tři hráče z
1.HFK Olomouc, ale vzhledem k
jejich zdravotním potížím v kádru
a ekonomickým možnostem našeho klubu, z toho sešlo. Od příští
sezony bychom ale měli dvě nové
tváře získat, stejně jako počítáme
s návratem dorostenců z 1.SK
Prostějov, Čechovic a Kostelce na
Hané, kterým jsme pro jarní část
ještě prodloužili jejich hostování ve
jmenovaných klubech.“
3. „Cílem vedení klubu je určitě
záchrana I.A třídy pro Plumlov,
já osobně mířím ještě trochu výš.
Chtěl bych hrát minimálně v klidném středu tabulky. Myslím, že
tento tým na to má!“

Jan PEŠEK, trenér TJ Sokol
Čechovice
1. „Příprava probíhala dvakrát
týdně především v tělocvičně
plus jsme odehráli přípravné
zápasy. Vzhledem k pracovním
a studijním povinnostem většiny hráčů však vůbec nesplnila moje očekávání a nějak ji
hodnotit nemá smysl, protože
účast na trénincích byla opravdu tragická... Co se zápasů
týče, sehráli jsme čtyři duely.
Kralice na Hané B jsme porazili 3:2 ,s Lipovou prohráli 0:3,
Vrahovice zdolali 4:0 a teď v
neděli v generálce Nezamyslice
3:1.“
2. „Kvůli vážnému zranění
gólmana Romana Švédy byl
stažen z hostování z Pivína
Radek Brablec, který tak bude
na jaře brankářskou jedničkou.
Bohužel ani přes velkou snahu
se nepodařilo přivést žádného kvalitního hráče. Naštěstí
odchody nehlásíme žádné.“
3. „Jednoznačným cílem je
záchrana soutěže a snaha
vyhnout se boji o sestup až do
posledního kola. Myslím, že je
v silách mužstva hrát o lepší
střed tabulky, ale to ukáží až

jarní zápasy a samozřejmě přístup hráčů k jednotlivým zápasům.“
Jaroslav KARAFIÁT, trenér
TJ Sokol Mostkovice
1. „Trénovali jsme třikrát
týdně v ryze domácích podmínkách. Vše proběhlo ve
standardním duchu, nedělali
jsme nic neobyčejného. S přípravou i přístupem hráčů jsem
spokojen a období hodnotím
kladně. Odehráli jsme tři přípravné zápasy s vyrovnanou
bilancí. Majetínu jsme podlehli 2:3, Pivín porazili 1:0 a s
Klenovicemi remizovali 2:2.“
2. „Na hostování k nám přišel z
Plumlova útočník Chmelař a po
půldruhém roce se po vážném
zranění vrací Petr Zapletal, což
lze tedy považovat také za posílení. Až na Cigra, který ukončil
aktivní hráčskou kariéru, nám
neodešel nikdo.“
3. „Jednoznačně záchrana!
Nic jiného ani naším cílem být
nemůže, o ničem jiném ani v
Mostkovicích neuvažujeme.“
Info a soupisku TJ Sokol
Klenovice na Hané vám přineseme v příštím vydání.

SOUPISKY REGIONÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ V I.A TŘÍDĚ, SKUPINY „B“ OLOMOUCKÉHO KFS PRO JARNÍ ČÁST SEZONY 2009-2010
SK JESENEC
Brankáři: Antonín Hradil (1973),
Karel Laštůvka
Obránci: Zdeněk Horák (1978),
Petr Tichý starší (1967), Bronislav
Burian, Ladislav Blaha (1986), Jiří
Kvapil, David Abrahám
Záložníci: Michal Takáč (1987),
Tomáš Ullmann (1986), David
Čížek (1982), Josef Konečný
(1982), Lukáš Václavek (1990),
Martin Klicpera (1983), Erik Tyl,
Martin Laštůvka
Útočníci: Jiří Tichý (1981), Petr
Tichý mladší (1982), Lukáš
Kuřitka, Martin Šmíd
Přišli: nikdo
Odešli: nikdo
Realizační tým
Trenér: Roman Jedlička. Asistent
a vedoucí mužstva: Bronislav
Burian
Vedení klubu:

Předseda klubu: Bronislav
Burian. Sekretář: Antonín Zajíček
TJ ORESVO SOKOL
PLUMLOV
Brankář: Martin Hubál, Miroslav
Rec, Milan Stužka (1972).
Obránci: Petr Vyroubal (1976),
Jiří Kiška (1973), Miroslav Grmela
(1978), Petr Kutný (1975), Radek
Bureš, Jaroslav Křupka
Záložníci: Jiří Ježek (1988), Marek
Lízna (1978), Ladislav Ševcůj
(1977), Tomáš Parák (1977),
Ondřej Daněček (1988), Jaroslav
Frýbort ml., Petr Kiška, Jiří Ježek,
David Stužka
útočníci: Jaroslav Frýbort st.
(1967), Pavel Kiška, Miroslav
Parák, Jakub Klainer, Pavel Vaňák
Přišli: Martin Hubál (hostování
z Kostelce na Hané, naposledy
Držovice)

Odešli: Chmelař (hostování do
Mostkovic)
Realiza ční tým
Trenér: Kamil Hubený. Vedoucí
mužstva: Stanislav Bureš.
Vedení klubu:
Předseda: Břetislav Jurníček.
Hospodář a správce: Tomáš
Voráč. Pokladník: Antonín Lázna.
Členové výboru: Stanislav Bureš,
Tomáš Voráč, Ladislav Otruba.
TJ SOKOL ČECHOVICE
Brankáři: Roman Švéda (1984),
Radek Brablec (1988), Jan Pokorný
(1989)
Obránci: Marek Začal (1977),
Pavel Gréza (1977), Lukáš Dvořák
(1983), Petr Mach (1989), Tomáš
Bilík (1990), Jiří Kubalík (1990)
Záložníci: Petr Bílý (1973), Radek
Šteigl (1976), Jiří Antoníček
(1986), Michal Prášil (1986),

Jaroslav Vinklárek (1981)
útočníci: Petr Haluza (1989),
Bořek Chmelík (1989), Jan Horák
(1988)
Přišli: Radek Brablec (stažen z
hostování v Pivíně)
Odešli: nikdo
Realiza ční tým
Trenér: Jan Pešek. Vedoucí
mužstva: Zdeněk Šťastný
Vedení klubu:
Předseda: Vlastimil Ráček.
Organizační pracovník: Josef
Sklenář. Členové výboru: Petr
Klimeš, Zdeněk Šťastný ml.,
Jaroslav Šťastný, Petr Fišar, Jiří
Kalabis, Stanislav Bilík. Hlasatel:
Zdeněk Macharáček. Správa hřiště: Zdeněk Šťastný, Jan Sedláček

Obránci: Petr Zapletal, Ondřej
Milar, Martin Vojtíšek, Tomáš
Kazda, Jiří Hanák, Ivo Kroupa
Záložníci: Radim Karafiát, Ondřej
Zapletal, Matěj Hatle,Vladimír
Vojtíšek, Radek Hanák.
útočníci: Václav Dadák, Martin
Šlambor, Marek Chmelař, Jaroslav
Karafiát
Přišli: Marek Chmelař (hostování
z Plumlova)
Odešli: Daniel Cigr (ukončení
aktivní kariéry), Jakub Křišťan
(nezapojil se do přípravy)
Realiza ční tým
Hrající trenér: Jaroslav Karafiát.
Asistent trenéra a vedoucí
mužstva: Richard Šatínský.
Vedení klubu:

TJ SOKOL MOSTKOVICE
Brankáři: Martin Lukáš (prodlouženo hostování z Dolan)

Předseda: Miroslav Běhal.
Sportovní ředitel: Ladislav
Krátký.

Los I.A t řídy, skupiny „B“ Olomouckého KFS - jarní část ročníku 2009/2010
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,neděle9.května2010,16:30
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.
Dohrávané 14. kolo, sobota
19. června 2010, 16:30 hodin:
Klenovice na Hané - Plumlov,
Náměšť na Hané - Čechovice,
Lipník nad Bečvou - Opatovice/
Všechovice, Brodek u Přerova
- Kožušany, Jesenec - Kojetín
(hřiště Dzbel, neděle 20.6., 16:30),
Mostkovice - Dub n. M. (neděle
20.6., 16:30), Slatinice - Troubky
(neděle 20.6., 16:30)

Suverénním lídrem regionu se na podzim stal JESENEC
Po loňském pádu SK Lipová
zůstalo ve skupině „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS pět týmů
se sídlem v našem regionu,
tudíž byla podzimní část této
soutěže oproti předchozímu
ročníku ochuzena hned o pět
atraktivních duelů s přívlastkem
„prostějovská derby“. I tak bylo
ovšem k vidění hned několik
vypjatých a leckdy i vyhrocených
soubojů mezi jednotlivými
rivaly z Prostějovska. Pro větší
zajímavost vám jako už tradičně
přinášíme přehled v podzimní
části odehraných zápasů včetně

úspěšných střelců v daných
utkáních a minitabulku
vzájemných střetnutí pěti celků
z prostějovského regionu.
Většina těchto zápasů se
vyznačovala velkou vyrovnaností
a v některých případech i již
zmíněnou vyhrocenou atmosférou
hraničící s až vzájemnou
nevraživostí. V celkem deseti
derby-zápasech padlo celkem 18
gólů, což činí solidní průměr 1,8
branky na jedno utkání. O zřejmé
vyrovnanosti svědčí fakt, že téměř
polovina duelů (4 - pozn.red.)
skončila nerozhodným výsledkem,

Výsledky vzájemných utkání zástupců Prostějovska
v podzimní části I.A třídy Olomouckého KFS, skupiny B:
Plumlov - Klenovice na Hané 1:1 (branky: Chmelař - Přikryl), Čechovice
- Mostkovice 0:1 (Hatle), Jesenec - Čechovice 2:1 (T. Ullmann, Konečný
- Bílý), Čechovice - Plumlov 0:0, Čechovice - Klenovice na Hané
1:1 (Bílý - Labounek), Klenovice na Hané - Mostkovice 2:1 (Šubrt,
Rozehnal - Dadák), Mostkovice - Jesenec 1:2 (Dadák - T. Ullmann,
Konečný), Klenovice na Hané - Jesenec 0:2 (Burian, J. Tichý), Plumlov
- Mostkovice 1:1 (Petr Kiška - Šlambor), Jesenec - Plumlov 3:0 (Z.
Horák, Konečný, J. Tichý)

přičemž neotřesitelným remízovým
králem se stali fotbalisté Plumlova,
kteří až na poslední debakl
v Jesenci dovedli ke smíru všechny
tři zbývající zápasy. V ostatních
soubojích se překvapivě vícekrát
radovali hosté (ve třech střetnutích),
domácí se těšili ze tříbodového
zisku jen dvakrát (v obou případech
Jesenec)!
O otřepaném rčení, že derby nemá
favorita, by mohli v podzimní
části vyprávět zejména fotbalisté
Čechovic, kteří oproti minulosti
opustili své přednější pozice
v soutěži, což se projevilo
i v prestižních soubojích proti
rivalům z regionu, v nichž získali
pouhé dva bodíky za domácí plichty
proti Plumlovu a Klenovicím na
Hané. Právě Čechovice mají také
na svědomí asi největší překvapení,
když na svém trávníku odevzdaly
všechny body Mostkovicím.
Naopak poučku z loňského nepříliš
vydařeného podzimu si vzalo
mužstvo Jesence, které tentokrát
neklopýtalo, ba co víc neztratilo

ani bod a stalo se tak v I.A třídě
suverénním králem regionu
Prostějovska! Navíc se Jesenečtí
postarali o nejvýraznější výsledek,
když v již zmíněném duelu zdolali
Plumlov 3:0.
„Derby jsou vždy prestižní, pokaždé
jsou to výjimečné zápasy, v nichž
úspěch potěší dvojnásob,“ přiznal
zvýšenou motivaci s konkurenty
z regionu Bronislav Burian,
předseda SK Jesenec. „Byli jsme
pochopitelně spokojení. Loni jsme
na to dojeli, když jsme nezvládli
utkání s Mostkovicemi či Lipovou,“
dodal šéf nejúspěšnějšího týmu
z Prostějovska v I.A třídě.
Průběžně druhou nejlepší bilancí
z derby utkání se po podzimní

části pyšní Klenovičtí, kteří však
ční za Jesencem se sedmibodovou
ztrátou. Jako nejlepší střelec
z derby-zápasů vzešel jesenecký
Konečný, jenž si připsal ve čtyřech
utkáních tři branky, jeho oddíloví
spoluhráči J. Tichý s Ullmannem,
čechovický Bílý a mostkovický
Dadák zaznamenali po dvou
trefách.
Je tedy zřejmé, že týmy si mají
co vracet a tak jarní odvety slibují
opravdu velmi zajímavé boje. První
duel dvou celků z prostějovského
regionu ve druhé polovině
soutěže obstarají Mostkovice
proti Čechovicím v rámci 16. kola
v neděli 4. dubna od 16 hodin.
-pk-

VZÁJEMNÁ MINITABULKA TÝMŮ Z PROSTĚJOVSKA
1. SK Jesenec
4
4
0
0
9:2 12
2. TJ Sokol Klenovice n.H.
4
1
2
1
4:5
5
3. TJ Sokol Mostkovice
4
1
1
2
4:5
4
4. TJ ORESVO Sokol Plumlov
4
0
3
1
2:5
3
5. TJ Sokol Čechovice
4
0
2
2
2:4
2

22-23

UPRAVENÝ JÍZDNÍ ŘÁD
PŘEBORU OLOMOUCKÉHO KFS
sezóna 2009/2010 - jarní část

Sportovně-technická komise Olomouckého Krajského fotbalového
svazu odložila na základě klimatických podmínek již dvě kola jarní
části svého přeboru, čímž se dosti pozměnilo celé rozlosování nejvyšší
krajské soutěže. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se tak i přes zveřejnění
původní verze v minulém vydání rozhodl přinést všem příznivcům
navrch ještě renovované repete. Nabízíme vám tak upravený jízdní
řád Přeboru Olomouckého KFS v aktualizované podobě, která je
momentálně platná. A jelikož existuje předpoklad, že nadcházející
víkendové kolo již STK posvětí a kolotoč zápasů se tak konečně rozjede
naplno, máme se na co těšit! Byť jaro začíná netradičně devatenáctým
dějstvím....
19. kolo, neděle 28. března 2010,, 15:00 hodin: 1.FC Přerov - Určice
(sobota
27.3., 15:00),
27.3.,, 15:00),
(
), Hněvotín - Šternberk (sobota
(
), Jeseník
- Štíty (sobota 27.3., 15:00), Litovel - 1. HFK Olomouc „B“ ((sobota 27.3.,,
15:00),
), Dolanyy - 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
y((sobota 10.4.,, 16:00),
), Jeseník
- Litovel ((sobota 10.4.,, 16:00),
), Dolany
y - 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
e atov ce - Hněvotín
ěvot
Dohrávané 16. kolo,, středa 21. dubna 2010,, 17:00 hodin: Určice
- Štíty,
y, 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
Jeseník
O o ouc „B“,
„ , Bělotín
ě ot - Litovel,
tove , Leština
ešt a - Jese
24. kolo,, sobota 1. května 2010, 16:30 hodin:
Jeseník - Bělotín, Litovel
hodin:Jeseník
- Kozlovice,, Štítyy - Dolany,
y, Mohelnice/Moravičanyy - Kralice na Hané,,
Ústí u Hranic - Šternberk (neděle 2.5., 10:00), 1. HFK Olomouc „B“ Hněvotín (hřiště Hodolany,
y, 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),
6:30), Bělotín
ě ot - Leština
ešt a ((neděle
edě e 9.5., 16:30)
6:30)
Dohrávané 17. kolo,, středa 12. května 2010,, 17:00 hodin: Bělotín Šternberk,, Hněvotín - 1.FC Přerov,, Jeseník - Mohelnice/Moravičany,
y,
Litovel - Želatovice, 1. HFK Olomouc „B“ - Štíty
y ((hřiště Hodolany),
y
Dolany - Určice, Kozlovice - Kralice na Hané, Leština - Ústí u Hranic
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
Šternberk
((neděle
edě e 16.5.,
6.5., 16:30),
6:30), Želatovice
e atov ce - Šte
be ((neděle
edě e 16.5.,
6.5., 16:30)
6:30)
hodin: Mohelnice/Moravičany
27. kolo,, sobota 22. května 2010, 16:30 hodin:Mohelnice/Moravičany
- Určice,, Šternberk - Štíty,
y, 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,
y, 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,
o a y, Bělotín
ě ot - 1.FC
. C Přerov,
e ov, Leština
eština - Kralice
alice na Hané
ané
Dohrávané 18. kolo,, sobota 19. června 2010,, 16:30 hodin: Štítyy
- Litovel, Mohelnice/Moravičany
y - Leština,, Šternberk - Kozlovice,,
Kralice na Hané - Hněvotín, 1.FC Přerov - Dolany, Ústí u Hranic Bělotín (neděle 20.6.,, 10:00),
), Určice - 1. HFK Olomouc „B“ (neděle
20.6., 16:30), Želatovice – Jeseník (neděle 20.6., 16:30)

FOTBALOVÉ PRÁZDNINY
S OLOMOUCKÝM KFS
Komise mládeže Olomouckého
Krajského fotbalového svazu
pořádá letní FOTBALOVÝ
TRÉNINKOVÝ KEMP pro děti,
který je určen všem, jenž už fotbal
hrají, i těm, kteří s ním začínají.
Tréninky povedou zkušení trenéři
mládeže. Kemp je určen pro děti
narozené 1996,1997,1998,1999
a 2000.
Termín: 6. až 11. července 2010
Místo: Loučná nad Desnou - penzion „Gól“
(k dispozici je travnatá hrací plocha, hřiště s umělou trávou,
tenisový kurt, bowling atd.)
Strava: v místě ubytování 4x denně, pitný režim zajištěn
Cena: 2.800,-Kč /osoba
Kontaktní osoba:
Oldřich Vitonský, PTM O KFS - tel: 585 220 242,
mobil: 777 190 853
Přihlášky včetně zpáteční adresy a kontaktu/zasílejte na adresu:
Olomoucký KFS, Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc 9,
e-mail: kfsol @email.cz nebo vitonsky.oldrich@seznam.cz

Fotbal, ostatní sporty
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DESET TISÍC KORUN za výhru BC DTJ v Ústí nad Labem! Krajské soutěže se nehrály. ZASE...
Naše redakce se opět rozhodla v případě úspěchu v extralize finančně odměnit boxery
Pokud tým BC DTJ Prostějov vyhraje
v utkání 9. kola Extraligy ČR, které
je na programu na severu Čech v
sobotu 27. března od 18 hodin, odmění
PROSTĚJOVSKÝ Večerník všechny
boxery souhrnnou částkou ve výši deseti
tisíc korun. „Jste laskaví, že nám znovu
věříte. Snad už nezklameme,“ reagoval
na obnovenou nabídku Radoslav Křížek,
šéftrenér prostějovských boxerů. Jeho
grupa už totiž jednu stejnou šanci měla.

V dohrávaném duelu pátého dějství však
Hanáci prohráli v Českých Budějovicích
a výrazně si tak zkomplikovali cestu za
druhým mistrovským titulem novodobé
historie.
A to je přece výzva jako hrom! Proto se
také naše redakce rozhodla, že počínání
boxerů Prostějova, kteří v ne zrovna
luxusních podmínkách dokážou držet
krok jak s oddílem, opírajícím se o státní
kasu, tak i profesionály ze severu Moravy,

jenž ještě nedávno dávali za přestupy drahé
automobily, finančně podpoří! Částka
deseti tisíc korun vychází z jednoduchého
počítání, kdy do ringu nastoupí devět borců
v jednotlivých váhových kategoriích a
všemu tomu velí jeden šéftrenér... Každý z
nich tak od našeho týdeníku obdrží jednu
tisícikorunu. „Zaregistrovali jsme to už
minule a velmi nás mrzelo, že to nevyšlo.
Tak teď se o to pokusíme znovu,“ podotkl
Petr Novotný, kapitán prostějovského

celku, který tuto bonusovou motivaci uvítal.
„Doba je těžká, tudíž každá kačka se hodí.
Určitě je to potěší a budeme v ringu bojovat
i za vaše noviny! Každému je ale jasné, že v
Ústí to bude hodně těžké...“
Na severu Čech totiž na Prostějov
opětovně nečeká jen silný tým
a obhájce titulu, ale zřejmě také
nepříjemné prostředí, které dokáže
ovlivnit i sudí... „S tím musíme
počítat,“ shodli se Křížek s Novotným.

Možná i proto jsou tentokrát veškeré
informace z prostějovského tábora
zahaleny rouškou tajemství. „Nevím, v
jaké pojedeme sestavě a jestli pojedeme
busem či automobily. O všem se
rozhodne až tento týden,“ víceméně nás
odbyl Radoslav Křížek. Poté se jakoby
provinile omluvil. „Pochopte, jde o
moc a Ústí má zvědy všude...“
Trenér, nebojte – chápeme. Takže, borci,
TEĎ UŽ JE TO NAVÁS!
-pk-

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Konici sestřelil dvěma zásahy Hirsch
SK ROSTEX VYŠKOV - SOKOL KONICE 2:0 (1:0)
Branky: 30., 78. Hirsch. Rozhodčí: Miko – Goňa, Doležal. Žluté
karty: Daněk – Řehák, Hloch, Kmecík. Ddiváků: 360. Sestava
Konice: Kmecík - Rus, Vala, Řehák, Hloch – Navrátil, Voral,
Klobáska (74. Macháček), Rajnoha, Schön (69. Svačina) – Hlouš.
Trenér: Karel Procházka.
VYŠKOV/PROSTĚJOV Velice zajímavé utkání bylo na
programu v rámci osmnáctého kola divizní skupiny „D“.
Fotbalisté Konice s výhrou
z Boskovic v kapse zajížděli
na trávník dalšího celku přímo ohroženého sestupem do
Vyškova. Tamní SK Rostex
vede od jarní části z trenérské
lavičky Miloslav Machálek,
který na podzim působil právě v Konici. S sebou si vzal
také svého syna Tomáše, jenž
je aktuálně nejlepším střelcem konického Sokola. A aby
toho nebylo málo, jako hrající asistent působí ve Vyškově
Valdemar Horváth, exprostějovský hráč i kouč a ze zkrachovalého Protivanova přešli
na jih Moravy brankář Vítek
s obráncem Koláčkem.
Zatímco trenér domácích
Miloslav Machálek postrádal dva
zraněné hráče: Martina Žočka
(stehenní sval) a Jana Baričáka
(natažené vazy v kotníku), lodivod Procházka musel oželet start
Šimka, Raiskupba či Křečka..
V 5. minutě se poprvé zahlásila
o slovo právě nová vyškovská
akvizice Tomáš Machálek,
který vybojoval po průniku po
pravé straně rohový kop, exekuce se ujal Hodinář, ale centr
na přední tyč správného adresáta nenašel. O minutu později
centroval Kopřiva na Hirsche,
zadák Vala balon hlavou odvrátil. První, byť krátký, pobyt na
polovině domácích se odehrával v deváté minutě kvůli taktickému faulu Jiřího Kopřivy
na půlící čáře. Z toho mráčku
ale nezapršelo. Horkou chvilku
však zažila defenziva domácích ve 14. minutě. Gólman
Jan Vítek musel vyběhnout
daleko ze své brány, aby hlavou uhasil nebezpečí v podobě
přečíslení Konickými. Vítkem
odhlavičkovaný balon se
dostal cca 35 metrů od brány
k hostujícímu halvovi Jonáši
Navrátilovi, který se pokusil
z čistého voleje poslat balon
do brány. Balon Navrátilovi
sjel po noze, místo ataku brány Vyškova ohrozil lavičku
náhradníků domácích... Další
útok předvedli Koničtí v 16.
minutě, když centr Rajnohy
z pravého křídla mířil na hlavu
Hlouše. Myšlenku hostů přečetl
Jan Vítek a centr si stáhnul za
malým vápnem. Jonáš Navrátil
byl při chuti, zkoušel ve dvacaté minutě vystřelit z pětadvaceti metrů, mířil pouze do
prostoru, kde se pohyboval
strážce svatyně domácích. Ve
21. minutě po faulu na Hirsche
rozehrál trestný kop kolmičkou
po zemi Horváth na Kropáčka,
který si tělem kryl balon metr
ve vápně. Díky těsnému bránění beka upadnul, domácí se
zlobili, chtěli pokutový kop,
hlavní rozhodčí Miko gestem
zvedal forvarda Vyškovských
ze země! Krásnou robinzonádu
předvedl konický Kmecík po

trestném kopu Hodináře ve 22.
minutě, balon mířil na pravou
tyč konické brány. Naplnila se
první půlhodina, když dlouhý výkop hlavou posunul
Kropáček Hirschovi, na něhož
vystartoval Peter Kmecík,
ovšem domácí plejer balon
zkušeně po zemi poslal křižně
na pravou tyčku – 1:0. Za takovéhoto stavu se také odcházelo
do kabin.
Druhý poločas začali domácí zhurta, již v první minutě
se dostal do palebné pozice
Kropáček, Kmecík levou rukou
vyrazil balon na rohový kop.
První žlutou kartu zápasu ukázal hlavní rozhodčí Miko ve 49.
minutě hostujícímu Řehákovi
za faul zezadu na Daňka. V 51.
minutě střelu utaženou placírkou po Hirschově přiklepnutí
vyslal na bránu Konic Horváth,
pokus měl parametry letadla při
startu. V 58. minutě si vybral
slabší chvilku gólman Vyškova
Vítek, který podběhnul centr
z pravého křídla Konic, balon
odvrátil Daněk, na hranici velkého vápna se k odraženému
balonu drali dva hráči Konice
a dva hráči Vyškova, přičemž
po souboji o míč jeden z hostujících hráčů padnul k zemi
a hosté se dožadovali pokutového kopu. Pravděpodobně
neodpískaný pokutový kop byl
příčinou nemístných poznámek Petera Kmecíka směrem
k panu Mikovi, sudí se s rozhořčeným Kmecíkem nepáral
a tasil žlutou kartu... Novic na
hřišti vyškovský Lička se pokusil zvýšit skóre v 71. minutě,
po centru Machálka mířil hlavou velmi nepřesně. Druhý
gól zápasu viděli diváci v 76.
minutě, kvůli jasnému metrovému offsidu autora branky
Ličky branka nebyla uznána.
Gól v souladu se všemi pravidly kopané shlédli diváci v 78.
minutě. Sigmund z pravé strany odcentroval, balon tečoval
bek červenočerných tak (ne)
šikovně, že zmátl gólmana

Kmecíka vybíhajícího na malé
vápno, aby sebral Sigmundův
centr. Díky teči si balon ťuknul
do vnitřní strany levé tyče a za
jásotu tribuny jej doklepnul
z metru do sítě nejlepší hráč
zápasu Hirsch – 2:0. V 88.
minutě se pokoušel o čestný
úspěch hostí Jonáš Navrátil,
stěla volejem z 15 metrů šla
dva metry mimo. Krásnou akcí
ukončili domácí zápas s vítězným koncem: Tomáš Machálek
80 metrů táhnul pravou stranou
balon, nahrál jej na Ličku, který, ač tísněn bekem, dokázal
odcentrovat. Zkušený matador
Horváth balon vtipně jesličkami přepustil lépe postavenému
Martinu Hirschovi, jeho slabá
střela ale hattrick nepřinesla.
„Domácí byli lepší. Důraznější,
bojovnější, lépe nachystaní
a chtěli vyhrát,“ vyzdvihl výkon
Vyškova Karel Procházka, trenér Sokola Konice. Ocenil, jak
kvalitní výkon podal protivník,
který musel vyhrát. Opakoval
se tak obrázek z posledního vzájemného měření sil, kdy na konci
srpna zcela suverénně kralovali
Koničtí a Jihomoravany zdolali
3:0. Tehdy jim povolili jen jediný
pokus mimo tři tyče. Tentokrát
naopak Procházka napočítal
snad pouze tři střely svých hráčů
na soupeřovu branku.„Loženku
jsme si nevypracovali ani jednu.
Všechno šlo doprostřed brány.
Naopak oni si vytvořili alespoň
sedm gólovek. Byli jsme příliš
lehkým soupeřem,“ mrzelo hostujícího kouče. „Bylo to špatné.
Nebyli jsme schopni dát kolmou
nahrávku a jít do přečíslení. Obě
branky jsme jim darovali. Jako
by jsme si je dali sami. Nejprve
nedůraz Ruse a pak naše teč na
tyčku,“ připustil Procházka.
Konice si tímto výsledkem
mírně zkomplikovala situaci. Jelikož všechny týmy ze
dna tabulky bodovaly, kromě
Vyškova vyhrál i Rousínov.
Přestože je nejlepší tým
z Prostějovska uprostřed
tabulky, na poslední trojici má
náskok jen sedm a osm bodů.
O víkendu se koničtí fotbalisté představí poprvé v tomto
kalendářním roce na vlastním
hřišti a přivítají silný Žďár
nad Sázavou, který po domácí
porážce klesl ze druhého na
třetí místo.
-pk-

DIVIZNÍ SKUPINA „D“ V ČÍSLECH
18. kolo: HFK Třebíč - Pelhřimov 5:0 (1:0), Uherský Brod Šardice 2:2 (1:1), 1.FC Slovácko „B“ - Napajedla 2:0 (1:0),
Otrokovice - Rosice 2:2 (1:1), Žďár n.Sázavou - Rousínov 0:1
(0:0), Vyškov - Konice 2:0 (1:0), Boskovice - Velké Meziříčí
2:2 (1:1)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. FK Šardice
16 10
4 2
2. 1.FC Slovácko
16 10
3 3
3. FC Žďas Žďár n.S.
16 10
2 4
4. HFK Třebíč
16
7
6 3
5. FK Pelhřimov
16
7
4 5
6. FC Slovan Rosice
16
6
5 5
7. TJ Sokol Konice
16
6
3 7
8. FC Velké Meziříčí
15
6
3 6
9. FC Viktoria Otrokovice 16
4
6 6
10. FK APOS Blansko
15
4
6 5
11. ČSK Uherský Brod
16
4
5 7
12. FRAMOZ Rousínov
16
3
5 8
13. FC Forman Boskovice 16
3
5 8
14. FS Napajedla
15
4
2 9
15. SK Rostex Vyškov
15
4
1 10

37:9
33:14
28:14
26:16
27:24
27:26
20:24
17:27
17:16
21:23
19:27
15:28
20:34
16:31
14:24

34
33
32
27
25
23
21
21
18
18
17
14
14
14
13

Fotbalové soutěže v
Olomouckém kraji se
oproti původním plánům
nerozběhly ani o uplynulém
víkendu. Sportovnětechnická komise KFS
Olomouc ve čtvrtek na svém
zasedání dospěla po zralé
úvaze k názoru, že program
všech utkání o víkendu 20.
a 21. března 2010 se ruší a
odkládá se na termín 19. a
20. června 201 „Předpověď
počasí na víkend je sice
příznivá,ale hrací plochy
by se zřejmě v drtivé
většině zničily. STK O KFS
vychází oddílům vstříc při
úpravě hracích ploch a bere
také v potaz návštěvnost
na stadionech. Věřím,že
převážná většina nelehké
rozhodnutí pochopí.,“ řekl
za celou komisi Jiří Lužný,
sekretář O KFS. O odložení
jarního startu rozhodla
STK už minulý týden, tehdy
meteorologové na víkend
předpovídali mráz a sněžení.
Samotné fotbalové oddíly

rozhodnutí přijali. Byť se
v ostatních krajích České
republiky hrálo. „Pokud
je na hřišti vrstva patnácti
centimetrů sněhu, tak s tím
asi nejde nic jiného dělat,“
uvedl pro Večerník například
Roman Jedlička, nový trenér
SK Jesenec. „Myslím, že je
to dobré rozhodnutí. Naše
hřiště není v dobrém stavu,
rozbili bysme ho,“ pronesl
zase František Jura, lodivod
Kralic, které měly v sobotu
přivítat Hněvotín. „Jsme už na
soutěž natěšení, snad se začne
hrát o tomto víkendu,“ dodal.
„My jsme rozhodnutí přivítali.
Už z našeho subjektivního
důvodu, že Ullmann si odpyká
trest v utkání venku,“ netajil
se trenér Určic Svatopluk
Kovář. „Myslím si, že se dalo
hrát, ale je to věc STK, takže
rozhodnutí akceptujeme.
Škoda jen,že se tím zkrátí už
tak krátká přestávka před další
sezónou,“ pronesl zase Jan
Pešek, kormidelník Čechovic.
-pk-

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY

Kralice i Určice nadělovaly!
FC HNĚVOTÍN - FC KRALICE NA HANÉ 2:6 (1:1)
brankyKralic: LehkýaKaštilpo2,Šmíd,Valtr.SestavaKralicn.H.:Kofroň
– Šmíd, Dočkal, Ohlídal, Liška -Valtr, Růžička, Pazdera, O. Dostál – Lehký, R.
Petržela. Střídali: Bukovec, Kratina, Kaštil. Trenér: František Jura.
Namísto úvodního jarního utkání v krajském přeboru si fotbalisté Kralic na
Hané zajeli do Hněvotína, který měli původně přivítat v domácím prostředí.
Pokud tak dopadl mistrovský duel, jenž byl přeložen až na konec jarní části,
určitě by se Kraličtí nezlobili. Po vlažné první půli, v níž byli domácí lepším
týmem, totiž ve druhé pětačtyřicetimintovce strhli hosté uragán, který se
nakonec zastavil na půltuctu branek. Dvakrát se dokonce střelecky zablýskl
náhradní brankář Kaštil, jenž se představil netradičně v poli. „Druhý poločas
byl z naší strany velice kvalitní. Kluky fotbal bavil,“ těší pohoda v týmu
Františka Juru, trenéra kralického celku.
1.HFK OLOMOUC „B“ - SOKOL URČICE 2:5 (1:1)
Branky Určic :8. Los, 58. Hochman, 85., 87. Svozil 90. Žídek. Sestava
Určic: Nejezchleb - Dokoupil, Kocourek, Žáček, Hradečný (Žídek) –
Havlena, Svozil, Škoda, Javořík, Hochman - Los. Trenér: Svatopluk Kovář.
Už bez vážně zraněného Vaňka sehráli fotbalisté Určic snad již poslední
přípravu před startem jarní části Přeboru Olomouckého KFS. Po odložení
dalšího dějství tentokrát náhradního soupeře dlouho nehledali a stejně jako
Kraličtí využili pobídky utkat se se soupeřem, se kterým měli zahájit druhou
polovinu soutěže. Zatímco mistrovský duel, přeložený až na konec sezony,
se odehraje v Určicích, nyní se oba týmy poměřily na umělé trávě holického
areálu. A ze strany hostů šlo o více než povedenou generálku, která byla již
třetí v pořadí... „Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Po vyrovnané první
půli jsme byli ve druhé lepším týmem a zaslouženě vyhráli. V závěru to
vzal na sebe Svozil, který se předvedl v parádním světle,“ uvedl po utkání
Svatopluk Kovář, kouč Určic.
FC VÝŠOVICE - TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“ 0:2 (0:1)
Branky: Lošták 2. Sestava Hané Pv: Hlávka - Valachovič, Vyskočil,
Burget, Křížek - Franc, Bartoš, Doležal (Ociepka P), Chum (Hupšil) - Lošták,
Kolář (Tomášek). Hrající trenér: Pavel Ociepka
Odložené kolo krajských soutěží využila Haná Prostějov k sehrání
přátelského zápasu ve Výšovicích, kde se však představili hráči „béčka“.
Hrálo se v sobotním odpoledni a zápas čtvrtého celku III. třídy a druhého
celku skupiny „A“ IV. třídy byl od začátku poměrně vyrovnaný. První
polovinu úvodního poločasu dominovaly obrany obou celků, míč se točil
převážně mezi šestnáctkami s minimem vyložených šancí. Snad jedinou
hodnou tohoto označení v prvních dvaceti minutách si vypracovali v
koncovce přece jen nebezpečnější Hanáci v podobě krásné uličky Bartoše
na Loštáka, který však tváří v tvář golmanovi Výšovic neuspěl. Stejný hráč
si však vše vynahradil o chvíli později, když se prosadil důrazným náběhem
a hlavně pohotovým zakončením po pěkném centru Michala Chuma z levé
strany. Výšovičtí hráči poté před poločasem naznačili svoji kvalitu pěknou
střelou zpoza šestnáctky.
Do druhého poločasu domácí Výšovice přece jen vstoupili aktivněji ve
snaze potvrdit roli favorita zápasu. Z mírného tlaku si vytvořili několik spíše
náznaků šancí, byť jedna střela mířící pod břevno nepochybně nesla značku
vysoké kvality. Stejnou charakteristikou lze ale označit i Hlávkovu úspěšnou
robinzonádu nejen pro diváky. Hráči z Hané se v těchto chvílích k soupeřově
šestnáctce dostávali spíše méně než více, přesto se v útoku stačili připomenout
povedenoustřelouKolářezšestnáctimetrů,kterájenmírněminulapravoutyč
domácí branky. Po této z obou stran otevřenější dvacetiminutovce se hra opět
ustálila spíše uprostřed hřiště, a když už se zdálo, že žádný z týmů nepotěší
diváky dalším gólem, zjevil se před soupeře brankou po důrazné akci Hané
opět Lošták a přesnou dorážkou stanovil konečné skóre korektního zápasu
na 0:2 pro „béčko“ Hané.
„Jsem hodně rád, že jsme si mohli zahrát v tomto čase na dobrém terénu s
kvalitním soupeřem. Jsem docela překvapen naší hrou i výsledkem a to mile,
protože jsem se více obával naší nerozehranosti. V podstatě jsme se sešli
poprvé od podzimu společně na hřišti. Kluci ale hráli opravdu zodpovědně
nejen dozadu a ve výsledku se to vrátilo. Možná jsme si mohli vypracovat
víc šancí, ale to je závislé i na kvalitě soupeře, která byla, takže to beru i tak?“
zhodnotil utkání Pavel Ociepka, hrající kouč TJ Haná Prostějov „B“.
FC KOSTELEC NA HANÉ – SOKOL ČECHOVICE „B“ 3:2 (2:1)

Branky: Langr, Horák, Waltr
Branky: Čonka 4, Filgas, Staněk, Kamenov, Drápal.

SOKOL ČECHOVICE – TH HANÁ NEZAMYSLICE 3:1 (1:1)

-pk-

Těžce zraněný fotbalista Radim VANĚK ...
(Dokončení ze str. 15)
„Doslova mě zramoval, vůbec
netuším, jestli se ještě někdy
vrátím k fotbalu a mu to asi je
úplně jedno,“ poznamenal na
adresu jednoho ze slatinických
„borců“. Co mu bylo platné,
že samotné utkání se nedohrálo a bylo předčasně ukončeno.
„Byla to ohromná bolest, ještě
teď mi není z toho nadvakrát

PŘEBOR
Ř
OLOMOUCKÉHO
É
KFS
19. kolo: 1.FC Přerov - Sokol Určice (sobota 27.3., 15:00, Křepský Machala,, Běhal),
), FC Dolany
y - FC Kralice na Hané (neděle 28.3., 15:00,
Dubravský - Štětka, Kubíček)
I.A TŘÍDA,
ŘÍ
SKUPINA „B“
15. kolo: Brodek u Přerova - Klenovice (sobota 27.3., 15:00, Grepl Caletka, Cvečka), Dub nad Moravou - Jesenec (sobota 27.3., 15:00,
Jílek - Zemánek, Kubec),
), Kojetín
j - Plumlov ((sobota 27.3.,, 15:00,, Januš
- Boháč, Lasovský), Čechovice - Slatinice (neděle 28.3., 15:00, Pospíšil
- Odstrčil, Boček),
) Troubky - Mostkovice (neděle 28.3., 15:00, Petr –
Štěpánek, Oulehla)
I.B TŘÍDA,
ŘÍ
SKUPINA „A“
Vrahovice - Býškovice (sobota 27.3., 15:00, Valouch - Kučera,
15. kolo:
kolo:Vrahovice
Ženožička), Radslavice – Kostelec na Hané (neděle 28.3., 15:00,
Zahradníček - Odlevák, Menšík), Pivín - Tovačov (neděle 28.3., 15:00,
Lakomýý - Boháč,, Sigmund),
g
), Vrchoslavice - Haná Prostějov (neděle
28.3., 15:00, Damek - Ženožička, Navrátil), Hustopeče - Nezamyslice
na Hané (neděle 28.3., 15:00, Vrážel - Januš, OFS Přerov).
I.B TŘÍDA,
ŘÍ
SKUPINA „B“
15. kolo: Moravský Beroun - Lipová (sobota 27.3., 15:00, Odstrčil Dubravský, Tomášek)
PŘEBOR
Ř
OFS PROSTĚJOV
Ě
- II. TŘÍDA
ŘÍ
15. kolo, neděle 28. března, 15:00 hodin: TJ Sokol Zdětín - TJ
Sokol Protivanov „B“,, FC Hvozd - FK Němčice nad Hanou, TJ Sokol
Čechovice „B“ - Sokol Otaslavice (sobota 27.3., 15:00), TJ Sokol
Brodek u Prostějova - TJ Sokol Držovice, FC Dobromilice - Sokol
Přemyslovice, Sokol Olšany - TJ Sokol Určice „B“ (hlášenky), Sokol
Bedihošť - Sokol Konice „B“ (hřiště: Hrubčice, sobota 27.3., 15:00)
OFS - III. TŘÍDA
ŘÍ
15. kolo,, neděle 28. března,, 15:00 hodin: Sokol Vícov - TJ Sokol
Tištín, Sokol Přemyslovice „B“ - Sokol Čechy pod Kosířem (hlášenky),
SK Jesenec „B“ - TJ Smržice ((hřiště Dzbel,, hlášenky),
y), FC Výšovice
ý
- TJ
Otinoves, TJ Horní Štěpánov - FC Kostelec na Hané „B“, FC Kralice
na Hané „B“ - TJ Pavlovice u Kojetína, TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ
Haná Nezamyslice „B“
STARŠÍ
ŠÍ DOROST
- MORAVSKOSLEZSKÁ
Á DIVIZE, skupina „D“
17. kolo: Tatran Bohunice - 1.SK Prostějov (neděle 28.3., 12:45, Kolář
- Jm KFS, Jm KFS)
MLADŠÍ
ŠÍ DOROST
- MORAVSKOSLEZSKÁ
Á DIVIZE, skupina „D“
17. kolo: Tatran Bohunice - 1.SK Prostějov (neděle 28.3., 15:00, Jm
KFS - Kolář, Jm KFS)
STARŠÍ
ŠÍ DOROST - KRAJSKÝ
Ý PŘEBOR
Ř
13. kolo: Kralice na Hané - Čechovice (sobota 27.3., 10:00, Boček K. Krutovský, OFS Pv), FKM Konice - Litovel (neděle 28.3., 10:00,
Vodák - Slabý,
ý, Zika),
),, Lipník
p nad Bečvou - Nezamyslice na Hané
(neděle 28.3., 10:00, Žingor - Polus, OFS Př.).
MLADŠÍ
ŠÍ DOROST - KRAJSKÝ
Ý PŘEBOR
Ř
13. kolo: Kralice na Hané - Čechovice (sobota 27.3., 12:15, K.
Krutovský - Boček, OFS Pv), FKM Konice - Litovel (neděle 28.3.,
12:15,, Slabý
ý - Vodák,, Zika),
), Lipník
p nad Bečvou - Nezamyslice na
Hané (neděle 28.3., 12:15, Polus - Žingor, OFS Př.).
DOROST - KRAJSKÁ
Á SOUTĚŽ,
ĚŽ skupina „A“
15. kolo: Lipová – SK Sulko Zábřeh na Moravě „B“ (sobota 27.3.,
14:15, Svozil)

FC KOSTELEC NA HANÉ „B“ - KRÁLOVÁ 8 :4 (3:2)

Branky Čechovic: Bílý 2, J. Horák

DIVIZE,, SKUPINA D
kolo: TJ Sokol Konice - FC Žďas Žďár nad Sázavou (hřiště: umělá
19. kolo:TJ
tráva, neděle 28.3., 15:00 hodin, rozhodčí: Bečica - Kotík, Krištof)

nejlíp. A dlouho asi nebude...,“
prožívá těžké okamžiky vážně
zraněný fotbalista, který bude
Určicím chybět minimálně půl
roku. „To jsou hrubé odhady,
já ani neměl odvahu se doktorů
zeptat,“ uvedl Vaněk.
Celý rozhovor s tímto hráčem,
který je od středy už v domácím
ošetřování, najdete v příštím
čísle našeho týdeníku.
-pk-

DOROST - KRAJSKÁ
Á SOUTĚŽ,
ĚŽ skupina „B“
15. kolo: Kostelec na Hané – Bohuňovice ((sobota 27.3., 10:00, Majer),
Vrahovice - Určice (neděle 28.3., 10:45, Šrámek)
DOROST - PŘEBOR
OFS PROSTĚJOV
Ř
Ě
15. kolo, sobota 27. března, 10:45 hodin: TJ Sokol Mostkovice
- FC Výšovice
ý
(10:00),
(
), SK Lipová
p
„B“ - Sokol Otaslavice (hřiště
(
Horní Štěpánov, hlášenky), Sokol Přemyslovice - FK Němčice
nad Hanou (12:30), TJ Sokol Pivín - Sokol Bedihošť (10:30),
TJ Sokol Protivanov - TJ Jiskra Brodek u Konice (neděle 28.3.,
11:00), TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Držovice
( ášenk
(h
(hlášenky)
n y)
návštěvu!
-pk!!zvýrazněné
zvý
výýra
razn
zněn
ěné zápasy
záápa
p syy jsou
jso
soou
u tipem
tipe
ti
pem re
rredakce
edakc
kcce na
na vvaši
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Fotbal

22. března 2010

ROZLOSOVÁNÍ PŘEBORU OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA; jarní část sezóny 2009/2010
15. KOLO
sobota 27. března 2010, 15:00 hodin:
TJ Sokol Čechovice „B“ - Sokol Otaslavice
Sokol Bedihošť - Sokol Konice „B“
neděle 28. března 2010, 15:00 hodin:
TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol Protivanov „B“
FC Hvozd - FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Držovice
FC Dobromilice - Sokol Přemyslovice
Sokol Olšany - TJ Sokol Určice „B“

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

16. KOLO
sobota 3. dubna 2010, 16:00 hodin:
TJ Sokol Ur čice „B“ - FC Dobromilice
TJ Sokol Dr žovice - Sokol Bedihošť
neděle 4. dubna 2010, 16:00 hodin:
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Brodek u Prostějova
Sokol Otaslavice - FC Hvozd
FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Zdětín
Sokol Konice „B“ - TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Protivanov „B“ - Sokol Olšany

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

17. KOLO
sobota 10. dubna 2010, 16:00 hodin:
Sokol Bediho šť - Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Čechovice „B“ - TJ Sokol Držovice
neděle 11. dubna 2010, 16:00 hodin:
TJ Sokol Protivanov „B“ - TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Zdětín - Sokol Otaslavice
FC Hvozd - Sokol Konice „B“
TJ Sokol Brodek u Prostějova - FC Dobromilice
Sokol Olšany - FK Němčice nad Hanou

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

18. KOLO
sobota 17. dubna 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Čechovice „B“ - Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Dr žovice - FC Hvozd
TJ Sokol Ur čice „B“ - TJ Sokol Brodek u Prostějova
neděle 18. dubna 2010, 16:30 hodin:
FC Dobromilice - Sokol Bedihošť
Sokol Konice „B“ - TJ Sokol Zdětín
Sokol Otaslavice - Sokol Olšany
FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Protivanov „B“
19. KOLO
sobota 24. dubna 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Čechovice „B“ - FC Dobromilice
Sokol Bediho šť - TJ Sokol Brodek u Prostějova
neděle 25. dubna 2010, 16:30 hodin:
FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Protivanov „B“ - Sokol Otaslavice
TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol Držovice
FC Hvozd - Sokol Přemyslovice
Sokol Olšany - Sokol Konice „B“

III. TŘÍDA
15. kolo, neděle 28. března 2010, 15:00
hodin: Sokol Vícov - TJ Sokol Tištín,
Sokol Přemyslovice „B“ - Sokol Čechy
pod Kosířem, SK Jesenec „B“ - TJ Smržice
(hřiště Dzbel), FC Výšovice - TJ Otinoves,
TJ Horní Štěpánov - FC Kostelec na Hané
„B“, FC Kralice na Hané „B“ - TJ Pavlovice
u Kojetína, TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ
Haná Nezamyslice „B“
16. kolo, neděle 4. dubna 2010, 16:00
hodin: TJ Sokol Tištín - TJ Jiskra Brodek
u Konice, TJ Pavlovice u Kojetína - TJ
Horní Štěpánov, TJ Otinoves - SK Jesenec
„B“, TJ Smržice - Sokol Přemyslovice
„B“, FC Kostelec na Hané „B“ - FC
Výšovice, Sokol Čechy pod Kosířem Sokol Vícov (sobota 3.4., 16:00), TJ Haná
Nezamyslice „B“ - FC Kralice na Hané
„B“ (10:00)
17. kolo, neděle 11. dubna 2010, 16:00
hodin: Sokol Vícov - TJ Smržice, Sokol
Přemyslovice „B“ - TJ Otinoves, FC
Výšovice - TJ Pavlovice u Kojetína, TJ
HorníŠtěpánov-TJHanáNezamyslice„B“,
FC Kralice na Hané „B“ - TJ Jiskra Brodek
u Konice, Sokol Čechy pod Kosířem - TJ
SokolTištín(sobota10.4.,16:00),SKJesenec
„B“-FCKostelecnaHané„B“(hřištěDzbel)
18. kolo, neděle 18. dubna 2010, 16:30
hodin: TJ Otinoves - Sokol Vícov, TJ
Smržice - Sokol Čechy pod Kosířem,
TJ Sokol Tištín - FC Kralice na Hané
„B“, TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ
Horní Štěpánov, FC Výšovice - TJ Haná
Nezamyslice „B“,TJ Pavlovice u Kojetína
- SK Jesenec „B“, FC Kostelec na Hané
„B“ - Sokol Přemyslovice „B“

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

... : ...
...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

20. KOLO
sobota 1. května 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Ur čice „B“ - Sokol Bedihošť
... : ...
TJ Sokol Dr žovice - Sokol Olšany
... : ...
neděle 2. května 2010, 16:30 hodin:
FC Dobromilice - FC Hvozd
... : ...
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Zdětín
... : ...
Sokol Konice „B“ - TJ Sokol Protivanov „B“
... : ...
Sokol Otaslavice - FK Němčice nad Hanou
... : ...
TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Čechovice „B“ ... : ...

25. KOLO
sobota 5. června 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Dr žovice - TJ Sokol Určice „B“
... : ...
neděle 6. června 2010, 16:30 hodin:
Sokol Otaslavice - FC Dobromilice
... : ...
FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Brodek u Prostějova ... : ...
TJ Sokol Protivanov „B“ - Sokol Bedihošť
... : ...
TJ Sokol Zdětín - FC Hvozd
... : ...
Sokol Konice „B“ - Sokol Přemyslovice
... : ...
Sokol Olšany - TJ Sokol Čechovice „B“
... : ...

21. KOLO
sobota 8. května 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Čechovice „B“ - Sokol Bedihošť
neděle 9. května 2010, 16:30 hodin:
Sokol Otaslavice - TJ Sokol Určice „B“
FK Němčice nad Hanou - Sokol Konice „B“
TJ Sokol Protivanov „B“ - TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Zdětín - FC Dobromilice
FC Hvozd - TJ Sokol Brodek u Prostějova
Sokol Olšany - Sokol Přemyslovice

26. KOLO
sobota 12. června 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Ur čice „B“ - TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Čechovice „B“ - TJ Sokol Protivanov „B“
Sokol Bediho šť - FK Němčice nad Hanou
neděle 13. června 2010, 16:30 hodin:
FC Hvozd - Sokol Olšany
TJ Sokol Brodek u Prostějova - Sokol Otaslavice
FC Dobromilice - Sokol Konice „B“
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Držovice

22. KOLO
sobota 15. května 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Ur čice „B“ - TJ Sokol Čechovice „B“
Sokol Bedihošť - FC Hvozd
TJ Sokol Dr žovice - FK Němčice nad Hanou
neděle 16. května 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Zdětín
FC Dobromilice - Sokol Olšany
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Protivanov „B“
Sokol Konice „B“ - Sokol Otaslavice
23. KOLO
neděle 23. května 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Zdětín - Sokol Bedihošť
FC Hvozd - TJ Sokol Čechovice „B“
Sokol Konice „B“ - TJ Sokol Určice „B“
Sokol Otaslavice - TJ Sokol Držovice
FK Němčice nad Hanou - Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Protivanov „B“ - FC Dobromilice
Sokol Olšany - TJ Sokol Brodek u Prostějova
24. KOLO
sobota 29. května 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Určice „B“ - FC Hvozd
TJ Sokol Čechovice „B“ - TJ Sokol Zdětín
Sokol Bedihošť - Sokol Olšany
TJ Sokol Dr žovice - Sokol Konice „B“

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

... : ...
... : ...
... : ...
... :

neděle 30. května 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Brodek u Prostějova - TJ Sokol Protivanov „B“... : ...
FC Dobromilice - FK Němčice nad Hanou
... : ...
Sokol Přemyslovice - Sokol Otaslavice
... : ...

TJ Haná Prostějov „B“ - TJ Sokol
Kladky, Sokol Otaslavice „B“ - TJ
SokolZdětín„B“(sobota22.5.,16:30)
12. kolo, neděle 30. května 2010,
16:30 hodin: FC Ptení - TJ Haná
Prostějov „B“, TJ Sokol Drahany TJ Krumsín, Sokol Otaslavice „B“
- TJ Sokol Kladky (sobota 29.5.,
16:30), TJ Sokol Zdětín „B“ - Sokol
Rozstání (sobota 29.5., 16:30)
13. kolo, neděle 6. června 2010,
16:30 hodin: TJ Haná Prostějov
„B“ - TJ Krumsín, Sokol Rozstání TJ Sokol Kladky, Sokol Otaslavice
„B“ - FC Ptení (sobota 5.6., 16:30),
TJ Sokol Zdětín „B“ - TJ Sokol
Drahany (sobota 5.6., 16:30)
14. kolo, neděle 13. června 2010,
16:30 hodin: FC Ptení - Sokol
Rozstání, TJ Sokol Kladky - TJ
Sokol Zdětín „B“,TJ Sokol Drahany
-TJHanáProstějov„B“,TJKrumsín
- Sokol Otaslavice „B“

týmy IV. třídy, skupiny „A“ OFS Prostějov, ročník 2009/2010
1 - TJ Sokol Kladky
NE
ÚZM
2 - FC Ptení
NE
ÚZM
3 - TJ Krumsín
NE
ÚZM
4 - TJ Haná Prostějov „B“
hlášenky
5 - TJ Sokol Otaslavice „B“
SO
ÚZM
6 - TJ Sokol Rozstání
NE
ÚZM
7 - TJ Sokol Zdětín „B“
SO
ÚZM
8 - TJ Sokol Drahany
NE
ÚZM

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

DOHRÁVANÉ 14. KOLO
sobota 19. června 2010, 16:30 hodin:
TJ Sokol Určice „B“ - Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Držovice - FC Dobromilice
neděle 20. června 2010, 16:30 hodin:
Sokol Konice „B“ - TJ Sokol Brodek u Prostějova
Sokol Otaslavice - Sokol Bedihošť
FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Protivanov „B“ - FC Hvozd
Sokol Olšany - TJ Sokol Zdětín

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
...: ...
... : ...
... : ...

peloton Přeboru OFS Prostějov
II. třída, ročník 2009/2010

Číslo - Název klubu

Hrací den

1 - Sokol Přemyslovice
2 - FC Dobromilice
3 - TJ Sokol Brodek u PV
4 - Sokol Bedihošť
5 - TJ Sokol Čechovice „B“
6 - FC Hvozd
7 - TJ Sokol Zdětín
8 - Sokol Olšany
9 - TJ Sokol Protivanov „B“
10 - FK Němčice nad Hanou
11 - TJ Sokol Otaslavice
12 - Sokol Konice „B“
13 - TJ Sokol Držovice
14 - TJ Sokol Určice „B“

Los nižších soutěží
OFS Prostějov
Tištín,TJ Otinoves -TJ Pavlovice u Kojetína,

19. kolo, neděle 25. dubna 2010,
16:30 hodin: Sokol Přemyslovice
„B“ - TJ Pavlovice u Kojetína, TJ
Horní Štěpánov - FC Kralice na Hané
„B“, FC Výšovice - TJ Jiskra Brodek
u Konice, Sokol Vícov - FC Kostelec
na Hané „B“, TJ Smržice - TJ Sokol
Tištín, SK Jesenec „B“ - TJ Haná
Nezamyslice „B“ (hřiště Dzbel),
Sokol Čechy pod Kosířem - TJ
Otinoves (sobota 24.4., 16:30)
20. kolo, neděle 2. května 2010, 16:30
hodin: TJ Pavlovice u Kojetína - Sokol
Vícov, TJ Otinoves - TJ Smržice, TJ Sokol
Tištín - TJ Horní Štěpánov, FC Kralice na
Hané„B“-FCVýšovice,TJJiskraBrodek
u Konice - SK Jesenec „B“, FC Kostelec
na Hané „B“ - Sokol Čechy pod Kosířem,
TJ Haná Nezamyslice „B“ - Sokol
Přemyslovice „B“ (10:00)
21. kolo, neděle 9. května 2010, 16:30
hodin: TJ Otinoves - TJ Sokol Tištín, TJ
Smržice - FC Kostelec na Hané „B“, SK
Jesenec „B“ - FC Kralice na Hané „B“ (hřiště
Dzbel), FC Výšovice - TJ Horní Štěpánov,
Sokol Vícov - TJ Haná Nezamyslice „B“,
Sokol Přemyslovice „B“ - TJ Jiskra Brodek
u Konice, Sokol Čechy pod Kosířem - TJ
Pavlovice u Kojetína (sobota 8.5., 16:30)
22. kolo, neděle 16. května 2010, 16:30
hodin:TJPavloviceuKojetína-TJSmržice,
TJ Sokol Tištín - FC Výšovice, TJ Horní
Štěpánov - SK Jesenec „B“, FC Kralice na
Hané „B“ - Sokol Přemyslovice „B“, TJ
Jiskra Brodek u Konice - Sokol Vícov, FC
Kostelec na Hané „B“ - TJ Otinoves, TJ
Haná Nezamyslice „B“ - Sokol Čechy pod
Kosířem (10:00)
23. kolo, neděle 23. května 2010, 16:30
hodin: FC Kostelec na Hané „B“ - TJ Sokol

IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“
8. kolo, neděle 2. května 2010,
16:30 hodin: Sokol Otaslavice „B“
- TJ Haná Prostějov „B“ (sobota
1.5., 16:30), Sokol Rozstání - TJ
Krumsín, TJ Sokol Drahany - TJ
Sokol Kladky, TJ Sokol Zdětín „B“
- FC Ptení (sobota 1.5., 16:30)
9. kolo, neděle 9. května 2010, 16:30
hodin: FC Ptení - TJ Sokol Kladky,
TJ Krumsín -TJ Sokol Zdětín „B“,TJ
Haná Prostějov „B“ - Sokol Rozstání,
Sokol Otaslavice „B“ - TJ Sokol
Drahany (sobota 1.5., 16:30)
10. kolo, neděle 16. května 2010,
16:30 hodin: TJ Sokol Drahany
- FC Ptení, Sokol Otaslavice „B“ Sokol Rozstání (sobota 15.5., 16:30),
TJ Sokol Kladky - TJ Krumsín,
TJ Sokol Zdětín „B“ - TJ Haná
Prostějov „B“ (sobota 15.5., 16:30)
11. kolo, neděle 23. května 2010,
16:30 hodin: Sokol Rozstání - TJ
SokolDrahany,TJKrumsín-FCPtení,

... : ...

TJ Smržice - TJ Haná Nezamyslice „B“,
Sokol Přemyslovice „B“ - TJ Horní
Štěpánov, SokolVícov - FC Kralice na Hané
„B“, Sokol Čechy pod Kosířem - TJ Jiskra
Brodek u Konice (sobota 22.5., 16:30), SK
Jesenec „B“ - FCVýšovice (hřiště Dzbel)
24. kolo, neděle 30. května 2010, 16:30
hodin: TJ Sokol Tištín - SK Jesenec „B“,
FC Výšovice - Sokol Přemyslovice „B“, TJ
Horní Štěpánov - Sokol Vícov, FC Kralice
na Hané „B“ - Sokol Čechy pod Kosířem,
TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Smržice,
TJ Pavlovice u Kojetína - FC Kostelec na
Hané „B“, TJ Haná Nezamyslice „B“ - TJ
Otinoves (10:00)
25. kolo, neděle 6. června 2010, 16:30
hodin: TJ Otinoves - TJ Jiskra Brodek
u Konice, TJ Smržice - FC Kralice na
Hané „B“, TJ Pavlovice u Kojetína - TJ
Sokol Tištín, Sokol Vícov - FC Výšovice,
Sokol Přemyslovice „B“ - SK Jesenec

NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO

Úřední začátek

ÚZM
ÚZM
hlášenky
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
hlášenky
ÚZM
ÚZM
ÚZM
hlášenky
ÚZM
ÚZM

„B“, FC Kostelec na Hané „B“ - TJ Haná
Nezamyslice „B“, Sokol Čechy pod
Kosířem - TJ Horní Štěpánov (sobota 5.6.,
16:30)
26. kolo, neděle 13. června 2010, 16:30
hodin: TJ SokolTištín - Sokol Přemyslovice
„B“, SK Jesenec „B“ - Sokol Vícov (hřiště
Dzbel), FC Výšovice - Sokol Čechy pod
Kosířem, TJ Horní Štěpánov - TJ Smržice,
FC Kralice na Hané „B“ - TJ Otinoves, TJ
Jiskra Brodek u Konice - FC Kostelec na
Hané „B“, TJ Haná Nezamyslice „B“ - TJ
Pavlovice u Kojetína (10:00)
Dohrávané 14. kolo, neděle 20 června
2010,16:30hodin:TJSokolTištín-TJHaná
Nezamyslice „B“, TJ Pavlovice u Kojetína TJ Jiskra Brodek u Konice, TJ Otinoves - TJ
Horní Štěpánov, TJ Smržice - FC Výšovice,
Sokol Vícov - Sokol Přemyslovice „B“, FC
Kostelec na Hané „B“ - FC Kralice na Hané
„B“,SokolČechypodKosířem-SKJesenec
„B“ (sobota 19.6., 16:30)

účastníci IIII. třídy OFS Prostějov, ročník 2009/2010

Číslo Název klubu
1 - Haná Nezamyslice „B“
2 - Jiskra Brodek u Konice
3 - FC Kralice „B“
4 - TJ Horní Štěpánov
5 - FC Vyšovice
6 - SK Jesenec „B“
7 - Sokol Přemyslovice „B“
8- Sokol Vícov
9 - Sokol Čechy pod Kosířem
10 - TJ Smržice
11 - TJ Otinoves
12 - FC Kostelec na Hané „B“
13 - TJ Pavlovice u Kojetína
14 - TJ Sokol Tištín

Hrací den
NE
NE
NE
NE
NE
hlášenky
hlášenky
NE
SO
NE
NE
hlášenky
NE
NE

Úřední začátek
10 00
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
hřiště Dzbel
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM

Na vyskakování to není, ale jaro máme zajištěné,“
říká k těžké době konický manažer Rostislav Přikryl
(Dokončení ze strany 21)
Sice nám někteří sponzoři
odpadli, ale snažíme se a musím
říct, že i s pomocí drobných
partnerů přímo z Konice se
nám to daří,“ doplnil. Největší
problém podle Přikryla jsou
stále ubývající, ba takřka již
neexistující dotace z ČMFS.
„Svazová pokladna je prázdná
a nejvíce na to doplácí právě
výkonnostní fotbal, což si
málokdo uvědomuje! Ale je
řada oddílů, kteří byli a jsou na
příspěvcích existenčně závislí,
neboť jinak to u nich ani nejde.
Mrzí mě také poměrný nezájem
státu. Fotbal prakticky dubluje
jeho roli a práci při výchově
mladých lidí či poskytnutí zábavy
občanům, ale pomoc nepřichází
žádná...,“ přímo udeřil hřebík na
hlavičku konický manažer.

Vrahovice „B“, TJ Sokol Ivaň - TJ
Sokol Tvorovice (sobota 1.5., 16:30),
FC Morávia Doloplazy volný los
13. kolo, neděle 9. května 2010,
16:30 hodin: TJ Sokol Vrahovice
„B“ - FC Morávia Doloplazy, TJ
Želeč - TJ Biskupice, TJ Sokol
Tvorovice - TJ Sokol Brodek
u Prostějova „B“ (sobota 8.5., 16:30),
FK Němčice nad Hanou „B“ - FC
Hrubčice (sobota 8.5., 16:30), TJ
Sokol Ivaň volný los
14. kolo, neděle 16. května 2010,
16:30 hodin: TJ Biskupice - TJ Sokol
Tvorovice, FC Hrubčice - TJ Želeč,
FC Morávia Doloplazy - FK Němčice
nad Hanou „B“, TJ Sokol Brodek
u Prostějova „B“ - TJ Sokol Ivaň, TJ
Sokol Vrahovice „B“ volný los
15. kolo, neděle 23. května 2010,
16:30 hodin: TJ Želeč - FC Morávia

týmy IV. třídy, skupiny „B“ OFS Prostějov, ročník 2009/2010
1 - FC Hrubčice
NE
ÚZM
2 - FC Morávia Doloplazy
NE
ÚZM
3 - TJ Sokol Vrahovice „B“
NE
ÚZM
4 - FK Němčice nad Hanou „B“
SO
ÚZM
5 - TJ Želeč
NE
ÚZM
6 - TJ Sokol Tvorovice
SO
ÚZM
7 - TJ Sokol Ivaň
SO
ÚZM
8 - TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ hlášenky
9 - TJ Biskupice
NE
ÚZM
10 - volný los

Co se týká sportovní stránky,
panovala v Konici o zimní
přestávce spokojenost. „Umístění
sice mohlo být o trošičku
lepší, ale střed tabulky bereme.
Záchranářské starosti nás snad
minou, na postup nemyslíme,
takže hlavně chceme bavit
diváky pohledným fotbalem,“
řekl v rozhovoru pro Večerník
Rostislav Přikryl. Ten musel po
první polovině letošního ročníku
oplakat ztrátu nejlepšího kanonýra
Tomáše Machálka, jehož si otec
Miloslav vzal s sebou do Vyškova.
„Proti tomu jsme nemohli nic
dělat. Nedalo se tomu zabránit,“
pokrčil rameny manažer
konického celku. Ani v tomto
případě totiž nechtělo konické
vedení jít cestou přemlouvání
a přeplácení. „Snažíme se
neplýtvat penězi a počítáme pouze

s hráči, kteří mají skutečný zájem
za nás nastupovat. Machálek se
rozhodl podle svého a my jsme
to respektovali,“ uvedl Přikryl
s tím, že tato formulace platí
jak pro kompletní duo. „Když
k nám Miloš přišel, bylo nám
jasné, že se jedná jen o výpomoc.
Nenavazovali jsme tak žádnou
dlouhodobější dohodu, brali
jsme to jako zkušenost,“ odmítá
„bafuňář“, že by odchodem
Miloslava, jenž působil v klubu
jako sportovní konzultant
trenéra Karla Procházky, utrpěla
jakákoliv oddílová strategie.
S hráčskou obměnou během
poslední přestávky je podle svých
slov spokojen. „To, co jsme si
naplánovali, jsme získali. Přišli
k nám tři hráči a myslím, že tým
má svoji sílu,“ dodal Rostislav
Přikryl.
-pk-

Kralický šéf JAN KUBALÁK si mne ruce
nad trenérskou volbou i podporou Městyse
(Dokončení ze strany 21)
Ten je také velice spokojen se
spoluprací a podporou vedení
Městyse Kralice na Hané.
„Všichni zastupitelé v čele se
starostou Kolářem nám moc
pomáhají. Za jejich podporu
jsme strašně vděční a věříme, že
městys dobře reprezentujeme.
Právě díky jejich přízni nám
nehrozí žádné ekonomické
problémy, klub je stabilizován
a chod je zajištěn. Městys
doslova drží fotbal v Kralicích
nad vodou,“ neskrývá Jan
Kubalák. Jeho druhé poděkování

míří k dalším obchodním
partnerům a sponzorům v čele
s firmou Tomi-Remont. „Chtěl
bych obzvlášť v této době jejich
podporu vyzdvihnout.“
Podmínky včetně vytvořeného
zázemí ve sportovním areálu
v Kralicích na Hané si pochvaluje
i kouč František Jura. „Přes zimu
jsme mohli trénovat na malém
hřišti s umělým povrchem a už
se těšíme na tradičně skvěle
připravený zelený pažit. Už jsou
dokončeny nové sprchy a brzy
čekáme dotaci z fotbalového
svazu na umělou závlahu. Můžu

jen potvrdit, že v Kralicích
dělají neustále všechno pro to,
aby fotbalisté měli co nejlepší
podmínky a areál se co nejvíce
zvelebil i zkvalitnil,“ uvedl trenér
„A“-mužstva.
Od jeho svěřenců se oplátkou
očekávají vynikající výkony.
„Věřím, že v jarních odvetách
kluci navážou na zdařilejší
zápasy v podzimní části. Osobně
jsem v tomto směru optimistou.
Bylo by krásné, umístit se do
pátého místa,“ zasnil se závěrem
nad svým osobním přáním Jan
Kubalák.
-pk-

(Dokončení ze strany 21)
V českých fotbalových luzích
a hájích je obyčejným zvykem,
že po nevydařeném období
se jako první pakuje trenér,
v Určicích tomu ovšem tak
není. Naopak se zdá, že pozice
hlavního trenéra Svatopluka
kováře je takřka neotřesitelná.
Alespoň podle vyjádření prvního
muže oddílu. „Kdyby tady
nebyl Svaťa, nevím, jak by to tu
vypadalo! Momentálně to tady
na něm stojí,“ přiznal Sosík moc
železné ruky lodivoda. „Jestli
jsme tak nepřemýšleli o změně?
Ani náhodou! Vůbec jsme to
neřešili, nebylo to na programu,
nikdo s ničím takovým nepřišel
a troufám si tvrdit, že to nikoho

z vedení ani nenapadlo. Alespoň
mě ne,“ odmítl rázně toto
řešení nevydařeného podzimu
předseda klubu. „Pan Kovář má
naši absolutní důvěru,“ doplnil
jedním dechem.
O ekonomickou stabilitu
fotbalového oddílu Sokol
Určice se prý taktéž nikdo
obávat nemusí. „Díky tomu, že
naše zázemí nestojí na jednom
sponzorovi, ale na portfoliu
lidí, kteří fotbal v Určicích
zajišťují, není v tomto směru
problém. Myslím, že na
podmínky si nikdo stěžovat
nemůže. Dovolím si dokonce
tvrdit, že náš klub je na
tom lépe, než byl například
před dvěma lety,“ prozradil

v současné době poměrně málo
slýchaný uspokojený stav po
stránce finanční Milan Sosík.
„Poděkování tak patří všem, kdo
se na tom jakkoliv podílí včetně
podpory obce, za kterou jsme
nesmírně vděční.“ Sosík se také
svěřil, že jeho nejbližším cílem
je, zrekonstruovat rezervní
mužstvo. „Momentálně v něm
hrají především starší hráči,
kteří mezi sebe jen těžko
pouští mladší kluky, což je
pro budoucnost klubu špatně.
Strategii béčka musíme v brzké
době pozměnit,“ plánuje Milan
Sosík. Ještě předtím jej však
čeká důležitější úkol, podílet
se na uhájení příslušnosti ke
krajské elitě. Podaří se? -pk-

„Jediným cílem je udržení v přeboru,“
mobilizuje předseda klubu Milan Sosík

„Na jarní část jsme připraveni, hlásí

Vladimír Trunda, předseda OFS Prostějov
PROSTĚJOV - Už jen pár dnů
chybí do prvního výkopu mistrovských utkání na zelených
trávních po celém Prostějovsku.
Předseda Okresního fotbalového
svazu ProstějovVladimírTrunda
tak těsně před startem jarní části
soutěží odpověděl našemu týdeníku na několik otázek, které se
týkaly nejen samotných bojů

IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“
10. kolo, neděle 18. dubna 2010,
16:30 hodin: TJ Biskupice - FC
Morávia Doloplazy, TJ Sokol Ivaň FK Němčice nad Hanou „B“ (sobota
17.4., 16:30), TJ Sokol Tvorovice - TJ
Želeč (sobota 17.4., 16:30), TJ Sokol
Brodek u Prostějova „B“ - TJ Sokol
Vrahovice „B“, FC Hrubčice volný los
11. kolo, neděle 25. dubna 2010,
16:30 hodin: FC Morávia Doloplazy
- FC Hrubčice, TJ Želeč - TJ Sokol
Ivaň, TJ Sokol Vrahovice „B“ - TJ
Biskupice, FK Němčice nad Hanou
„B“ - TJ Sokol Brodek u Prostějova
„B“ (sobota 24.4., 16:30), Sokol
Tvorovice volný los
12. kolo, neděle 2. května 2010, 16:30
hodin: TJ Biskupice - FK Němčice
nad Hanou „B“,
TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“
- TJ Želeč, FC Hrubčice - TJ Sokol

25

Doloplazy, FK Němčice nad
Hanou „B“ - TJ Sokol Vrahovice
„B“ (sobota 22.5., 16:30), TJ Sokol
Tvorovice - FC Hrubčice (sobota
22.5., 16:30), TJ Sokol Ivaň - TJ
Biskupice (sobota 22.5., 16:30),
TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“
volný los.
16. kolo, neděle 30. května 2010,
16:30 hodin: TJ Sokol Vrahovice „B“
- TJ Želeč, FC Morávia Doloplazy - TJ
Sokol Tvorovice (sobota 29.5., 16:30),
TJ Biskupice - TJ Sokol Brodek
u Prostějova „B“, FC Hrubčice - TJ
Sokol Ivaň, FK Němčice nad Hanou
„B“ volný los
17. kolo, neděle 6. června 2010, 16:30
hodin: TJ Želeč - FK Němčice nad
Hanou „B“, TJ Sokol Tvorovice - TJ
Sokol Vrahovice „B“ (sobota 5.6.,
16:30), TJ Sokol Ivaň - FC Morávia
Doloplazy (sobota 5.6., 16:30), TJ
Sokol Brodek u Prostějova „B“ - FC
Hrubčice, TJ Biskupice volný los
18. kolo, neděle 13. června 2010,
16:30 hodin: FC Hrubčice - TJ
Biskupice, TJ Sokol Vrahovice „B“ TJ Sokol Ivaň, FC Morávia Doloplazy
- TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“
(sobota 12.6., 16:30), FK Němčice
nad Hanou „B“ - TJ Sokol Tvorovice
(sobota 12.6., 16:30), TJ Želeč volný
los

na hřišti, ale i nového sdružení
FOTBAL PROSTĚJOV, jemuž
také šéfuje, a řady dalších horkých aktualit.
„Na zahájení sout ěží jarní části jsme připraveni. Komise už
se schází, vše směřuje k tomu,
aby to o posledním březnovém
víkendu mohlo vypuknout,“ hlásí s úsměvem Vladimír Trunda,
první muž OFS Prostějov. „Bude
ale záležet na počasí, které se v
posledních týdnech zkazilo a
došlo k odložení krajských soutěží, ale já věřím, že nyní bude
vše v pořádku a první mistrovský
víkend proběhne přesně podle
rozlosování. Alespoň předpovědi
jsou příznivé a tak předpokládám,

že hrát se bude všude,“ uvedl dále
Trunda. „Zatím ani žádné potíže
hlášeny nemáme. Nikdo by neměl
odstupovat, či mít nějaké vážnější
potíže. Opakuji, vše by mělo proběhnout standardně.“ V další otázce už ale Trunda na problém narazil – a tím jsou rozhodčí! „Je to
pořád dokola. Stav rozhodčích je
kritický, což nás trápí dlouhodobě
a nedaří se nám to pozvednout,“
posteskl si předseda prostějovského fotbalového svazu.
Nejen o d ůvodech, proč je
málo sudích, bude Vladimír
Trunda hovořit v příštím čísle PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v rámci rubriky
„ROZHOVOR TÝDNE“. -pk-

ZPRÁVY OFS Prostějov
¤ Z rozhodnutí
Sportovně-technické
komise Okresního
fotbalového svazu Prostějov, která
zasedala 10. března
2010, vyplynulo, že změny
termínů utkání nahlásily
tyto oddíly:
Přebor OFS-II. třída muži:
Protivanov „B“ bude hrávat
v neděli ÚZM, Otaslavice budou
hrávat v neděli ÚZM
IV. třída muži: Otaslavice „B“
budou hrávat v sobotu v ÚZM
Přebor OFS - dorost: Otaslavice
budou hrávat v sobotu od 10:00
hodin
Přebor OFS-žáci: Otaslavice
budou hrávat 2,5 hodiny před
ÚZM

Změna hrací plochy:
Sokol Bedihošť odehraje 15. kolo v sobotu
27.3.2010 od 15:00 na
hřišti v Hrubčicích
Hlášenky budou využívat tyto týmy:
Přebor OFS-II. třída: Sokol
Brodek u Prostějova, Sokol
Olšany, Sokol Konice „B“
III. třída: SK Jesenec „B“, Sokol
Přemyslovice „B“, FC Kostelec
na Hané „B“
IV. třída: Sokol Otaslavice „B“,
Sokol Brodek u Prostějova „B“
Dorost: Jiskra Brodek u Konice,
Sokol Brodek u PV,SK Lipová
„B“, Sokol Olšany
OP žáci - FKM Konice „B“,
Sokol Klenovice
Mladší žáci: FKM Konice „B“,
Sokol Olšany
-pp, pk-

Volejbal

22. března 2010

26

Další suverénní výhra: Žlutomodrá vlna smetla znovu Brno
Pv

smeč
30. kolo EXTRALIGY ŽEN

VK Modřanská Prostějov -VKK KP
KP BBrno
no

3:0
Čas:
1:04 hodiny
Rozhod čí: Krtička, Renčín
Divák ů: 600

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

25:21
25:9
25:18

25 minut
19 minut
20 minut

Sestava Prostějova
Töröková
Glassová

Střídala:
P řipraveny byly:
Trenérská dvojice:

Valenteová
Ssuschkeová
Nnamaniová
Spalová
libero Tomanová
Kučerová
Soaresová, Tomašeková, Bramborová
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

NADSTAVBOVÁ
Á ČÁST
ČÁ
– SKUPINA I ((o 11. - 5
5. míst
místo)
ísto)
to))

NADSTAVBOVÁ ČÁST – SKUPINA II (o 6. - 10. místo)
30. kolo: TJ Sokol Šternberk - VC Slavia Praha 0:3 (-20, -20, -22).
Rozhodčí: Došlík, Dočkal. Čas: 74 minut. Diváků: 250. Sestavy: Piňosová,
Gregorová, Oborná, Langová, S. Janečková, M. Janečková, libero:
Bujnošková. Střídaly: Maslaňáková, Šenková - Bonnerová, Telipská, Bízová,
Koloušková, Jonášová, Němcová, libero: Steinerová. Střídala: Kalužíková •
VK TU Liberec - PVK Přerov 3:0 (15, 18, 12). Rozhodčí: Švejda, Krsek.
Čas: 59 minut. Diváků: 80. Sestavy: Smutná, Vinecká, Rutarová, Endlerová,
Ševců, Veselá, libero: Ullmanová - Dřímalová, Goliášová, Mrázková,
Nucová, Mihálová, Kotounová, libero: Hronová. Střídaly: Zajícová,
Fiedlerová, Dýčková, Tomšíková • TJ Mittal Ostrava volný los.
-pk-

PRŮBĚŽNÉ TABULKY EXTRALIGY ČR
NADSTAVBOVÁ ČÁST - SKUPINA I (o 1. - 5. místo)
26
27
27
26
26

26
17
17
17
17

0
10
10
9
9

sety

PROSTĚJOV - Že je sedmička
šťastné číslo, to potvrdily
volejbalistky Prostějov v
sobotním odpoledni, když
před zraky svých příznivců
zdolaly nebezpečné Brno zcela
suverénně 3:0 a připsaly si tak
již sedmou výhru beze ztráty
setu v řadě! Tradiční prestižní
derby, které při finále Českého
poháru dospělo až k tiebraku, se hrálo jen devět dnů
po střetnutí v jihomoravské
metropoli. Tentokrát se týmy
představily v rámci 30. kola
nejvyšší tuzemské soutěže na
prostějovské půdě Městské
haly Sportcentra-DDM. Šest
stovek příznivců vidělo něco
málo přes hodinu trvající
bitvu a hladké vítězství svých
oblíbenkyň.
Prost ějovští trenéři mohli kromě
do konce sezony vyřazené
Novákové konečně vybírat z
celého kádru a od úvodního míče
poslali na palubovku osvědčenou
základní šestici: Valenteová,
Ssuschkeová, Töröková, Glassová,

Prostějovské volejbalistky posedmé v řadě neztratily ani set!

Spalová, Nnamaniová, na
liberu pochopitelně nescházela
Tomanová. V průběhu utkání poslal
kouč Čada do hry jedinou hráčku
- smečařku Kučerovou. Hostující
lodivod Ondřej Marek vyslal
do boje navlas totožnou sestavu
jako při nedávném domácím

duelu a tak se opět představily
Kubínová, Onderková, Straková,
Melichárková, Svobodníková,
Rozkydálková a libero Jášová. V
utkání sice protočil více hráček
než jeho trenérský protějšek
(Bradáčová, Staňková, Širůčková,
Štorková), ovšem nebylo mu to nic

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Celé utkání jsme měli ve svých rukách, naše vítězství je tak naprosto zasloužené.
Výkon Brna stoupá a padá s univerzálkou Strakovou Proto bylo
rozhodující, že jsme ji dost lehce ubránili, tím jsme měli svou pozici
ulehčenou. Z naší strany se tam vyskytlo jediné větší zaváhání hned v
prvním setu, kdy holky zaskočila výborným podáním Onderková. Z
jednotlivkyň byly nejlepší blokařky Spalová se Ssuschkeovou a také
nahrávačka Töröková zahrála velmi dobře.“
Ond řej MAREK (VK KP Brno): „Když pominu, že jsme trochu
stačili v prvním setu, i tak nám Prostějov odskočil devítibodovou
šňůrou při podání Spalové, neměli jsme žádnou šanci. Kromě téhle
série byl náš výkon během úvodní sady docela dobrý, jenže od druhého setu jsme jednoznačně nestačili v útoku. Holky nebyly schopné
složit balon a tím nám spadla celá útočná koncepce. Domácí hráčky
dnes výborně bránily.“
-pk-

K postupu do extraligy jim chybí už jen jedna výhra!

30. kolo: VK Modřanská Prostějov - VK Královo Pole Brno 3:0 (21,
9, 18). Rozhodčí: Krtička, Renčín. Čas: 64 minut. Diváků: 600. Sestavy:
Valenteová, Ssuschkeová, Töröková, Glassová, Spalová, Nnamaniová,
libero: Tomanová. Střídala: Kučerová - Rozkydálková, Onderková,
Straková, Melichárková, Svobodníková, Kubínová, libero: Jášová. Střídaly:
Bradáčová, Staňková, Širůčková, Štorková • SK UP Olomouc - PVK
Olymp Praha 3:2 (-19, 30, -22, 23, 14). Rozhodčí: Vojtíšek, Kovář. Čas: 133
minut. Diváků: 300. Sestavy: Dedíková, Sajdová, Ticháčková, Chalcarzová,
Nachmilnerová, Měrková, libero: Maléřová. Střídaly: Hrabalová, Mátlová,
Honková - Halbichová, Jakubšová, Sládková, Vanžurová, Šmídová,
Kallistová, libero: Zoulová. Střídaly: Setínková, Preslová, Jurčenková • TJ
Sokol Frýdek-Místek volný los.

zápasy výhry prohry

B

míče

78:52062:1280
60:39 2249:2069
58:48 2356:2252
62:36 2213:2030
58:43 2164:2137

platné. Nad vysokou sítí dominoval
Prostějov!
Úvodní d ějství se neslo ve
znamení bodových šňůr na
obou stranách. Lépe sice začaly
Brňkanky (2:4, 4:6), ovšem pak
se na servis postavila Spalová a
vývoj střetnutí se rázem otočil
– 14:6. Náskok žlutomodrá
squadra záhy navýšila na 22:12,
ale poté podobně úctyhodnou
sérii však následně předvedla také
hostující Onderková a vše spělo
k dramatické koncovce - 22:20!
Nic takového ovšem domácí
volejbalistky nepřipustily a po
vítězství 25:21 se mohly těšit ze
zisku první sady – 1:0.
Ve druhé sad ě zapnuly favoritky
na plné obrátky a svým
protivnicím nedaly vydechnout
od prvního do posledního míče.
Rychlé vedení 4:0 rostlo doslova
obřím tempem (9:1, 14:3, 17:6,
21:9) až ke konečnému skóre
25:9 - 2:0.
Hrá čky z jihu Moravy pořádně
neměly čím vzdorovat ani ve
třetím dějství, alespoň ne v jeho

úvodu. Náskok 9:2 ovšem lídra
extraligy natolik ukolébal, že
hostující celek hru vyrovnal.
Více než na čtyři body (17:13) se
však Brno přiblížit nedokázalo.
A tak i tato sada skončil celkem
pohodově v moci prostějovských
volejbalistek - 25:18 a 3:0.
Zatímco o prvenství Prost ějova
a jeho pozici do play-off není už
dlouho sebemenších otazníků,
o druhé místo se v posledních
dvou kolech nadstavbové části
strhne ještě velký boj. Všechny
čtyři týmy za VK Modřanská
ve skupině I mají po sobotním
triumfu Olomouce nad Olympem
stejný počet vítězství a v tabulce
je dělí jediný bod! Naopak
jasno je o postupujících do
vyřazovacích bojů ze skupiny
II. Na zápasy play-off se mohou
těšit v Praze na Slavii, v Ostravě
a ve Šternberku. Právě z posledně
dvou jmenovaných celků vzejde
soupeř Prostějova pro čtvrtfinále.
Nadstavbová část bude dohrána
tento týden, boje o mistrovský titul
vypuknou 2. dubna.
-pk-

Kadetky VK Modřanská vstup do baráže zvládly úspěšně

VOLEJBALOVÝ SERVIS

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

3:0

body

52
44
44
43
43

PROSTĚJOV - Další krok
k vysněnému cíli udělaly
volejbalové kadetky VK
Modřanská Prostějov, které si
před letošní sezonou stanovily
jasný cíl: postup z 1. ligy do
nejvyšší soutěže ČR. Jak
průběžně informují klubové
stránky www.vkprostejov.,cz,
kráčejí za touto metou nadále
velmi zdárně. Po triumfu
ve finále první ligy zvládly
mladé volejbalistky i vstup do
baráže o extraligovou soutěž,
když v úvodním domácím
dvojzápasu proti Jihlavě
neklopýtly a vyhrály shodně
3:2 na sety. Série, hraná na
tři vítězná utkání, pokračuje
v sobotu 27. března na
palubovce soupeřek. Případný
pátý rozhodující duel by přišel
na řadu už o den později, tj.
v neděli 28. března opět v
Prostějově.
Mladé Hanačky coby vítězky
letošní 1. ligy přivítaly v baráži
v sobotu na půdě ZŠ Palackého
nejhorší celek extraligy,
kterým se stalo družstvo
Vysočina Jihlava. A přítomní
příznivci viděli vysoce kvalitní

mládežnický volejbal. Oba
zápasy navíc nepostrádaly
dramatičnost a rozhodovaly
se vždy až v tie-breaku. V
nich byly shodně úspěšnější
domácí hráčky, které tak dvě
nesmírně důležité bitvy, během
nichž strávily oba kolektivy na
palubovce bezmála čtyři hodiny!
V prvním střetnutí talentované
Hanačky viditelně svazovala
nervozita, přesto vydřely
zahajovací set a po hostujícím
vyrovnání naprosto ovládly třetí
sadu.Ani téhle psychické výhody
však nedokázaly využít, propásly
čtvrté dějství a v rozhodujícím
tiebreaku prohrávaly už 6:10.
Naštěstí ani silně nepříznivý
stav svěřenky trenérské dvojice
Matěj - Němeček nezlomil, celý
tým zabojoval a doslova urval
klíčový triumf - 3:2.
Odvetu vzali sobotní protivníci
až na drobné rozdíly jako
podle kopíráku. Prostějovská
děvčata opět vyhrála úvodní
set, následně však ztratila druhý,
aby suverénně ovládla třetí sadu
a čtvrtou v duchu hesla nahorudolů získala pro sebe Vysočina.
Znovu se tak šlo do tiebreaku, po
kterém opět mohla propuknout

radost na prostějovské straně –
3:2.
Kadetky VK Modřanská
tak vedou v sérii o postup do
nejvyšší soutěže ČR kategorie
děvčat do 16 let 2:0 na zápasy a
rozhodující třetí vítězství mohou
přidat již v sobotu 27. března na
hřišti Jihlavy, kde k tomu budou
mít hned dvě možnosti. Pokud
by se tak nestalo, přišel by na
řadu závěrečný pátý duel opět v
tělocvičně ZŠ Palackého, jenž by
se odehrál v neděli 28. března od
10.00 hodin.
„Zápasy nemůžu je hodnotit
jinak, než jako výborný
výsledek! Potvrdili jsme roli
domácího družstva a vedeme
dva nula na zápasy, což je
vynikající. My však děláme
podstatně víc nevynucených
chyb, než Vysočina. Náš výkon
nebyl zdaleka optimální, ve
všech činnostech jsem viděl
značné rezervy, ale díky
bojovnosti jsme to urvali a to
je nejdůležitější. V baráži se
nehraje na skóre, ale pouze na
jakékoliv vítězství. K postupu do
extraligy potřebujeme tři takové
kroky a první dva jsme udělali,
ale přidat třetí bude ještě hodně

baráž o extraligu ČR kadetek
VK Modřanská Prostějov - Vysočina Jihlava stav série 2:0
1. a 2. utkání: 3:2 (22, -19, 12, -21, 13) a 3:2 (18, -23, 11, -9, 6)
Sestava Prostějova: Němečková, Mlčáková, Missottenová,
Kolderová, Vítková, Marková, libero Uličná - Kučerová,
Zatloukalová, Růžičková, Frýbortová, Buriánková. Trenér:
Jaroslav Matěj.

EUFORIE. Kadetky VK Modřanská Prostějov mohly slavit, oba domácí zápasy
v baráži o extraligu zvládly a k postupu do nejvyšší soutěže už jim chybí pouze
poslední krok!
Foto: www.vkprostejov.cz
obtížné. Soupeř je kvalitní, má
zkušenosti z nejvyšší soutěže a
tahle výhoda je na něm znát,“
zhodnotil utkání na klubových
stránkách Jaroslav Matěj, kouč
vítězného celku. „Do Jihlavy
pojedeme s jasným cílem vyhrát
hned třetí utkání a nenechávat

rozhodnutí na později. Tomu
podřídíme všechno. Soupeř se
dostal pod velký tlak, zatímco my
můžeme těžit z výhody náskoku
a tím pádem hrát víc uvolněně.
Snad toho využijeme,“ posunul
trenér své myšlenky k sobotním
odvetám.
-pk-

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

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

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

sety

míče

27 12 15 45:55 2116:2233
26 11 15 42:54 2016:2146
26 10 16 43:61 2125:2356
26 6 20 30:64 1908:2142
27 5 22 31:68 1994:2276

body

39
37
36
32
32

Jak dál?
SKUPINA I
30. kolo, čtvrtek 25. března 2010, 17:00 hodin: PVK Olymp Praha - VK
Modřanská Prostějov, VK Královo Pole Brno - TJ Sokol Frýdek-Místek
(18:00), SK UP Olomouc volný los.
32. kolo, sobota 27. března 2010, 17:00 hodin: TJ Sokol Frýdek-Místek
- PVK Olymp Praha, VK Modřanská Prostějov - SK UP Olomouc, VK
Královo Pole Brno volný los.

SKUPINA II

2. LIGA: „Oděvářky“ vyhrály jen jednou,
sestup do krajského přeboru tak neodvrátily!

31. kolo, čtvrtek 25. března 2010, 17:00 hodin: PVK Přerov - TJ Sokol
Šternberk (18:00), VC Slavia Praha - TJ Mittal Ostrava, VK TU Liberec
volný los.
32. kolo, sobota 27. března 2010, 17:00 hodin: TJ Mittal Ostrava - PVK
Přerov, TJ Sokol Šternberk - VK TU Liberec (19:00), VC Slavia Praha volný
los.

PROSTĚJOV - Dva zcela
diametrálně rozdílné
zápasy sehrály v sobotu
volejbalistky TJ OP
Prostějov v posledním
dvoukole základní části
skupiny „C“ druhé ligy.

výsledkový servis 2. ligy, skupina „C“
35. a 36. kolo: TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ - TJ Lokomotiva Břeclav
3:0 (15, 19, 14) a 3:2 (-23, 22, 29, 22, 8), VO TJ Lanškroun - TJ DDM
Brno 1:3 (16, -20, -24, -26) a 3:1 (17, -18, 19, 18), TJ Svitavy - PVK
Přerov „B“ 3:0 (23, 11, 20) a 3:0 (15, 14, 23), TJ Sokol Křenovice - TJ
Šumperk 3:0 (16, 9, 14) a 3:0 (16, 9, 14), TJ OP Prostějov - Tatran
Litovel 3:0 (21, 18, 20) a 0:3 (-16, -17, -22).

Zatímco v prvním dopoledním
duelu předvedly soustředěný
a precizní výkon, který je po
třech úspěšných koncovkách
dovedl k suverénnímu vítězství,
druhé utkání „oděvářky“ naopak
vůbec nezvládly a stejným
poměrem 0:3 prohrály, čímž si
definitivně zpečetily svůj osud.
Jak se totiž praví v soutěžním
řádu, právě Prostějovanky stíhá
sestup do krajského přeboru!
Družstva na desátých místech
ve skupinách, kterým byl v této
„moravské“ grupě od počátku
Šumperk, k němuž přibyli
Rumburk a Jihlava, sestupují
přímo stejně jako dva celky
z devátých míst s menším
procentuálním ziskem bodů,
resp. horším poměrem setů
nebo míčů. Jelikož ve skupině

KONEČNÁ TABULKA po 36. kole
zápasy výhry prohry

1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 36
2. PVK Přerov „B“
36
3. VO TJ Lanškroun
36
4. TJ Svitavy
36
5. TJ Lokomotiva Břeclav 36
6. TJ DDM Brno
36
7. TJ Tatran Litovel
36
8. TJ Sokol Křenovice
36
9. TJ OP Prostějov
36
10. TJ Šumperk
36

sety

míče

30 6 97:303014:2404
26 10 89:43 3030:2605
26 10 87:49 3134:2854
18 18 69:60 2839:2802
18 18 70:70 3068:2964
17 19 64:71 2938:2997
17 19 63:74 2878:3019
15 21 60:73 2828:2933
13 23 53:81 2760:3001
0 36 7:1081938:2848

body

66
62
62
54
54
53
53
51
49
36
-pk-

ŠIKULKA týdne

Monika
KUČEROVÁ

Milada
M
ilada
SPALOVÁ
body esa
13
1

NEUSPĚLY. Druholigový tým TJ OP Prostějov v posledním dvoukole neodvrátil
hrozbu sestupu a míří do krajského přeboru.
Foto: Z. Pěnička
„B“ nasbírala rezerva Nuslí
50 bodů a TJ OP Prostějov
společně s Lokomotivou Plzeň
ve skupině „A“ shodně 49 bodů,
bylo rozhodnuto, že zatímco
Sokol Nusle „B“ čeká jako
nejlepší devátý tým s největším
ziskem bodů kvalifikace
o účast v příštím ročníku druhé
ligy s družstvem z krajského
přeboru, zbývající zmíněné
dva celky Plzeň a bohužel tedy

i TJ OP Prostějov sestoupily
do krajského přeboru přímo.
Po loňské zkušenosti je to tedy
pro „oděvářky“ další hořká
pilulka... Ohlasy z tábora TJ
OP vám přineseme v příštím
vydání.
Dodejme, že vítězná družstva
skupin TJ Sokol Frýdek-Místek
„B“, Bohemians Praha a VSK
FTVS Praha míří do kvalifikace
o postup do 1. ligy žen.
-pk-

příjem útok
12

NEŠŤASTNICE týdne

blok
3

Skvělý výkon předvedla v
sobotnípartiiprotiBrnukapitánka
prostějovských volejbalistek.
Od prvního do posledního míče
byla tahounem družstva, její elán
a touha za každým vítězným
míčem nešlo přehlédnout.
Třicetiletá blokařka úřadovala
nejen na síti, kde doslova deptala
nervovou soustavu soupeřek,
ale hned v prvním dějství
zařídila zdrcujícím servisem
hodně důležitý trhák. Po skvěle
odehrané partii si tak mohla zcela
zaslouženě dát třeba i mojito,
které má tolik ráda..
Milado, paráda!

body esa
-1
0

příjem útok
75%

blok

Opravdu jen těžko, přetěžko se
v současné době vybírá z pole
prostějovských hráček. Žlutomodrý
tým se totiž veze na vítězné vlně,
ba co víc soupeřky drtí vskutku
ničivým způsobem. Prakticky
žádná ze svěřenkyň trenéra Čada
na palubovce nepropadá a ať kouč
ukáže na kteroukoliv, nesplete se.
Přesto jsme museli někoho označit
a tak jsme my ukázali na sympatickou smečařku, která se v duelu
proti Brnu dostala na palubovku v
prvním setu a vinou smůly skončila
jako jediná v mínusové statistice.
Moniko, nevěš hlavu,
někdo to být prostě musel!

Házená, ostatní sporty

22. března 2010

Každý bodík se počítá!
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17. KOLO 1. LIGY HÁZENKÁŘŮ
TJ NAPAJEDLA - TJ SOKOL
KOSTELEC NA HANÉ-HK
28:28
Poločas:
Průběh utkání:

14:11
2:1, 3:3, 7:4, 9:5, 11:7, 14:11, 16:12,
18:16, 20:21, 23:22, 26:24, 28:28
Sedmimetrové hody: 2/2:2/2
Vyloučení:
7:7
Červené karty:
1:1 (Jurka - 3 vyloučení)
Rozhodčí:
Valášek, Radová

Sestava a branky Kostelce n.H.:
Navrátil – Varha
J.Grepl
T. Grulich 1
M. Grulich 3
Jurka 5
Paták 5
Ševčík 2
Vymětal
M. Grepl
Varhalík 5
Čech 2
Kosina 5/2
Trenér:
Vedoucí týmu:

Alois Jurík
Radek Navrátil.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. LIGY
3 0
2 3
0 6
2 6
4 7
1 9
1 9
2 9
1 10
3 9
4 10
1 12

NAPAJEDLA/KOSTELECNA
HANÉ - Kostelecké házenkáře
psychicky deptané neúspěchy
v jarní části soutěže čekalo v 17.
kole prvoligové soutěže družstvo
Napajedel. Jeho bilance je velice
neutěšená, z dosavadních 16
utkání vyhráli pouze tři, tři
remizovaly a desetkrát odešli z
hřiště poraženi. Tyto výsledky
stačí pouze na předposlední místo
v průběžné tabulce. V Kostelci na
Hané prohráli v prvním utkání
30:26, přesto je v domácím
prostředí každé družstvo pánem.
Kostelec uhrál remízu a po
nezdarech v posledních utkáních
si připsal cenný bod.
Remíza je odpovídající výsledek.
Musím pochválit celý mančaft, po
dlouhé době to byla zase parta. Odjeli
jsme v 11 hráčích, kluci odedřeli celé
utkání prakticky v 9 lidech, jeli na
maximum. Chyběl Tolja - ozvala
se achilovka a nevím, jestli vůbec

M 24:20 Pv

17. kolo: HBC RONAL Jičín - HCB OKD Karviná SCM 16:31
(10:15), TJ Praha Chodov - TJ Bystřice pod Hostýnem 34:32
(17:21), Sokol Ostrava - Sokol Nové Veselí 29:25 (12:15), HK
Královo Pole - TJ Náchod 34:29 (16:14), Tatran Litovel - HC
Košutka Plzeň 35:27 (16:13), TJ Fatra Slavia Napajedla - Sokol
Kostelec na Hané 28:28 (14:11)

14
12
11
9
6
7
7
6
6
5
3
4

N 28:28 K

547:444
498:434
486:456
547:511
447:468
459:472
499:516
463:480
440:481
435:466
461:497
430:487

31
26
22
20
16
15
15
14
13
13
10
9

KAM za prvoligovou házenou
18. kolo, neděle 28. března 2010, 10:30 hodin: HC Košutka Plzeň
- Sokol Ostrava (sobota 27.3., 17:00), TJ Náchod - Tatran Litovel
(sobota 27.3., 17:00), HCB OKD Karviná - SCM HK Královo
Pole,TJ Bystřice pod Hostýnem - HBC Jičín „B“, TJ Sokol Kostelec
na Hané-HK- TJ Praha Chodov, Sokol Nové Veselí - TJ Fatra
Slavia Napajedla (16:30).
-pk-

M A L O M Ě Ř I C E /
PROSTĚJOV - V sedmnáctém
kole házenkářské druhé ligy,
skupiny „Jih“ čekala prostějovské
házenkářeodvetavMaloměřicích.
V podzimní části soutěže si s nimi
poradili doma 24:20, tentokrát
však na Hanáky čekalo úskalí
naprosto odlišného prostředí - v
Maloměřicích je nafukovací hala
s umělým povrchem. V takovém
utkání záleží na rychlosti, s
jakou si soupeř na rozdíl
zvykne. Prostějovští tuto změnu
neustáli, a tak si celek Maloměřic
spokojeně mnul ruce, když si na
své konto připsal oba dva body
„Odehráli jsme ale slušné utkání,
i když jsme body nedovezli,“
konstatoval po návratu na rodnou
hroudu Vladimír Krist, trenér
prostějovských házenkářů.
Zápas jsme si prohráli prvním
poločasem, ten jsme nezvládli
především v útoku, střelba 24/5
byla katastrofální, vyhořely hlavně
spojky, které z jednadvaceti
náskoků dali pouze 2 branky.
Dobře fungovala obrana, tu musím
pochválit. Celý první poločas byl
ovlivněn povrchem, který nahrával

Čtvrtfinálová pohodička:

Trenér zařval a Orli se rozjeli
čtvrtině se Hanáci po důkladné
masáži trenéra Bálinta probrali,
zlepšili defenzívu a konečně se
dostali do dvouciferného vedení
- 38:28. V dobré obraně pokračovali Orli i nadále a jejich vedení tak
narůstalo. V polovině utkání vedli
třináctibodovým rozdílem 44:31.
Po změně stran už oba týmy
hodně točily se sestavou, v dresu Plzně dokonce vyběhl na
palubovku teprve patnáctiletý
klatovský talent Karel Aušprunk,
Prostějov zase šetřil síly na semifinálové utkání. Další šňůrou
13:2 získali Hanáci definitivně
rozhodující jednadvacetibodový
náskok a do závěrečné čtvrtiny
pak vstupovali za vedení 64:47.
V posledním dějství se už utkání
opravdu jenom dohrávalo, načež
se Orli mohli těšit z vítězství
v poměru 84:62.
-pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Peter BÁLINT (BK Prostějov): „Z pohledu výsledku jsme rádi, že jsme postoupili. Bohužel náš výkon nebyl stoprocentní. Je těžké se koncentrovat na zápas proti soupeři,
který hraje o soutěž níž. Bylo to vidět zejména na začátku
utkání, kdy jsme během první čtvrtiny dostali dvadvacet
bodů a hráli jsme v podstatě bez obrany, jenom jsme běhali
za jejich hráči Musel jsem pak trochu zvýšit hlas, abychom
konečně začali hrát. Dostali jsme se na rozdíl dvaceti bodů,
ale pak jsme zase polevili a možná se trochu šetřili na další
zápas.“
Stanislav MARIAN (TJ Lokomotiva Interconex Plzeň):
„S výsledkem samozřejmě nemůžu být spokojený, protože
jsme prohráli. Ale v zápase byli chvíle, kdy jsme Prostějovu
byli důstojným soupeřem, s tímto spokojený jsem. Prostějov
je týmem úplně jiných kvalit než Liberec, přes který musíme
projít v play-off první ligy. Pro nás to byla těžká zkouška před
startem vyřazovací části a já jsem za ní šťastný.“
-pk-

Jan Mynařík: „Zklamání je obrovské. Víme, že jsme na to měli“
(Dokončení ze str. 17)
¤ Jaká může a bude mít
nepostup ddo finálové čtyřky
v letošní sezoně vliv na chod
klubu?
„Vliv to má pouze takový, že
nám prakticky skončila sezona.
Ještě nás sice nejspíš čeká baráž,
ale soupeře ani termíny utkání
dosud neznáme, první liga ještě
neskončila.“
¤ Jak byste zhodnotil celou
základní část?
Vid ěli jsme nejvyrovnanější
základní část snad za posledních

ještě nastoupí. Chyběli oba bratři
Chalupečtí,“ vyčíslil trenér Alois
Jurík ztráty kostelecké squadry.
První poločas jsme nezvládli
hlavně v obranné fázi, soupeři vyšel
lépe. Udělali jsme 7 technických
chyb, nedokázali jsme ubránit
křídla, odkud jsme dostávali
branky. Ve druhé části se nám
víc dařilo, zlepšili jsme obranu,
druhý poločas jsme vyhráli 14:17.
Zlepšila se také střelba a hlavně
jsme se vyvarovali technických
chyb. Dotáhli jsme rozdíl skóre a
pak se přelévalo vedení ze strany
na stranu jako na přesýpacích
hodinách. Napajedla evidentně
nezvládla závěr, nečekali, že se
dostanou pod tlak a nedokázali si
s tím poradit. Znervózněli a z toho
jsme těžili, zvládli jsme závěr lépe
díky zkušenostem. Prohrávali jsme
28:27, když Varha skvěle zasáhl a
chytil střelu soupeře. Šli jsme do
posledního útoku, vzal jsem timeout a po něm jsme výhodu závěru
využili,“ popisoval hektický závěr

utkání kostelecký kouč.
Z mého pohledu je to zasloužený
bod. Utkání bylo hodně vypjaté,
my jsme byli zkušenějším týmem.
Málokdy chválím jednotlivé hráče,
tentokrát však musím vyzdvihnout
Tomáše Varhu, aniž bych snižoval
výkon Pavla Navrátila. To byl
základní kámen naší výhry, jeho
55 procentní úspěšnost v tomto
utkání je prostě fantastická, to je na
nároďák,“ chválil Jurík.
18. kolo soutěže odehrají kostelečtí
házenkáři na domácí palubovce.
Soupeř z Chodova nasbíral v
dosavadní soutěži o 5 bodů více než
Kostelec a v prvním utkání přehrál
doma Kostelecké o osm branek!
Utkání se hraje v neděli 28. března
od 10,30 hodin. „Chci pozvat na
utkání všechny naše fanoušky,
budeme je hodně potřebovat.
Nečeká nás lehký zápas, ale věřím,
doufám, že utkání pro nás dopadne
dobře, že máme šok z Bystřice už
za sebou,“ zakončil trenér Jurík.
-jp-

Prostějovští házenkáři na hřišti soupeře nepřekvapili

JAK SE HRÁLO...

1. HK Královo Pole
17
2. HCB OKD Karviná SCM
17
3. TJ Praha Chodov
17
4. TJ Bystřice pod Hostýnem
17
5. TJ Sokol Kostelec na Hané-HK17
6. Tatran Litovel
17
7. Sokol Ostrava
17
8. HC Košutka Plzeň
17
9. HBC Jičín „B“
17
10. TJ Náchod
17
11. TJ Fatra Slavia Napajedla
17
12. Sokol Nové Veselí
17

Kostelec uhrál remízu v Napajedlech

pět, šest let, což je pro český
korfbal jenom dobře. Myslím, že
náš extraligový tým na tom má
lví podíl!“
¤ Co teď bude následovat?
„O extraligovém týmu u ž jsem
mluvil. Další týmy dohrávají své
soutěže a my v nich máme svá
želízka v ohni. Naše družstva
starších, mladších i mini žáků
postoupila do semifinálových
bojů, jsme na ně pyšní!“
¤ Chystáte v nejbližší
budoucnosti nějaké novinky?
„Na novinky do p říští sezony
je ještě brzo, vedení klubu

samozřejmě pracuje na dalším
plánu rozvoje klubu. Zajímavostí
roku 2010 je oslava 100 let
našeho partnerského klubu DOSWK z nizozemského Enschede.
Součástí bude velká výprava
prakticky všech našich týmů do
Enschede na konci srpna, kde
absolvujeme soustředění a turnaj.
A na konci října se na oplátku
podívají některé mládežnické
týmy DOS-WK do Prostějova.
Zde budou nejenom na návštěvě,
ale také chtějí společně s našimi
hráči předvést korfbal ve školách
v okolí.“
Petr Kozák

domácím. Kluci si na odlišnou
reakci míče při dopadu na zem těžko
zvykali. Na nerovném povrchu
odskakoval nekontrolovatelně tam,
kam to nečekali, zbytečně pak míč
ztráceli, “ vysvětlil brankový propad
první půle utkání trenér Antonín
Krist.
Ve druhém poločase jsme
dotahovali, hra se vyrovnala.
Byl jsem spokojen především s
obrannou hrou. V brance vystřídal
Hrubého Kamený, který se dobře
chytl a branku doslova zavřel.
Podal velice dobrý výkon. Vázla
ale útočná fáze, stále jsme měli
problémy s povrchem, kolem 20
minuty jsme dvakrát při přechodu
do útoku ztratili míč, při driblinku
odskočil na opačnou stranu.
Citelně chyběl i střelec Kosina.

Deset minut před koncem utkání
se zranil Juráček, s naraženým
ramenem utkání nedohrál a kdoví,
jak dlouhý herní výpadek si
zranění vyžádá. V závěru utkání
jsme už hráli vabank, tlačili jsme
domácí, ale už jsme nedokázali
utkání obrátit, přestože jsme byli
jednoznačně lepším týmem. S
utkáním jsem byl spokojen, klukům
patří absolutorium. Především za
to, že utkání po prvním poločase
nezabalili,“ ocenil kouč TJ Sokol II
Prostějov.
V sobotu 27. března od 15 hodin
čeká prostějovské házenkáře
další utkání se silným soupeřem družstvo Velkého Meziříčí si drží
v průběžné tabulce druhou příčku.
Přesto může Prostějov v domácím
prostředí příjemně překvapit. -jp-
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17. KOLO 2. LIGY HÁZENKÁŘŮ, skupina MORAVA-JIH
MALOMĚŘICE
- TJ SOKOL II. PROSTĚJOV 24:20
Poločas:
Průběh utkání:

12:5
2:0, 4:2, 4:2, 6:3, 9:5, 12:5, 13:7, 15:9,
17:12, 19:14, 21:16, 24:20
Sedmimetrové hody: 2/2:2/1
Vyloučení:
4:2
Diváků:
200
Rozhodčí:
Douda Škroch
Sestava
Hrubý - Kamený
Nevrlý 2
T. Jurík 2
Juráček
Trenér:
Hrající asistent
a vedoucí týmu:

a branky Prostějova:
Závodský
Ordelt
Šestořád 3
Raška
Černíček 7/1
M. Jurík 1
Bydžovský 3
Burget 2
Antonín Krist
Svatopluk Ordelt

JAK SE HRÁLO...
17. kolo: Sokol Velké Meziříčí - Házená Legata Hustopeče 24:27
(10:12), SK Kuřim - Tatran Bohunice 32:23 (14:10), HK Ivančice
- HC Zlín 29:25 (11:11), SHC Maloměřice - Sokol II Prostějov 24:20
(12:5), Sokol Brno Juliánov - Sokol Telnice nehlášeno, HC Tišnov
-TJ Jiskra Havlíčkův Brod

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

17
17
17
17
17
16
17
17
17
17
16
17

16
11
11
11
10
8
8
6
5
5
4
4

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

1
5
6
6
7
8
9
11
10
12
11
13

509:386
479:430
456:433
474:448
484:452
464:466
449:469
455:487
418:440
419:500
415:463
484:532

32
23
22
22
20
16
16
12
12
10
9
8

KAM za druholigovou házenou
17. kolo, neděle 28. března 2010, 17:00 hodin: Sokol II Prostějov
- Sokol Velké Meziříčí (sobota 27.3., 15:00), HC Zlín - HC Tišnov
(sobota 27.3., 16:00), TJ Jiskra Havlíčkův Brod - SHC Maloměřice
(sobota 27.3., 17:00), Házená Legata Hustopeče - Sokol Brno
Juliánov (16:00), Tatran Bohunice - HK Ivančice, Sokol Telnice - SK
Kuřim-pk-

Semifinálové drama: Prostějov byl blízko
senzačnímu triumfu! V závěru však selhal...
ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Muli KATZURIN (ČEZ Basketball Nymburk): „Bylo to
těžké utkání, do něhož jsme sice vstoupili dobře, ale pak jsme
vůbec nehráli to, co jsme měli. Soupeř praktikoval účinnou
defenzívu, vrátil se do zápasu a my jsme tak v závěru měli co
dělat, abychom dovedli utkání do úspěšného konce. Myslím,
že v koncovce se projevily naše větší zkušenosti. Velký výkon
předvedl rozehrávač Lee, jenž sice nebyl úplně fit, ale zvládl
to skvěle. Za finále jsme rádi, vyhrát Český pohár je náš cíl.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „V úvodu utkání jsme byli
trochu nervózní a nemohli jsme se trefit. Z venkovních pozic
jsme se trápili, zatímco Nymburk skóroval. Pak jsme se dvěma rychlými koši chytli a do poloviny utkání jsme se stihli
vrátit do zápasu. Troufám si tvrdit, že minimálně dvě čtvrtiny
jsme byli lepším týmem. Bohužel v závěrečných minutách
jsme udělali dvě chyby v řadě. Toho využil soupeř a vyrovnal. V samotném závěru se ukázaly zkušenosti a velikost
rozehrávače Nymburku Leeho, který proměnil důležité koše.
Na durhou stranu je potřeba pochválit i našeho rozehrávače
Lawrence, který výborně vnikal do obrany soupeře.“
-pk-

(Dokončení ze str. 28) V závěrečné desetiminutovce nejdříve znovu udávali tempo Orli a Nymburk
pouze dotahoval. Obhájci titulu
se sice dokázali dotáhnout ve 34.
minutě na jednobodový rozdíl 56:57, ale následně Prostějovští
znovu odskočili a to až na sedm
bodů - 58:65. To už ubíhaly závěrečné čtyři minuty a domácí si
museli vybrat oddechový čas.
Hned po minutovém oddechu
vystřelil nymburský Lee za tři
body a snížil na 61:65. Jakoby
tento okamžik otočil přízeň
osudu. Orlům se rázem přestalo
dařit, nedokázali proměnit dobré
střelecké pozice, jejich obrana se
stala děravou. A Nymburk toho
využil. Nejdříve dvěma dvoubodovými koši vyrovnal na 65:65
a po time-outu, který si vybral
trenér Bálint, přišla bohužel další
chyba v podání Orlů a Polabané

znovu útočili. Tentokrát je sice
zastavil rozehrávač Lawrence,
ale jen za cenu faulu. Dva trestné hody proměnil Křemen
a Nymburk se tak po dlouhé době
znovu dostal do vedení - 67:65!
V následujícím útoku soupeř sice
fauloval Lawrenceho, ten ale
bohužel proměnil jenom jeden
trestný hod a jelikož na druhé
straně byl Lee úspěšnější, dostal
se Prostějov do svízelné situace.
Rychlá střela Veikalase už neměla potřebnou přesnost a o doskok
se postaral Křemen, který byl faulován. Už po zaznění klaksonu
ohlašujícího konec utkání se tak
ještě postavil na čáru trestného
hodu a jednou proměněnou šestkou upravil na konečný stav 70:66
pro Nymburk. Orli si zápas prohráli vlastními chybami, především
třemi ztracenými míči v závěrečné
minutě....
-pk-

Bronzová hádanka: Zápas plný zvratů získali
pro sebe basketbalisté PROSTĚJOVA
(Dokončení ze str. 28)
V následujících minutách ale
Východočeši srovnali krok
a nastala přetahovaná o každý bod. Do šaten tak zamířil
Prostějov jen s čtyřbodovým
náskokem - 39:35.
Druhou půli začaly oba celky přestřelkou, která nakonec
vyústila v šestibodovou sérii
Pardubicm a jejich vedení 43:45.
Vůbec východočeskému celku třetí desetiminutovka vyšla
mnohem lépe a za stavu 54:64
to s hanáckým celkem vypadalo
hodně špatně. Hlavně se nedařilo
zastavit trojlístek Američanů ve
službách Pardubic-Hampton Wright - Arnold, který v této čtvrtině nastřílel čtyřiadvacet bodů
z celkových třiceti, jenž si jejich
tým připsal. Po dvou úspěšných

protiútocích však Orli zčistajasna ožili a do poslední čtvrtiny už
vstupovali s přijatelnou ztrátou
šesti bodů – 59:65. Navíc během
úvodních dvou minut čtvrtého
klání nastříleli Prostějovští sedm
bodů v řadě a po delší době se
Orli znovu dostali do vedení 66:65. Ze strany soupeře ještě
sice kontroval Miloš, ale dalších
pět bodů poslalo Hanáky do čtyřbodového vedení. Pardubice ještě
jednou snížily na jednobodový
rozdíl 71:70, ale do vedení už
nešly. Svěřenci trenéra Bálinta
totiž znovu nastříleli šest bodů
v řadě a prakticky tak rozhodli
o svém vítězství 83:77, které jim
v konečném žebříčku Finále eight
Českého poháru mužů pro rok
2009/2010 zajistilo třetí příčku.
-pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



PeterBÁLINT(BKProstějov):
Peter
BÁLINT (BK Prostějov): „Měli
Mělijsmerelativněd
jsme relativně dobrý vstup do
utkání, kdy se nám podařilo překonat zklamání ze semifinálové
porážky. Dostali jsme se do vedení a náš výkon gradoval ve druhé
čtvrtině. Pak ale přišly čtyři zbytečné chyby, Pardubice proměnily těžké
střely a rázem srovnaly. My jsme se naproti tomu nemohli trefit, šlapali
jsme vodu.. Ve třetí fázi hry nám trochu došel dech, navíc Pardubice
trefily opravdu všechno. Pak jsme ale dvěma útoky ožili, ty byly pro nás
hodně důležité. Nastartovalo nás to a hráči, kteří do té doby nehráli
ideálně, ožili. Zejména pak rozehrávač Lawrence úřadoval a s jeho přispěním jsme nepříznivý vývoj utkání otočili. Velký přínos měl Tóth,
který svým vstupem ve třetí desetiminutovce hodně oživil hru
a v samotném závěru se hodně zasadil o vítězství. V závěru jsme si to
narozdíl od včerejška pohlídali a vítězství bylo naše.“
Jan SLOWIAK (BK Synthesia Pardubice): „Byl to pro nás náročný turnaj, přece jen oproti úplně špičkovým celkům nemáme až tak
širokou soupisku. Místy hráči působili až příliš unaveným dojmem,
těžko tahali nohy. Na to se však nechceme vymlouvat, neboť to bylo
pro všechny stejné. Po nepovedeném začátku jsme vývoj dokázali otočit a kdybychom udrželi nastavený trend, mohli jsme být tím šťastnějším týmem. Bohužel jsme pak nedokázali účinně zastavit Lawrenceho
a vůbec útoky Prostějovských. Soupeř byl v závěru lepší. Nám nezbývá, než se smířit s nepopulárním čtvrtým místem.“
-pk-
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Orli vybojovali v Českém poháru mužů třetí místo!

Peter Bálint: „K finále chybělo málo, spokojeni ale být můžeme“

k
o
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s
roz
ČESKÝ POHÁR - Tipsport cup
p Final 8

ČTVRTFINÁLE

BK PROSTĚJOV - TJ LOKOMOTIVA INTERCONEX PLZEŇŇ

84:62
Čtvrtiny:

23:22, 21:9,
20:16, 20:15
Trestné hody: 20/18:11/8
Střelba za 2b: 50/24:45/21
Trojky:
19 /6:19/3
Doskoky:
35:33
Osobní chyby: 19:19
Diváků:
310
Rozhodčí:
V. Lukeš,
Galajda, Karásek

Sestava a body Prostějova
Lawrence 16
Šležas 14
Dokoupil 2
Veselovs 4
Chán 12
Skibniewski
Trenér:
Asistenti:

KLATOVY/PROSTĚJOV
- Ve čtvrtek ráno vyrazili basketbalisté Prostějova vstříc
pohárovým bitvám do jihozápadních Čech. V Klatovech
a Strakonicích se totiž odehrál finálový turnaj Českého
poháru 2009/2010, který se
letos uskutečnil poprvé koná
v novém osmičleném formátu
a pod názvem Tipsport Cup
Final Eight. Do bojů o pohárovou trofej postoupilo šest nejlepších ligových týmů, držitel
divoké karty Plzeň a vítěz
kvalifikačních bojů Ústí nad
Labem. Jednotlivá družstva
byla rozdělena do dvou výkonnostních košů a nalosována
do dvou skupin v Klatovech
a Strakonicích, kde odehrají
nejprve první den čtvrtfinále,
druhý den vítězové semifinále
a v sobotu v Klatovech zápas o
3. místo a samozřejmě i finále.

Veikalas 14
Prášil 4
Hyzy 6
Landry 10
Tóth 4
Krakovič 2

Na prostějovské Orly čekal ve
čtvrtfinále lídr druhé nejvyšší
soutěže Plzeň, v případě očekávaného postupu pak zase lídr
Mattoni NBL Nymburk.
„To nalosování sice není optimální, ale před třemi roky jsme
Nymburk také dokázali v semifinále porazit a potom jsme nestačili na Nový Jičín,“ uvedl Peter
Bálint, kouč BK Prostějov. A
jeho plán se málem vyplnil...
Se západočeským týmem si Orli i
přes místy vlažný výkon poradili
a s velkým odhodláním tak šli
na Nymburk, vítěze posledních
tří ročníků. Po nevydařené první
čtvrtině se Orli vzmohli, otočili
vývoj utkání a čtyři minuty před
koncem byli o sedm bodů blíž
postupu do finále. Koncovku
však zvládl lépe hegemón
tuzemské scény a BK Prostějov
byl odsouzen pouze k boji o třetí
místo. Svěřenci trenéra Bálinta

museli rychle
mobilizovat síly,
Vítězové Českého poháru
Pardubice nevy- 1993/94
BHC SKP Pardubice
padaly jako ode- 1994/95
BC Tonak Nový Jičín
vzdaný protivník. 1995/96
BC Tonak Nový Jičín
V zápase plném 1996/97
ICEC Opava Basket
zvratů nakonec 1997/98
ICEC Opava
uspěli a na Hanou 1998/99
BK Slovnaft Opava
si tak přivezli pohár 1999/00
Mlékárna Kunín
s leskem bronzu.
2000/01
BK Opava
„Myslím, že jsme 2001/02
Mlékárna Kunín
odehráli dobrý 2002/03
BK Opava
turnaj. Chtěli jsme 2003/04
BK ECM Nymburk
sice do finále, ale 2004/05
ČEZ Basketball Nymburk
nakonec bereme i 2005/06
Mlékárna Kunín
třetí místo,“ zhod- 2006/07
ČEZ Basketball Nymburk
notil včera tříden- 2007/08
ČEZ Basketball Nymburk
ní maratón Peter 2008/09
ČEZ Basketball Nymburk
Bálint. Od naplnění 2009/10
EZ Basketball Nymburk
jeho vize ho dělil
jen kousek, lépe řečeno necelé me draze zaplatili. Nymburk nás
čtyři minuty.. Jeho svěřenci měli v závěru přehrál především zkuk dobru sedm bodů. „Jenže, Lee šeností,“ vrátil se k nešťastným
trefil těžkou trojku, my pak udě- okamžikům semifinálové bitvy
lali dvě laciné chyby, za které js- Bálint. „Bylo to ale velice dobré

utkání a my jsme opětovně dokázali, že můžeme
s Nymburkem hrát,“
těšilo kouče Orlů. Ten si
také cenil faktu, že jeho
svěřenci dokázali zmobilizovat síly a přemoct
Pardubice. „To nebylo
lehké. Přesto se nám to
povedlo a třetí příčka má
svoji hodnotu.“ Z jednotlivých hráčů pochválil
za západočeské vystoupení všechny borce.
„Každý kdo nastoupil
na palubovku, odvedl
vše, co mohl. Nechtěl
bych vyzdvihovat třeba
jen Lawrenceho, byť se
mu po ligovém trápení obzvlášť dařilo, ale opravdu
všichni kluci makali. Myslím,
že se opravdu nemáme za co stydět,“ zakončil pohárové vystoupení Peter Bálint.
-pk-

Obchodní partneři BK Prostějov

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

Auto
Samson

ERVICE
Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

a.s.

Nový Svět 89 / 4, 118 00 Praha 1

SEMIFINÁLE

ČEZ BASKETBALL NYMBURK - BK PROSTĚJOV
Ě

70:66
Čtvrtiny:

21:9, 15:26,
13:17, 21:14
Trestné hody: 25/21:30/21
Střelba za 2b: 33/17:37/18
Trojky:
18/5:15/3
Doskoky:
30:31
Osobní chyby: 26:22
TCH:
21. Prášil (Pv)
Diváků:
420
Rozhodčí:
Dolinek, Vyklický,
V. Lukeš

Trenér zařval a Orli se rozjeli

Sestava a body Prostějova
Lawrence 21
Veikalas 22
Prášil 4
Hyzy
Chán 9
Skibniewski 5
Trenér:
Asistenti:

Dokoupil
Šležas 3
Veselovs
Landry 2
Tóth
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

Pv 84:62 Plz
KLATOVY/PROSTĚJOV Do finálového turnaje Českého
poháru vstoupili basketbalisté
Prostějova čtvrtfinálovým duelem proti Plzni. Účastník druhé
nejvyšší soutěže, který v letošním ročníku baží po postupu
do Mattoni NBL, nebyl podle
očekávání rovnocenným protivníkem Orlů, kteří si i v pohodovém tempu na odlehčený

pohon zajistili povinné vítězství
a postup mezi nejlepší čtyřku
západočeského klání.
Prostějovští Orli zavítali na Tipsport
Cup Eight Českého poháru mužů
2009/2010 s kompletní soupiskou, ale s drobnými zraněními.
Především Hyzy nebyl úplně
stoprocentně fit a tak proti týmu
Lokomotivy Interconex Plzeň
nastoupila orlí letka ve složení:
Lawrence, Šležas, Dokoupil,
Veselovs a Chán. Proti nim se

postavila pětice Západočechů, která
obsahovala tři hráče se zkušenostmi
z Mattoni NBL - Velenský, Frána,
Kovanda.
Televizní utkání třetího celku
Mattoni NBL s vítězem základní
části první ligy začalo však překvapivě velmi vyrovnaně a první
desetiminutovku vyhráli Orli až
díky bodovému trháku 10:4 ,
a to pouze o jediný bod - 23:22.
(Dokončení na str. 27)
(Dokončení ze str. 28) Ve druhé

Semifinálové drama: Prostějov byl blízko
senzačnímu triumfu! V závěru však selhal...

O 3. MÍSTO

BK PROSTĚJOV – BK SYNTHESIA PARDUBICE

83:77
Čtvrtiny:

Čtvrtfinálová pohodička:

18:16, 21:19,
20:30, 24:12
Trestné hody: 33/24:24/18
Střelba za 2b: 38/25:38/19
Trojky:
17 /3:25/7
Doskoky:
36:29
Osobní chyby: 24:26
5 chyb:
32. Pospíšil (Par.)
Diváků:
252
Rozhodčí:
Vyklický, Galajda,
Znamínko

Sestava a body Prostějova
Lawrence 9
Šležas 15
Dokoupil
Landry 20
Chán 20
Skibniewski
Trenér:
Asistenti:

Veikalas 15
Prášil
Veselovs
Hyzy
Tóth 4
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

ČESKÝ POHÁR - Tipsport cup Final 8 v číslech
ČTVRTFINÁLE:
Č
Á BK Prostějov
ě - Lokomotiva Plzeňň 84:62
62(23
(23:22,
22 44.31,
44 31 64:47);
64 47)
hráno: Městská sportovní hala, Klatovy. Nejlepší střelci: Lawrence 16, Veikalas
14, Šležas 14, Chán 12, Landry 10 - Kovanda 16, Velenský 11. Trojky: 19/6:19/3.
Střelba 2 b: 50/24:45/21. Trestné hody: 20/18:18/11. Doskoky: 35:33. Osobní chyby:
19:19. Rozhodčí: V. Lukeš, Galajda, Karásek • BK Breda&Weinstein Opava - ČEZ
Basketball Nymburk 53:96 (28:47, 28:47, 42:78); hráno: Městská sportovní hala,
Klatovy. Nejlepší střelci: Douša 14, Šiřina 13 - Ricci 14, Křemen 13, Lewis, Tsiaras po 11, Benda, Slezák po
10. Trojky: 16/4:16/6. Střelba 2 b.: 27/11:43/34. Trestné hody: 28/19:12/10. Doskoky: 18:27. Osobní chyby:
15:21. 5 chyb: 37. Pumprla (N). Rozhodčí: Dolinek, Hošek, Kučera • Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Ústí
nad Labem 87:51 (22:11, 51:25, 69:37); hráno: STARZ aréna, Strakonice. Nejlepší střelci: Šarović 19,
Gavlák, Jurečka po 12, Muirhead 11 - Fohler 13, McFaden 12. Trojky: 18/8:26/3. Střelba 2 b.: 42/24:52/17.
Trestné hody: 20/15:12/8. Doskoky: 41:25. Osobní chyby: 9:16. TCH trenéra: 29. hosté. Rozhodčí: Hruša,
Vondráček, Znamínko • BK Synthesia Pardubice - BK Děčín 85:74 (16:13, 43:32, 64:55); hráno: STARZ
aréna, Strakonice. Nejlepší střelci: Hampton, Miloš po 17, Arnold 11 – P. Houška 19, Hatcher 13, Novotný,
Soukup po 10. Trojky: 30/9:19/6. Střelba 2 b.: 32/20:41/22. Trestné hody: 26/18:16/12. Doskoky: 24:26.
Osobní chyby: 19:19. TCH: 24. Soukup (D). Rozhodčí: Vyklický, Paulík, Vrážel.
SEMIFINÁLE: ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov 70:66 (21:9, 36:35, 49:52); hráno: Městská
sportovní hala, Klatovy. Nejlepší střelci: Křemen, Lee po 16, Sokolovský 11 - Veikalas 22, Lawrence 21.
Trojky: 18/5:15/3. Střelba 2 b.: 33/17:37/18. Trestné hody: 25/21:30/21. Doskoky: 30:31. Osobní chyby:
26:22. TCH: 21. Prášil (Pv). Rozhodčí: Dolinek, Vyklický, V. Lukeš • BK Synthesia Pardubice - Mlékárna
Miltra Nový Jičín 74:89 (26:18, 43:49, 59:76); hráno: STARZ aréna, Strakonice. Nejlepší střelci:
Hampton 22, Pospíšil 12 - Pandula 18, Sanders 17, Walker 14, Muirhead 10. Trojky.: 17/5:18/9.Střelba 2 b.:
46/23:40/22. Trestné hody: 15/13:21/18. Doskoky: 20:29. Osobní chyby: 22:19. 5 chyb: 39. Wright (P) - 40.
Šteffel (NJ). Rozhodčí: Paulík, Vrážel, Hruša.
FINÁLE: ČEZ Basketball Nymburk - Mlékárna Miltra Nový Jičín 66:48 (18:12, 32:31, 45:41); hráno:
Městská sportovní hala, Klatovy. Nejlepší střelci: Nečas 13, Lewis 12, Benda 10 – Šarović 19, Muirhead 9.
Trojky: 16/4:15/2. Střelba 2 b.: 43/24:29/17. Trestné hody: 9/6:11/8. Doskoky: 23:35. Osobní chyby: 18:15. 5
chyb: 38. Nečas (N). Rozhodčí: Dolinek, V. Lukeš, Karásek.
O 3. MÍSTO: BK Prostějov - BK Synthesia Pardubice 83:77 (18:16, 39:35, 59:65); hráno: Městská
sportovní hala, Klatovy. Nejlepší střelci: Chán, Landry po 20, Šležas, Veikalas po 15 - Hampton 19, Arnold,
Wright po 17, Miloš 13. Trojky: 17/3:25/7. Střelba 2 b.: 38/25:38/19. Trestné hody: 33/24:24/18. Doskoky:
36:29. Osobní chyby: 24:26. 5 chyb: 32. Pospíšil (P). Rozhodčí: Vyklický, Galajda, Znamínko.
-pk-

N 70:66 Pv

KLATOVY/PROSTĚJOV
- K repríze loňského finálového utkání Českého
poháru se týmy Prostějova
a Nymburku dostali už o stupeň dříve, takže bylo jasné,
že svůj předsezónní cíl splní
pouze jeden z nich. Příležitost
bojovat o čtvrtou trofej v řadě si nakonec vybojovali
hráči mistrovského celku,
byť ještě čtyři minuty před
koncem byli k vítězství blíže
prostějovští Orli! Svěřenci
trenéra Petera Bálinta vedli
o sedm bodů (65:58) a zdálo se, že dosáhnou velkého
triumfu. Jenže, v samém
závěru Hanáci nepochopitelně selhali, kupili chybu
za chybou, čehož Nymburk
využil k dokonalému obratu.
Není se ani co divit, že z vítězství v poměru 70:66 měli
Středočeši více než obvyklou
radost.

Do reprízy loňského finále
nastoupily oba celky s kompletními soupiskami. Na seznamu
nymburského celku se tak objevil i střední rozehrávač Arthur
Lee, který ve čtvrtfinálovém
duelu proti Opavě chyběl.
Kromě něj na úvodní rozskok
nastoupil za Nymburk ještě
Křemen, Lewis, exprostějovský
Nečas a Benda. Prostějovský
lodivod Peter Bálint zahájil duel v trochu netradičním
složením Lawrence, Veikalas,
Prášil, Hyzy a Chán.
Úvod zápasu nevypadal jako
souboj elit tuzemské nejvyšší basketbalové ligy, jelikož
Nymburk šel poměrně jednoduše do dvouciferného vedení
a celá první čtvrtina se nesla
jednoznačně pod jeho taktovkou, který se pyšnil precizní
a agresivní obranou. Střelecky
byl hodně při chuti byl křídelník Křemen, který zaznamenal
osm bodů a velkou měrou se
zasloužil o vedení Nymburku na

konci této části o dvanáct bodů
- 21:9. Pokud chtěli Orli změnit dosavadnínepříznivý a nelichotivý výsledek, museli hodně
přidat v obraně a v útoku. To se
jim podařilo a s nymburským
celkem srovnali krok. Navíc
se ve druhé čtvrtině bodově
prosazoval střední rozehrávač
Lawrence, který zaznamenal
jedenáct bodů. Byl to zejména
on, kdo se zasloužil o vítězství
Orlů v této čtvrtině poměrem
26:15 a stažení skóre na daleko
lepší výsledek v polovině utkání
36:35 pro Nymburk.
Od začátku druhé poloviny
utkání praktikovali Orli těsnou obranu, která nesla ovoce.
Zatímco staronový lídr nejvyšší tuzemské soutěže téměř pět
minut neskóroval, Prostějovští
nastříleli devět bodů, které jim
zajistili vedení 43:38. Do závěrečné čtvrtiny se pak šlo za stavu 52:49 pro svěřence trenéra
Bálinta.
(Dokončení na str. 27)

Bronzová hádanka: Zápas plný zvratů získali
pro sebe basketbalisté PROSTĚJOVA
Pv 73:64 Par
KLATOVY/PROSTĚJOV Prostějovští Orli po nepovedené koncovce v semifinálovém duelu proti Nymburku,
která jim zhatila plány na
finále, museli sesbírat veškeré
zbytky sil pro boj o třetí místo, k němuž nastoupili hned
o den později. Zprvu se zdálo,
že se s porážkou svěřenci trenéra Bálinta vcelku zdárně
vypořádali, dostali se až do
jedenáctibodového vedení.
Poté se ale dostali ke slovu
Američané v dresu Pardubic
a ve třetím dějství otočili skó-

re na desetibodové vedení pro
východočeský tým. Naštěstí
Orli našli ještě poslední zbytky sil, které jim po třídenním
zápasovém maratonu zůstaly,
a s nasazením se vrhli do stíhání soupeře. To se jim podařilo a po dalším zvratu definitivně přebrali otěže utkání.
Sérií šesti bodů si Prostějov
vypracoval rozhodující
sedmibodový náskok, aby
nakonec mohl slavit vítězství
poměrem 83:77.
Po pátečním vysilujícím utkání,
ve kterém se Orli do posledních
vteřin utkání rvali s obhájcem
titulu z Nymburku o vítězství,

poslal trenér Peter Bálint na palubovku Lawrenceho, Veikalase,
Šležase, Landryho a Chána.
Prostějov se prezentoval lepší
hrou než soupeř, v obraně nutil
Pardubice k těžkým střelám
a ten jen se štěstím proměňoval.
Naproti tomu Orli si cestu ke koši
hledali daleko snáz a v jasných
pozicích byli často faulování.
Úvodní čtvrtina přinesla vedení
Hanáků v poměru 18:16. Orlům
skvěle vyšel přelom první a druhé čtvrtiny. Od stavu 16:16 nastříleli jedenáct bodů v řadě (Landry
7, Chán 4) a odskočili do dvouciferného trháku (27:16).
(Dokončení na str. 27)

koše Mattoni NBL v číslech
Předehrávka
ř
á
337. kola: BK Děčín
ěčí - Č
ČEZ Basketball Nymburk 66:72
(14:19, 33:34, 49:52). Nejlepší hráči: Mulligan 27, Alič 13 bodů a 7
doskoků, Hatcher 11 - Lee 19 bodů a 4 asistence, Sokolovský 17 bodů a 5
doskoků, Benda 11 bodů a 4 doskoky, Lewis 10. Trojky: 20/7:20/7. Střelba
2 b.: 35/18:35/17. Trestné hody: 14/9:20/17. Doskoky: 28:29. Osobní chyby:
19:18. 5 chyb: 39. Soukup (D). Rozhodčí: V. Lukeš, Hruša, Znamínko.
Diváků: 820.
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. ČEZ Basketball Nymburk 34
2. Mlékárna Miltra Nový Jičín 34
3. BK Prostějov
34
4. BK Synthesia Pardubice
35
5. BK Děčín
36
6. BK Breda&Weinstein Opava 35
7. USK Praha
35
8. BC Kolín
35
9. Karma Basket Poděbrady
35
10. Basketball Brno
35
11. NH Ostrava
35
12. Sokol Vyšehrad
35

31
30
28
24
22
15
15
13
11
9
9
2

3
4
6
11
14
20
20
22
24
26
26
33

3431:2262
3050:2396
2963:2412
2897:2582
3068:2978
2792:2926
2615:2747
2797:2927
2673:2968
2645:2865
2623:3136
1996:3279

69
64
62
59
58
50
50
48
46
44
44
37

Kam příště
37. ko
37
k
kol
kolo,
olo
lo středa
lo,
stř
st
tře
ředa
řed
da 224.
4. b
března
řezn
řezn
ře
znaa 20
2010
2010,
10, 18
10
18:00
:00
:0
00 ho
h
hodi
hodin:
odi
din:
n: B
BK
K Dě
Děčí
Děčín
čínn - ČE
čí
ČEZ
ČEZ
Basketball Nymburk (předehráno 66:72), USK Praha - Sokol
Vyšehrad, BC Kolín - Basketball Brno (17:45 hodin), NH Ostrava
- BK Prostějov (17:30 hodin), Karma Basket Poděbrady - BK
Synthesia Pardubice, BK Breda&Weinstein Opava - Mlékárna
Miltra Nový Jičín.
39. kolo, sobota 27. března 2010, 17:30 hodin: Basketball Brno
- Sokol Vyšehrad (18:00 hodin), USK Praha - ČEZ Basketball
Nymburk, BC Kolín - BK Prostějov (17:45 hodin), BK Děčín - BK
Synthesia Pardubice (18:00 hodin), NH Ostrava - Mlékárna Miltra
Nový Jičín, Karma Basket Poděbrady - BK Breda&Weinstein
Opava.
-pk-

SKOKAN roku

HOŘÁK týdne

EEugene
ugene
LAWRENCE

Vojtěch
BRATČENKOV

utkání 3

OM střelba doskok asistence bloky získané míče užitečnost body

body 46

Třiadvacetiletý rozehrávač táhl na
finálovémturnajiČeskéhopoháruOrly
zaúspěchem.Zatímcovposledních
ligovýchutkáníchstrádal,nazápadě
Čech ožil a ve všech třech zápasech
patřilkústřednímpostavámBálintova
celku. Zřejmě nejpovedenější part
odehrál proti Nymburku, kdy po
palubovce doslova létal. Bohužel
v rozhodujících okamžicích se
dopustil dvou chyb, které nakonec
přispěly k porážce Prostějova. Ani
to by však nemělo jeho jinak skvěle
vydařenévystoupeníočernit.Vždyť
téměř padesát nastřílených bodů a
řadaasistencíjsouvícenežpádným
důkazem. „Eugene odehrál hodně
dobrýturnaj,“souhlasilikoučOrlů.
Eugene, jen tak dál!

nenastoupil
Osmnáctiletýtalentprostějovských
Orlů, který na Hanou dorazil před
sezonouzOstravy,nebudenajeden
ztréninkůvzpomínatzrovnavdobrém.Roztrženékřížovévazymutotiž
vystavily stopku na hodně dlouhou
dobuanamístopremiérovýchvyřazovacích bojů v Mattoni NBL jej
v posledním březnovém dnu čeká
plastika...Křídelníkpřitomvposledních
zápasechdostávalodkoučeBálinta
poměrněslušnýprostoraivedenísi
od něj do budoucna mnohé slibuje.
Zajakdlouhoahlavněvjakémstavu
se hráč na palubovku vrátí, to je v
tuto chvíli otázkou. Po operačním
zákroku se předpokládá půlroční
rehabilitace....
Vojto, drž se!

