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Bezdomovce zmlátil a okradl

Helena Kadlčíková z Prostějova
šestnáctiletý GRÁZL byla u Jacksona v Neverlandu!
Tak to už je moc! Minulý týden
jsme informovali o brutálním
přepadení bezdomovce, kterého tehdy ještě dva neznámí
pachatelé surově zmlátili a
vzápětí ho okradli o dvě tisícovky, pro které si týž den
byl jedenapadesátiletý muž
bez trvalého přístřeší nad hlavou na poště jako pro sociální
podporu. Po týdnu pátrání kriminální policie dopadla jednoho z těchto grázlů. A světe
div se, je jím teprve šestnáctiletý mladík snědé pleti, který
byl navíc na útěku z diagnostického ústavu v Děčíně!
Prostějovským kriminalistům se
podařil neuvěřitelný kousek.
Šestnáctiletého lumpa dopadli v
rekordním čase a navíc zjistili, že
mladík má na svědomí ještě další
dvě loupežná přepadení na území
našeho města. "Případ přepadení
bezdomovce vypadal na začátku
vyšetřování beznadějně, došlo k
němu v noci za hypermarketem
Tesco, chyběly přesné svědecké
výpovědi a alespoň přibližný
popis lupiče. Přesto se podařilo z
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této loupeže usvědčit šestnáctiletého mladíka, toho času na útěku
z diagnostického ústavu. K činu
se přiznal, bezdomovce si vytipoval při placení u pokladny v
Tesku, viděl, že má u sebe větší
částku peněz. Pak si na něho počkal venku a za hypermarketem
ho přepadl," uvedl Pavel Neoral,
vedoucí Služby kriminální policie, oddělení všeobecné kriminality Policie ČR v Prostějově.
Při výslechu se mladík doznal
k dalším dvěma přepadením.
"K oběma došlo v neděli 21.
března v časných ranních hodinách. Ve čtyři ráno přepadl osobu
v Plumlovské ulici a okradl ji o

peněženku a mobilní telefon.
O hodinu a půl později pak u budovy Telecomu v ulici Újezd
oloupil další osobu, přičemž ji
pěstmi několikrát uhodil do obličeje. Napadený člověk pak
přišel o finanční hotovost a
lupič mu navíc strhl z krku zlatý
řetízek," řekl Pavel Neoral.
Pachatel pobyl přes noc v policejní cele, než si druhý den ráno
pro něho přijela eskorta z diagnostického ústavu v Děčíně.
Přestože je mladistvý, za trestné
činy spáchané v Prostějově mu
hrozí několikaleté vězení.
V boji proti zločinu se minulý
týden vytáhli i policisté z prostějovského obvodního oddělení. Jejich zásluhou skončili
čtyři recidivisté, kteří se podíleli
v minulých dnech na různé
trestné činnosti, ve Vazební věznici v Olomouci. Uniformovaní
strážci zákona tyto pachatele zadrželi na několika místech celého okresu. Pachatelé mají na
svědomí převážně krádeže aut,
vloupání do nich či bytové krádeže.
-mik-

Oděvní podnik nesehnal investora

Hrozí bankrot, rozhodnou věřitelé

Společnosti Oděvní podnik a. s.
se dosud nepodařilo zajistit dostatečné finanční zdroje na provozní financování, které by
umožňovalo kontinuální pokračování aktivit firmy v rámci reorganizace. Vedení Oděvního
podniku se kvůli této nepříznivé
okolnosti rozhodlo vzdát práva
na sestavení reorganizačního
plánu.
Tento návrh byl v pátek doručen
na Krajský soud v Brně. Společnost se zároveň obrátila na soud s
žádostí, aby požádal věřitele o stanovisko, zda mají zájem tento plán
vytvořit oni. Vedení podniku bude
v případě zájemce z řad věřitelů
plně součinné. O dalším postupu
se bude jednat již v úterý na zase-

dání předběžného věřitelského výboru. Na zasedání byl pozván i
největší věřitel OP – Česká spořitelna.
Management firmy již od počátku
vyhlášení insolvence a i po rozhodnutí o jejím řešení formou reorganizace vždy tvrdil, že zásadní
podmínkou její realizace je právě
získání prostředků na provozní financování. Zdroje samotné společnosti k tomu totiž nepostačují.
Profinancování přitom vyžadují i
úsporná opatření, bez nichž společnost bude i nadále produkovat
provozní ztrátu.
Dluhy Oděvního podniku činí 1,6
miliardy korun. „Co se týká provozu firmy samotné - společnost
vyrábí, mzdy za únor byly uhra-

zeny. Zakázky jsou prozatím zajištěny do konce dubna, přijímání
zakázek na další období je podmíněno souhlasem předběžného věřitelského výboru,“ uvedl Karel
Samec, mediální zástupce OP. Po
provedení personálního auditu se
připravuje snížení nynějšího počtu
1500 zaměstnanců. Přesné údaje
by měly být známy během několika dnů.
Na dalším tahu jsou tedy nyní věřitelé. Pokud soud návrhu OP vyhoví, může poté kdokoli z věřitelů
připravit a podat vlastní návrh reorganizačního plánu. Ten by měl
být na základě předchozího usnesení soudu prezentován v základních obrysech na dalším jednání
věřitelů 26. dubna.
-bp-

OBĚŠENEC na místním nádraží
Městem jdou fámy, pomohl mu někdo?
Ve středu ráno byl v bytě budovy místního nádraží nalezen
oběšený muž středního věku.
Podle našich informací měl
sedět na židli bez známek života s omotaným páskem od
županu okolo krku. V tu ránu
se kolem případu vyrojila
spousta spekulací.
"Mohu potvrdit, že ve středu ráno
jsme vyjížděli k případu mrtvého
muže, který byl nalezen v prvním

patře budovy místního nádraží.
Zhruba pětapadesátiletý muž se
oběsil, pravděpodobně šlo o sebevražedný čin. Lékař na místě
neshledal cizí zavinění, tělo muže
bylo převezeno do Olomouce k
provedení zdravotní pitvy," uvedl
pro Večerník Pavel Holík, ředitel
prostějovské lékařské záchranky.
Potvrdil, že nebohý muž, který
pracoval u Českých drah jako
strojvůdce, byl nalezen v županu.

"Oběsil se na součásti tohoto oblečení," řekl Pavel Holík.
Spekulace o možné vraždě zatím
kriminalisté odmítají. "Podle lékaře nebylo cizí zavinění prokázáno, ovšem uvidíme, co se zjistí
při pitvě. Tělo mrtvého muže
bylo převezeno na zdravotní
pitvu, ta se může při jakémkoliv
podezření změnit v soudní," sdělil nám kriminalista vyšetřující
tento smutný případ.
-mik-

Helena Kadlčíková s Michaelem Jacksonem
Helena Kadlčíková z Prostějova strávila v roce 2003 tři
měsíce na ranči Michaela
Jacksona Neverland, kde malovala jeho děti. S Jacksonem
se setkala několikrát, poprvé
v Londýně v roce 2000.

Informaci jako první přinesl
minulý týden deník Právo a
následně server novinky.cz. „Já
se o tom nechci moc bavit, poté,
co to vyšlo, mě kontaktovaly
nějaké bulváry a vyzvídaly nějaké pikantnosti. Je to minulost,

dnes už mu nikdo nemůže
ublížit, ale stejně, nechci o tom
mluvit,“
uvedla
Helena
Kadlčíková.
Domluvili jsme se na tom, že
uděláme rozhovor hlavně o její
tvorbě, se kterou se můžete

setkat od 21. dubna v galerii
Metro 70 (vernisáž v 17.00
hodin). Ale o Michaelovi se
také zmíníme…
-bp(Foto z archivu Heleny
Kadlčíkové)
ČTĚTE NA STRANĚ 7!

SÁZKA je SÁZKA
Skoronaháč proběhl náměstím

Stovky zvědavců přilákala v
pátek vpodvečer na prostějovské náměstí nevšední
atrakce. Srocení senzacechtivé mládeže čekalo netrpělivě
na běžce, který se měl v 17.30
hodin proběhnout centrem
náměstí od Prioru k radnici a
zpět spoře přioděn pouze do
rosničkově zelených plavek –
mankini ve stylu filmu Borat.
Lavinu zájmu odstartovala sázka
na facebooku, která se mezi studenty rozšířila rychlostí blesku.

Od 17 hodin zaplnila náměstí T.
G. Masaryka převážně mládež a
očekávala ohlášenou senzaci.
Téměř půlhodinové zpoždění
nikoho nevyvedlo z míry,
všichni trpělivě čekali na
okamžik, až skvělá recesistická
akce proběhne. Dočkali se. Skoronaháč v doprovodu dvou bicyklů a davu nadšenců proběhl
náměstím a jako King Kong triumfoval před vraty radnice.
Během chvilky pak zmizel v Tak obrovskou účast by mohla při nadcházející předvolební
tlačenici.
závidět leckterá politická strana kampani!
-jp-

BIČ na piráty dálnic
Policejní Passat číhá i v okolí Prostějova

Je spousta prostějovských řidičů,
kteří se už cestou po rychlostní komunikaci směrem na Olomouc či naopak na Vyškov a Brno potkali s
naleštěným krasavcem - policejním
vozidlem značky Volkswagen Passat.
Jakmile ho zpozorujete, dejte si
bacha! Policejní "Velký bratr" číhá
na každé vaše porušení dopravních
předpisů na dálnici!
ČTĚTE NA STRANĚ 2
Policista z Dálničního oddělení dopravní policie v Kocourovci právě
nasedá do naleštěného Passatu a
vydává se stíhat piráty dálnic. Možná
právě jede směrem k Prostějovu...
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29. března 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì

Čištění zahájeno
Od úterý 23. března začalo
ve městě dle daného harmonogramu probíhat strojní čištění. Někteří řidiči opět nerespektovali dopravní značení
„IP 25a„ a hned v první den
bylo odtaženo 8 vozidel. Situace se nezlepšila ani ve
čtvrtek 25. března. Provedeno bylo 9 odtahů.
Občany upozorňujeme, aby
nezapomínali na význam dopravní značky IP 25a. Platí v
celé zóně a křižovatky ji neruší! Konec platnosti je označen IP 25b. Správným přeparkováním vozidla řidiči
předejdou nepříjemnostem.
Odtah vozidla přijde na 1500
korun a strážník dle zákona
může udělit blokovou pokutu až do výše 2000 korun.

Napadl barmanku

ODS v Prostějově se dívá dopředu
Rozhovor s poslancem Radimem Fialou
V souvislosti se současnou situací v Občanské demokratické
straně jsme požádali o vyjádření poslance Radima Fialu
(na snímku). Radim Fiala kandiduje na místě regionální
dvojky občanských demokratů v květnových volbách do
Poslanecké sněmovny.

Pane poslanče, jak se projevují spory ve vedení ODS u občanských demokratů v Prostějově?
Spory vedení nás zlobí a tíží, začínáme volební kampaň a tohle
nám maří práci. Musím bohužel
říct, že tím nejsme překvapeni.
ODS na Prostějovsku vnímá delší dobu, že podobná situace mohla nastat.
Prostějovská ODS je ale také

rozdělena a hádá se, ne?
25. března proběhl oblastní
sněm, který volil nové vedení
prostějovské oblasti. (viz článek
na této straně – pozn. aut.) Vedení oblasti bylo zvoleno v prvním
kole volby. To ukazuje, že kandi-

dovaly osobnosti skutečně zastupující všechny části názorového
spektra v ODS. Názory různé
ano, hádky ne.
Takže existují názorové rozdíly?
Pokud chcete mít politickou stranu lidí stejného názoru, tak musíte ke komunistům, nebo k velkým vůdcům, jako je Jiří Paroubek. V ODS je různost názorů
běžná a prostějovská ODS tím
netrpí.
Proč je tedy v Prostějově ODS
rozdělena do dvou organizací?
To vzniklo historickým vývojem. Právě v posledních týdnech
se scházeli předsedové obou
sdružení v Prostějově a společně
s místopředsedou oblasti připravili řešení, které má podporu členů. Tak věřím, že tento problém

vyřešíme a dokážeme, že se díváme dopředu.
Zpět do velké politiky, podporujete změnu na postu předsedy strany a odchod Mirka Topolánka z funkce?
ODS v Prostějově žádá zásadní
změny. Náš oblastní sněm požádal o svolání volebního kongresu
ODS. Chceme v rozumném termínu volební kongres, který jediný může vyřešit krizi vedení.
Co vzkážete voličům?
Voličům vzkazuji, že dáme ODS
dohromady a uděláme změny.
Jestli nechcete komunisty a Paroubka, tak nám zkuste věřit.
ODS má sílu být úspěšnou pravicí v české politice a má dobrý
program. Volební lídr Petr Nečas
je zásadový politik a slušný člověk.
-bp-

Nepříjemnou událost zažila
pětadvacetiletá zaměstnankyně baru. Po půlnoci zavítal
do provozovny opilý muž.
I přes její zřetelný nesouhlas
ke vstupu do restaurace vnikl
dovnitř. Přitom ženě zkroutil
ruku, čímž jí způsobil pohmožděniny. Pro podezření z
přestupku proti občanskému
soužití byla celá událost předána správnímu orgánu k dořešení. Pětadvacetiletému
chlapíkovi hrozí pokuta až
3 000 korun.

Chlapec byl přepaden v parku pár metrů od strážníka!

Pomoc v nouzi

BIČ na piráty dálnic

Po dvaadvacáté hodině se
obrátila na linku 156 s žádostí o pomoc manželka devětasedmdesátiletého muže na
invalidním vozíku. Ten z něj
v bytě spadnul a ženě se nedařilo dostat ho zpět. Strážníci prosbě vyhověli. Muže posadili do vozíčku. Naštěstí
nebyl zraněn a lékařské ošetření nepotřeboval.

Další žhář?
Několik minut před osmnáctou hodinou bylo přijato na
tísňovou linku 156 sdělení o
hořícím odpadu u sloupu veřejného osvětlení v ulici Šárka. Hlídka ihned vyjela do
dané oblasti, kde zjistila požár suché trávy ve skruži,
která se nacházela blízko
rozvodné skříně. Z důvodu
nebezpečí rozšíření ohně
strážníci skruž částečně posunuli. Přivolaná jednotka
Hasičského záchranného
sboru požár uhasila. Na zařízení nevznikla škoda. Událost si převzala Policie ČR.

Stačil okamžik
Po třiadvacáté hodině bylo
přijato na linku 156 telefonické oznámení o okradení
sedmačtyřicetiletého muže
na Wolkerově ulici. Strážníkům poškozený uvedl, že v
okamžiku, kdy si z kapsy vytahoval peněženku, přiběhl k
němu mladík tmavší pleti a
vytrhl mu ji z ruky. Pro podezření z trestného činu byla
událost předána na místě Policie ČR.
Tímto žádáme občany, aby
byli obezřetní a dávali si na
své věci bedlivý pozor. Pokud přesto dojde k protiprávní činnosti, je důležité ihned
záležitost nahlásit na linku
156 nebo 158.

Podivná zábava
V nočních hodinách byla
zjištěna městským kamerovým systémem skupinka
osob, která skákala na sloup
veřejného osvětlení a nevynechala ani odpadkový koš.
Toto své jednání doprovázela zpěvem. Do lokality byla
vyslána hlídka strážníků,
která dvěma devatenáctiletým mladíkům udělila blokovou pokutu. Zbylým třem
byla dána rázná domluva.
Strážníci dohlédli na jejich
odchod z náměstí. Ke škodě
na majetku nedošlo.

Za bílého dne, dvacítku metrů
od strážníka městské policie,
který hlídal za plotkem děti
přecházející přechod na ulici
Vápenice, přepadlo kvarteto
romských mladíků šestnáctiletého Aleše. Jako každý den
procházel v 7.30 hodin Smetanovými sady do školy, tentokrát se pro něho stala obvyklá
cesta děsivým zážitkem.
Když procházel kolem altánu
směrem k východu z parku u Ná-

(Dokončení ze strany 1)
Dálniční oddělení dopravní policie je od minulého roku vybaveno novými auty značky Volkswagen Passat v civilním provedení. Každý kraj disponuje jedním takovým vozem vybaveným systémem Polcam. Základem tohoto měřícího a dokumentačního zařízení jsou dvě
kamery umístěné za předním i
zadním sklem napojené na počítač, kde se data zpracují a uloží.
Kamerová zařízení jsou schopna pořídit nahrávku až 150 metrů vzdáleného vozu.V minulém
roce oddělení v Kocourovci tímto vozem zjistilo 1 222 přestupků, za které řidiči zaplatili jeden
milión tři sta tisíc korun. V letošním roce má toto vozidlo najeto
147 hodin a jeho posádka pokutovala přes 200 přestupků za 150
tisíc korun. "Samozřejmě čas,

Èerná kronika
Straky ve vazbě

Jak jsme vás již informovali v
minulém týdnu, v Krumsíně na
Prostějovsku došlo dne 18. 3.
2010 v časných ranních hodinách ke krádeži vloupáním do
prodejny. Pachatelé zde způsobili škodu na majetku a odcizených věcech nejméně za 30
000 korun. Policistům z Obvodního oddělení v Plumlově
se podařilo oba pachatele dopadnout. Dva muži ve věku 21
a 29 let byli obviněni z přečinu
krádeže ve formě spolupachatelství a skončili ve vazbě.

Vyloupené prodejny

Dosud neznámý pachatel se v
minulých dnech násilím vloupal do prodejny na ulici Okružní v Prostějově. Z prostoru prodejního pultu odcizil pokladní
zásuvku s finanční hotovostí.
Poškozené firmě tak způsobil
celkovou škodu ve výši nejméně 37 000 korun.
Na ulici Určická pak v sobotu
v nočních hodinách došlo ze
strany neznámého pachatele ke
krádeži vloupáním do prodejny. Pachatel si odsud odnesl 5
kusů vystavených vodovodních baterií. Škoda činí nejméně 20 000 korun.

Brali šrajtofle

V pondělí ranních hodinách na
náměstí T. G. Masaryka před
prodejnou Makovec v Prostějově se neznámý pachatel
zmocnil peněženky s finanční
hotovostí, kterou měla majitelka uschovanou v kabelce zavěšené na rameni. Pachatel tak

rodního domu, objevila se proti
němu banda výrostků. Když se
setkali tváří v tvář, obstoupili ho.
„Naval mobil a prachy!“ Chlapec
si jen zlostně odplivl a chtěl pokračovat v chůzi, rukou jen odstrčil halamu, který mu stál v cestě.
V tom okamžiku se na něho sesypaly pěsti čtveřice grázlů hlava
nahlava. Zatmělo se mu před očima.
„Bránil jsem se, taky jsem rozdával rány nalevo napravo. Měl

jsem štěstí, že na dohled za mnou
šel kámoš, asi bych dopadl daleko
hůř,“ okomentoval zážitek otřesený Aleš. Spolužák se rozběhl, řval
na útočníky a ti se ve strachu rozutekli. Beznadějně je ještě chvilku honil, pak se však vrátil k zakrvácenému Alešovi. Naštěstí mu
nestihli nic ukrást, horší už to bylo s jeho tělesnou schránkou. Společně došli do školy a odtud ho ihned odvezla třídní učitelka na lékařské ošetření. Otřes mozku,

roztržené obočí a další krvavé rány v obličeji. Týden léčení v domácím ošetřování.
"Drzost těch romských chlapíků
už nezná mezí. Mají se snad naši
žáci bát chodit do školy?“ zlobil
se ředitel školy, který doporučil
svému žáku nahlásit všechno na
policii.
Z pochopitelných důvodů naše
redakce neuvádí jména zainteresovaných osob až do prošetření
celého případu policií.
-jp-

který trávíme v terénu, ovlivňují
klimatické podmínky, zda je nějaký svátek či výjimečná situace. Policisté však nekontrolují
pouze rychlost vozidel na dálniční komunikaci, ale také zda
řidiči svítí, mají pásy, dodržují
správný způsob jízdy, nedrží hovorové zařízení či dodržují další
pravidla," řekl plukovník Pavel
Novák, šéf služby dopravní policie.
"Jezdíme ve dne, v noci, o víkendech i svátcích. Máme vypozorována určitá data, kdy je nutno zintenzivnit kontroly," upřesnil plukovník Pavel Novák.
Na vozidlo připadne deset policistů speciálně vyškolených pro
řízení ve vysokých rychlostech
za extrémních podmínek. "Samozřejmě, bezpečnost je na prvním místě a byli vybráni opravdu takový policisté, kteří mají ří-

zení takzvaně v krvi. Jde nám o
zdraví nejen našich zaměstnanců, ale i všech účastníků provozu," doplnil Pavel Novák. Jeden
z členů posádky potvrdil, že při
sledování dosáhla ručička na tachometru až ke třem stům kilometrům za hodinu. "Naším cílem není sankcionovat co nejvíce přestupků, ale chceme být
spíše takovou výstrahou, aby řidiči dodržovali předpisy. Je totiž
lepší zabývat se nyní prevencí
než řešit pozdější represe. Jsme
tady hlavně proto, abychom snížili počet pirátů silnic, tedy agresivních řidičů se silnými auty,
kteří si myslí, že jim dálnice patří," popsal Pavel Novák.
Většinou jsou prohřešky řešeny
přímo na místě. Systém Polcam
je nastavitelný podle potřeb policistů. Vozidlo je vybaveno obrazovkou, kde se při měření zo-

brazí souřadnice místa, délka
měřeného úseku, poznávací
značka, rychlost vozidla a spousta jiných informací prokazujících porušení zákona. "Většinou,
když si lidé všimnou našeho vozidla, už je pozdě, aby cokoliv
podnikli, protože už je jejich jízda zdokumentována. Pokud někdo ujede, což je jeden ze sta,
pošleme nahrávku majiteli vozu
a dále to řeší správní orgán," řekl
Pavel Novák.
Pro lepší komunikaci mezi strážci zákona a pokutovanými osobami jsou umístěny vedle kamer
světelné cedule, kde je kolem 16
příkazů, jak se má řidič zachovat.
Jsou tam hesla jako pojeďte za
mnou, zastavte nebo zpomal. Pro
menší delikty mají upozornění
rozsviť světla či jiná varování.
Příkazy jsou i v německém a
anglickém jazyce.
-vevi-

svým jednáním způsobil škodu
ve výši 1 500 korun. Další případ se stal téhož dne ve 14.00
hodin na ulici Sokolská před
pohostinstvím U Pantáty v Prostějově, kdy neznámý pachatel
odcizil peněženku, kterou měl
majitel uloženou v zadní kapse
u kalhot. V peněžence měl své
doklady a finanční hotovost.
Pachatel tak způsobil škodu ve
výši 2 500 korun. Po pachatelích se pátrá.

tého důchodce, kdy jeden z pachatelů seniora zabavil v kuchyni a druhý z povedené dvojice mezitím odcizil pánovi finanční hotovost ve výši 7 500
korun. Policie opakovaně varuje zejména seniory: Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho
cizího nevpouštějte do svého
bytu!

nářadí, brusku, strunovou sekačku, nosiče a držák lyží a další nářadí. Majitel celkovou škodu vyčíslil na 50 tisíc korun.

"Naftaři" odhaleni

Policistům z Obvodního oddělení v Konici se podařilo dopadnout pachatele krádeží nafty z měsíce ledna letošního roku v Horním Štěpánově. Tehdy
podezřelí muži ve věku 22 a 42
let odcizili celkem 230 litrů
motorové nafty z nákladního
vozidla a z autobusu. Způsobili tak škodu ve výši nejméně 6
tisíc korun.

Přespolní zloděj

Policisté z oddělení Kriminální
služby a vyšetřování v Prostějově zjistili pachatele krádeží
vloupáním v obci Bohuslavice
a Pěnčín na Prostějovsku. Obviněný třiadvacetiletý muž z
Olomoucka se v měsíci březnu
letošního roku vloupal do rekreačních objektů v katastru
uvedených obcí a způsobil celkovou škodu ve výši nejméně
za 60 000 korun.

Oloupili důchodce

V úterý odpoledne vstoupili
dva neznámí muži do domu s
asistenční službou v Prostějově
na ulici Brněnská. Pod záminkou blíže neuvedené kontroly
vstoupili do bytu sedmdesátile-

Krkavčí otec

Podezřelý čtyřiačtyřicetiletý
muž si od měsíce května roku
2007 do současné doby neplnil
svoji vyživovací povinnost na
svého syna šestnáctiletého syna, jak má stanoveno rozsudkem Okresního soudu v Prostějově z roku 1995. Celková
dlužná částka za toto období na
výživném činí 14 000 korun.
Muži za trestný čin zanedbání
povinné výživy hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Opilý cyklista

Ve čtvrtek kolem dvacáté hodiny zastavila hlídka policie při
běžné silniční kontrole na okraji obce Čelechovice na HanéKaple pětatřicetiletého cyklistu. Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 1,41 promile alkoholu v dechu. Cyklista se přiznal, že měl čtyři jedenáctistupňová piva. Byla mu zakázána
další jízda. Přestupek byl postoupen správnímu orgánu.

Vybílil mu chatu

Ze středy na čtvrtek se vloupal
neznámý pachatel do zahradní
chaty v Prostějově na ulici Brněnská. Zloděj rozbil okno a
odstranil mříž a poškodil dveře.
Z chaty odcizil motocykl Jawa
50, kompresor, pneumatické

Čmajzli lana

Ve čtvrtek ráno zjistili pracovníci Českých drah, že přes noc
zmizelo na trati mezi obcemi
Čelčice a Pivín 259 metrů
bronzového lana. Lano bylo
umístěno na trakčních podpěrách na sloupech ve výšce 8
metrů. Krádeží zloděj způsobil
škodu za 59 000 korun.

Najel na minu!

V pátek najel traktorista při polních pracech na poli v katastru
obce Kobeřice na dělostřeleckou minu. Ihned zavolal na linku 158. Policejní pyrotechnik
na místě zjistil, že se jedná o německou dělostřeleckou minu
ráže 80 mm z období 2. světové války. Dělostřeleckou minu
na místě zneškodnili.

Munice u Slatinek

Další nález munice oznámil na
policii muž v sobotu ráno. Tentokrát pozůstatky 2. světové
války nalezl v lese u obce Slatinky. Asi 30 cm pod zemí ležel
tříštivý trhavý granát ráže 105
mm, dva protipancéřové průbojné granáty ráže 88 mm a nábojnice do kulometu, ráže 20
mm. Přivolaný pyrotechnik
ostrou munici zneškodnil nedaleko nálezu na bezpečném
místě.
Naštěstí se nikomu nic nestalo.
Na místě je upozornění, pokud
naleznete nějakou podezřelou
věc, nemanipulujte s ní, ale
místo označte a ihned volejte
na linku 158.

Vidìno - Slyšeno
Zácpa

To by člověk nevěřil, jak snadno
může vzniknout dopravní zácpa.
V Konici hustota provozu na nule. Na kruháč pod náměstím pomalu vjíždí řidička s pražskou espézetkou ve směru od nádraží.
Točíce se v rondelové kružnici
zaregistruje další auto přijíždějící
od náměstí. A jakožto na křížení
silnic bez dopravního značení jala se uplatnit pravidlo pravé ruky,
zastavila dávajíc přednost druhému autu. Nikde ani kolo, akorát
ty dva povozy dávající si vzájemnou přednost a zoufalé pohledy
řidičů. Nechybělo mnoho a Konice se stane totálně neprůjezdná!
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ubralo ze soboto-nedělní noci, a
pokud to ještě dosud někdo nezaregistroval, tak už nejspíš ledasco
prošvihl. Mimochodem, tak nějak odborníci docházejí k závěru,
že časovými posuny se stejně nic
neušetří a je to akorát tak k zlosti,
protože je dlouho světlo a našinec
zvyklý dělat až do tmy je pak nadřený jak hospodářské zvíře. Ale
holt už je to taková tradice!

Obava!

„No musím opatrně, aby se mi v
korunách jabloní neusadili
ochranáři zeleně,“ mudroval sadař, který se chystal k jarnímu zušlechtění své zahrady. Pravda, nic
se nemá přehánět a začít zmlazovací řez rovnou u země nemusí
být vždy nutností. Ovšem také
zachraňování nezachranitelného
Vstávat a cvičit
není asi tím pravým ořechovým.
Komu to ještě nedošlo, tak je o Nemusí být občas od věci nechat
hodinu víc, než na začátku víken- průchod obyčejnému selskému
du. Kouzlo zvané letní čas nám rozumu…
-MiH-

Proběhl sněm prostějovské ODS

Ve čtvrtek 25. března 2010 proběhl v Prostějově oblastní volební
sněm prostějovské ODS, na kterém byla zvolena oblastní rada na
dvouleté funkční období ve složení:
předseda: Pavel Drmola
1. místopředsedkyně: Hana Lebedová
2. místopředseda: Michal Šmucr
členové: Jan Coufal, Marie Dokoupilová, Radim Fiala, Tomáš
Iránek, Bohumil Moudrý, Jiří Pospíšil, Milada Sokolová, Mojmír
Sokol.
Vedení oblasti bylo zvoleno hned
v 1. kole tajných voleb, což svědčí
o konstruktivní a pracovní atmosféře oblastního sněmu. Na

sněmu byla vyjádřena podpora
poslanci a současně i kandidátu
Radimu Fialovi, který je volebním lídrem prostějovské oblasti ve
volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a na krajské kandidátní listině zaujímá 2. místo.
Oblastní sněm vyzval členy k
maximálnímu úsilí pro dosažení
co nejlepšího volebního výsledku. Současné problémy uvnitř ODS sněm požaduje řešit
svoláním volebního kongresu
strany v termínu mezi volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volbami do zastupitelstev obcí v roce 2010.
Ing. Pavel Drmola, předseda
oblastního sdružení ODS

Našla pokladnu! Prázdnou...

Neobvyklý nález nahlásila
strážníkům městské policie žena, která minulý týden v podvečer našla u příkopy v keřích
pohozenou pokladnu. Na první pohled bylo zřejmé, že kasu
tady nikdo neodhodil jenom
tak, ale že to může být dílo lupiče.
"V podvečer na linku 156 nahlásila žena neobvyklý nález na
okraji města. Jednalo se o elektronickou pokladní kasu. Z ní
byl vytažený kovový šuplík a
vedle se nacházela plastová přihrádka na mince a na bankovky.
Pochopitelně pokladna byla
prázdná bez jakékoliv hotovosti. Z důvodu podezření na
věc pocházející z trestné činnosti byla vyrozuměna Policie

Policistům bylo hned jasné,
že pokladna odhozená do
příkopy je součástí trestné činnosti zatím neznámého pachatele
ČR. Ta domněnku potvrdila. Po
příjezdu technika a hlídky státní
policie jim byla celá záležitost
předána k dalšímu šetření,"
uvedla Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. -mik-

Noční lupič v bytě
Starší ženu udeřil "boxerem"

Nepříjemnou noční návštěvu
zažila minulý týden starší žena
bydlící na Sídlišti svobody. V
bytě v prvním patře spala při
otevřených dveřích na balkoně
a to se jí stalo osudným. Právě
balkonem vlezl dovnitř zatím
neznámý pobuda a v bytě začal
řádit. Ještěže byl doma syn
majitelky!
"Ve čtvrtek v noci vnikl pootevřenými balkonovými dveřmi do
pokoje bytu v prvním patře panelového domu na Sídlišti svobody neznámý muž. Přistoupil k
posteli, kde spala jednašedesátiletá majitelka a udeřil ji boxerem
do obličeje. Jejím křikem se probudil osmadvacetiletý syn, který
spal ve vedlejším pokoji. Přiběhl
se podívat co se děje. Útočník jej
také napadl a pak utekl vstupními
dveřmi bytu na chodbu. Po rozbití vstupních dveří domu vyběhl
na ulici a zmizel ve tmě," infor-

movala nás o případu Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově.
Naprosto drzý zloděj majitelce
bytu ani jejímu synovi naštěstí
nestačil nic ukrást, přesto jsou
oba v šoku a navíc byli zraněni.
"Poškozením dveří způsobil pachatel škodu za 6 tisíc korun. Napadené osoby vyhledaly lékařské
ošetření. Útočník jim způsobil
lehké zranění. Za trestný čin porušování domovní svobody a poškozování cizí věci mu po
dopadení hrozí až dva roky vězení," dodala Jana Adámková.
-mik-

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

Nejsou jiz mezi námi...
Marie Kohlová 1945 Prostějov
Františka Zajmová 1918 Prostějov
Jaroslav Doffek 1927 Prostějov
František Pittner 1919 Prostějov
Angela Zacharová 1926
Jaroslav Duda 1944 Prostějov
Kralice na Hané Drahomíra Poláková 1925 Držovice
Alena Kovářová 1934 Studenec
Jiří Mlčoch 1951 Prostějov
JUDr. Josef Šindelář 1924 Prostějov Josef Švec 1923 Buková
Pohøby v tomto týdnu
Středa 31. března 2010
Zdeněk Vidmuch 1939 Držovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Josef Špaček 1929 Kralice na Hané 14.00 kostel Kralice na Hané

29. března 2010

Hasiči na roztrhání
Minulý týden došlo k sérii požárů

Minulý týden se prostějovští
hasiči takřka nezastavili.
Kromě početných technických výjezdů a pomoci při
odstraňování následků dopravních nehod museli řešit i
celou sérii požárů na různých
místech celého Prostějovska.
Hořela suchá tráva, stohy, les
u Krumsína, papírový odpad,
chatky nad Plumlovskou přehradou a dokonce i osobní vozidlo.
"Hned v pondělí hořela z dosud
neznámých příčin suchá tráva v
ulici Šárka v Prostějově. V
úterý jsme pak vyjížděli na pole
mezi obcemi Ivaň a Klánovice,
kde zřejmě po hře dětí vzplanul
stoh slámy. Ve středu byl hašen
požár odpadu u novinového
stánku na hlavním nádraží a od-

V chatové oblasti nad Plumlovskou přehradou shořely dva
dřevěné přístřešky
poledne začal hořet vojenský
les v Krumsíně. Ten vzplál
kvůli nedostatečné noční kontrole druhý den ráno znovu,"
uvedl Josef Nedělník, vyšetřovatel Hasičského záchranného
sboru v Prostějově.
Ve čtvrtek zamířilo několik hasičských jednotek do oblasti

Kdo zapálil křoví u banky v ulici Újezd, to teprve zjišťují hasiči

nad Plumlovskou přehradou.
"Oheň zde zcela zničil dva přístřešky v chatové oblasti. Celková škoda i příčina tohoto
požáru je zatím v šetření," podotkl Nedělník.
Ve zbytku týdne ještě hasiči
zasahovali u požáru bioodpadu v Čelčicích a také na
rychlostní komunikaci, kde
plameny pohltily díky technické závadě osobní vozidlo.
Kuriózní požár vznikl poblíž
centra Prostějova u opravované budovy ČSOB v ulici
Újezd. Zde shořely suché křoviny na větší ploše a dokonce
i reklamní poutač na budově
banky. Ani tady se zatím neví,
kdo požár způsobil.
-mik-

Pomačkané plechy za čtvrt milionu
Starší důchodce za volantem
nestačil ve středu zareagovat
na vzniklou situaci v provozu
na rychlostní komunikaci a zezadu to napral do BMW jedoucího před ním. Naštěstí se
nikomu nic nestalo, ovšem
škoda na vozidlech čítá čtvrt
milionu!
"Ve středu v 15.00 hodin jel pětačtyřicetiletý řidič s osobním
vozidlem BMW po rychlostní
komunikaci ve směru z Olomouce na Prostějov. Z důvodu
vyvolaným silničním provozem,
kdy byl částečně uzavřený levý
jízdní pruh pro opravu svodidel,
řádně označen dopravním značením, chtěl řidič zastavit vozidlo v levé jízdním pruhu a chtěl se
zařadit do pravého volného pruhu mezi jedoucí vozidla způsobem tzv. "zips". V okamžiku řazení se do uvedeného jízdního

Pohledem shora
Pohledem shora

Zpitý do němoty nemohl ani vylézt z auta!
Je až k neuvěření, kdo
všechno si dovolí v dnešní
době sednout za volant. Ve vozidlech, která jsou obecně považována za jedny z největších
smrtících zbraní na světě, zastavili policisté během uplynulých dnů dva totálně opilé
řidiče. Co opilé, přímo zpité do
němoty!
Ve čtvrtek si hlídka dopravní policie vybrala stanoviště ke kontrolám motorových vozidel u
Lutotína. Před půl šestou večer
zastavila podezřele vypadající
auto, jehož řidič si při jízdě
nebyl zrovna moc jistý. Policisté
brzy poznali proč. "Ve čtvrtek
kolem 17.20 hodin kontrolovala
policejní hlídka řidiče v obci Lutotín. U řidiče motorového vozidla Ford Mondeo bylo při
dechové zkoušce prvním měřením zjištěno 4.79 promile alkoholu v dechu. Po šesti minutách
byla zkouška opakována a řidič
nadýchal 4,70 promile. Dobro-

volně se třiačtyřicetiletý řidič
podrobil i lékařskému vyšetření.
Uvedl, že vypil dvě dvanáctistupňová piva a tři panáky vodky.
Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána
další jízda, je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky," uvedla k
případu Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Dá se ovšem s úspěchem pochybovat o tom, že při nadýchání tak rekordní hodnoty
alkoholu v dechu měl řidič před
jízdou pouze dvě piva a tři panáky...
K podobnému otřesnému
případu podnapilosti za volantem motorového vozidla došlo i
pár dní předtím. "V sobotu ve
22.45 hodin byl na křižovatce
Studenec - Čelechovice na Hané
hlídkou Policie ČR kontrolován
dvaatřicetiletý řidič osobního
motorového vozidla Ford Fiesta.
Řidič se na výzvu policie podro-

Před časem vyhlásila policie válku opilým šoférům a hodlá v ní pokračovat. Z uvedených dvou případů vyplývá, že je to jenom dobře!
bil dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 3,74 promile.
Muž s naměřenou hodnotou nesouhlasil a uvedl, že před jízdou
nic nepil. Byl vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s
odběrem krve a moči, kterému

se podrobil. Řidiči byl zadržen
řidičský průkaz a na místě zakázána další jízda. Hrozí mu
trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti," řekla Eva Čeplová.
-mik-

V České si nabil pusu opilý cyklista
Nejenom řidiči motorových
vozidel usedají bohužel za volant pod vlivem alkoholu.
Zřejmě ještě hodně lidí neví, že
ani na kolo nesmíte sednout
opilí. Cesta z hospody se takto
minulý týden nevyplatila dvaatřicetiletému muži, který si
pořádně nabil pusu v České
ulici.

"V pondělí 22. března ve 20.15
hodin jel dvaatřicetiletý cyklista
z Prostějova na jízdním kole Olpran po ulici Česká od ulice Šlikova k ulici Rostislavova v
Prostějově. Cyklista z důvodu
svého podnapilého stavu nezvládl jízdu na jízdním kole a
bočně se otřel o zaparkované
osobní vozidlo Škoda Octavia,

které bylo zaparkované na ulici
Česká v Prostějově. Poté došlo k
nárazu do vozidla a k následnému pádu cyklisty na silnici. Policisté ho podrobili
dechové zkoušce s pozitivním
výsledkem, kdy byla naměřena
hodnota 2,44 promile alkoholu.
Při dopravní nehodě došlo ke
škodě na osobním vozidlem v

hodnotě 10 tisíc korun," informovala nás Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Technická závada, na kterou se
muž na kole vymlouval, jako
příčina dopravní nehody nebyla
na místě ohledáním zjištěna ani
uplatněna. Celou věc dále šetří
Skupina dopravních nehod Prostějov.
-mik-

Čekali jsme větší hrůzu, přiznávají prostějovští radní
Dvaaosmdesátiletý řidič této zánovní škodovky nestačil reagovat na vzniklou
situaci a na dálnici zezadu naboural do bavoráku.
pruhu však do něj narazilo z levé
zadní strany osobní motorové
vozidlo Škoda Felicie, jehož
dvaaosmdesátiletý řidič nepřizpůsobil rychlost vozidla svým
schopnostem a možnostem auta," popsala nám nehodu na dál-

nici Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Ke
zranění osob nedošlo, ani jeden
řidič před jízdou nepil alkohol.
Hmotná škoda na obou vozidlech byla předběžně vyčíslena
na 250 tisíc korun.
-mik-

do 40 let, měří 178 centimetrů,
má střední postavu, oválný tvar
obličeje zúžený k bradě, hnědé
oči a hnědé rovné vlasy.
HANA KUČÍKOVÁ se narodila
17.
února
1974 a trvalé
bydliště má
hlášeno v obci Mořice
číslo 48 v
okrese Prostějov. Na
hledanou vydal Okresní soud v Kroměříži
příkaz k zatčení pro trestný čin
úvěrového podvodu. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40
let, měří 150 centimetrů.
LUDVÍK VANYA se narodil 7.
května 1956 a trvalé bydliště má
hlášeno v ulici Edvarda Beneše
číslo 16 v obci Kateřinky u Opa-

vy. Na hledaného vydalo Okresní
státní zastupitelství v
Prostějově
souhlas k zadržení pro
podezření z
trestného činu krádeže. Jeho
zdánlivé stáří je 52 let, měří 175
centimetrů, má střední postavu,
šedé rovné a 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-

POPANSKU

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
e nadarmo se asi říká, že když vesničan zpanští, tak jí i polévku vidličkou. Samozřejmě, jíst příborem není ničím opovrženíhodným, naopak to ale není vždy příznak vyššího stavu. Ani všeznalost Společenského katechismu
Jiřího Gutha-Jarkovského nemusí být zárukou, že se jinak člověk nebude chovat
jak buran. Ba co víc – dojem vyšší společenské úrovně mu dává pocit, že si snad
jakási etická pravidla může udávat sám. No abychom to zkrátili, že si prostě nevidí do huby. Patrně je zřejmo, že mám na mysli ‚ještěšéfa‘ ODS Mirka Topolánka. Nejspíš jímán pocitem vlastního božství se ocitl zcela mimo mísu. Ale namísto toho, co kde pronášel, by nebylo od věci popřemýšlet, proč takové kecy
vůbec kde vedl. Asi se to nabízí: ukázat před aktuálním publikem, že je ‚jejich‘, že říká právě to, co oni
chtějí slyšet. A to je právě to nejsmutnější a nejspíš o to varovnější pro celou ODS. I to jsou jejich příznivci, jimž se chtěl Topolánek zavděčit! Jeho hloupé pindy totiž také mimoděk vypovídají – říkám to kvůli vám, jsem jeden z vás, myslím si totéž, co vy! Žel bohu, Mirek Topolánek svým chováním je také trochu prototypem toho, co je pro nás příznačné. Dokonale využít všeho, co se nabízí. V době svého senátorování zaměstnal někdejší manželku jako svoji asistentku. Co je doma, to se počítá. Sic tvrdil, že nikomu jinému nemůže tak důvěřovat, ale jak se ukázalo, přesunem do Prahy s sebou vzal i důvěru v partnerku. Jeho nová ‚nejspolehlivější‘ se pro změnu stala místopředsedkyní parlamentu… Stejně jako nižší
šarže si jezdí firemními auty na sjezdovky, Mirek Topolánek se nechal do Alp rovnou šupnout letadlem.
A teď? Vedení strany se ho snaží nějak zpacifikovat, ale on, místo aby sklopil uši, se prostě šprajcne a za
každou cenu uhájit svoje ego! Asi by bylo na místě si uvědomit další dávnou pravdu: každý národ má takovou vládu, potažmo vrcholné činovníky, jakou si zaslouží. To jsme to dopracovali!

N

To snad ani není možné...

Stavba rondelu dopravu neohrozila

Viděli jste je? Volejte policii
Prostějovská policie vyhlásila další celostátní pátrání po trojici
osob, které se dostaly na šikmou
plochu zákona. Muž z Konice
měl dokonce už nastoupit do
vězení, ale vyhýbá se mu. Policisté při pátrání spoléhají na osvědčenou pomoc veřejnosti.
MARTIN KALMAN se narodil
11. listopadu
1972 a trvalé
bydliště má
hlášeno na
Masarykově
náměstí číslo
27 v Konici.
Na hledaného
vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody pro trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35

3

Stavba nové kruhové křižovatky na Petrském náměstí
probíhá podle plánu. Bagry a
jiná těžká technika se zakously
do křižovatky jako do ementálu a již nyní se pracuje na
úpravě inženýrských sítí pod
povrchem země. Co je však daleko důležitější, že uzavírka
celé lokality nepřinesla žádné
větší komplikace v dopravě na
vnitřním okruhu.
"Čekali jsme větší hrůzu, ale
žádné problémy spojené s dopravou, například kolony aut a
zácpy v okolních ulicích jsme nezaznamenali," podotkl Jan Tesař,
starosta Prostějova. "Podle mého
názoru je to také zásluhou médií,
jejichž prostřednictvím jsme informovali o výstavbě rondelu a
objízdných trasách s dostatečným předstihem. Občané to za-

ADRA vybrala
12 tisíc korun

Již podeváté se objevili v ulicích měst v celé republice dobrovolníci a studenti s kasičkami, kam mohli lidé přispět a
podpořit humanitární projekty organizace ADRA. Velikonoční sbírka letos vynesla v
Prostějově 12 093 korun.
„Je to menší částka než vloni,
přesto jsme rádi, že i v době finanční krize se našli lidé, kteří
přispěli. Průměrný příspěvek byl
30 korun, což znamená, že na
čtyři stovky lidí bylo ochotných
podpořit naše projekty a pomoci
potřebným,„ ocenila Věra Palacká z Dobrovolnického centra
ADRA v Prostějově.
"Chci touto cestou poděkovat
všem, kteří přispěli, a také studentům ze Střední odborné školy podnikání a obchodu, TRIVIS-SŠ veřejnoprávní a Středního obchodního učiliště, kteří v
Prostějově sbírku uskutečnili.
Studenti byli báječní, vyšli nám
vstříc i pedagogové,„ nešetřila
chválou Věra Palacká.
V dnešní době se leckdo pohoršuje nad tím, jak je dnes ta
mládež špatná, i proto si studenti
zaslouží obrovské díky. Svým
přístupem k myšlenkám humanity dokázali, že nepatří všichni
do jednoho pytle. A to je potěšující.
-jp-

registrovali a přizpůsobili se
tomu," dodala místostarostka
Alena Rašková.
Stížnosti zaznamenali naši radní
pouze od občanů bydlících v ulicích, kudy vedou objízdné trasy.
Ovšem nikoliv kvůli houstnoucí
dopravě, ale pro neprovedený
úklid komunikací po zimní údržbě. "Volaly nám desítky lidí, že
jsme měli nechat tyto lokality
uklidit přednostně od prachu a
inertního posypu, který byl
užíván v zimním období. Uznali
jsme, že tito lidé mají pravdu a
tak jsme změnili harmonogram
jarního úklidu a společnost
.A.S.A. se nejdřív zaměřila na
tyto ulice. Pokud vím, k dnešnímu dni jsme již stížnostem vyhověli a ulice uklidili," sdělil
Pavel Drmola, místostarosta
města.
-mik-

Stavbaři již odstranili původní povrch křižovatky a zaměřili se na
výstavbu nových inženýrských sítí.

29. března 2010

Barmani namíchali skvělé drinky
Ve středu se v sále Společenského domu v Prostějově uskutečnil již XIII. ročník mezinárodní koktejlové soutěže juniorů a profesionálů CBA Hanácký pohár 2010. Stejně jako
v minulých letech se i ten letošní ročník soutěže barmanů
konal pod záštitou Rady města
Prostějova.
Letošní Hanácký pohár přivítal
rekordní počet účastníků, a to šedesát juniorů z pětadvaceti škol z
Čech a Slovenska a pětatřicet
profesionálních barmanů, kteří
se touto prací živí. Do Prostějova
se tak znovu sjela výborná konkurence a vlastně se tím jen potvrdilo, že soutěž pořádaná
Středním odborným učilištěm
obchodním nemá v České republice obdoby. Bohužel, nad dalšími ročníky visí obrovský otazník.
Ale pojďme popořádku. Barmani míchali ve středu drinky před
zcela zaplněným hledištěm Společenského domu, ve kterém se
během dne vystřídalo zhruba
1 500 diváků. A míchalo se z několika druhů alkoholu, ovšem

A mám hotovo! Práci barmanů kontrolovali při soutěži přísní porotci.
výhradně od jediného výrobce,
kterým byla tradičně Starorežná
Prostějov. Drinky pochopitelně
obsahovaly i nealko nápoje, a to
firem Pepsi a Monin. Koktejly
připravovali mladí barmani i
profesionálové na přesně stanovený čas a pod dohledem přísných porotců. "V soutěži jsme
měli i svá želízka v ohni. Studenti našeho učiliště se neztratili,
přestože neobsadili přední místa. Tomáš Rabčák skončil v juni-

orech devátý, David Fojtík skončil třináctý. Zlato za první místo vyhrál v soutěži mladých barmanů Lubomír Kouřil z Hotelové školy v Jeseníku, v profesionálech pak dominoval Daniel
Prokeš z Prahy. A ani v profesionálech se prostějovští barmani
nedali zahanbit. V míchání koktejlů zde soutěžil i ředitel Národního domu Jan Páleník a v perné
konkurenci obsadil skvělé sedmé místo," zhodnotil výsledky

nejlepších Milan Soukup, ředitel
pořádajícího SOU obchodního
na náměstí Husserla v Prostějově.
"S úrovní soutěže jsem každoročně velice spokojený. Jednotlivé
skupiny soutěžících barmanů se
střídaly v pravidelných intervalech, které byly vyplněny doprovodným programem. Akce měla
spád, což se líbilo především
mladým divákům. Atraktivitě
Hanáckého poháru přispěla samozřejmě vystoupení Taneční
školy Hubený, Základní umělecké školy v Zábřehu na Moravě
či hráčů kolové a krasojezdkyň z
Němčic nad Hanou. Navíc perfektní muzika dokreslovala
výbornou atmosféru, akce neměla jeden jediný hluchý moment.
Lidé se měli skutečně na co
dívat," pochvaloval si Milan
Soukup.
Jak jsme již ale naznačili v úvodu
článku, je docela možné, že s tak
skvělou soutěží, která Prostějovu
dělá dlouhá léta výbornou reklamu po celé republice, se budou
muset pořadatelé i diváci rozloučit. Jak je totiž známo, Společen-

ský dům počítá své poslední měsíce existence, zanedlouho bude
v souvislosti s výstavbou nového
obchodního a společenského
centra zbourán. "A v tom vidím
právě ten největší kámen úrazu.
Pokud nebude v Prostějově dostatečně velký kulturák typu současného Společenského domu,
nemáme šanci podobnou soutěž
kalibru Hanáckého poháru uspořádat. V Národním domě není
potřebné zázemí. Zbývá možná
jen Tennis Hotel, ale to bychom
už museli soutěž barmanů pořádat při jiné koncepci. Sem by
mohli přijet jen závodníci, bez
doprovodu, bez diváků a tím i
bez potřebné atmosféry. Jakýkoliv program tady ve velkém prostě vytvořit nejde. Takže situace
je jasná, pokud bude kulturák stát
a navíc jestli mě samotného bude
ještě bavit prosit na kolenou kamarády o sponzorské dary, Hanácký pohár bude. Pokud ne, bohužel se s touto největší a nejuznávanější soutěží barmanů v
republice budeme muset rozloučit," krčí rameny Milan Soukup.
-mik-

Mateřinka v divadle prostě nadchla

Přeplněný sál tleskal vystoupení předškoláků z osmi školek

Středeční odpoledne bylo v divadelním sále Národního domu vyhrazeno pro tu nejmenší
drobotinu. Konal se zde totiž
další ročník populární Mateřinky, tedy přehlídky kulturního vystoupení dítek z mateřských škol celého Prostějovska.

set minut na jevišti prožívaly s
obrovským zaujetím. "Ze všech
osmi vystoupení mám velmi
dobré pocity, akce se povedla na
výbornou," kvitoval letošní Mateřinku její dlouholetý organizátor Tomáš Jachník, jinak ředitel
Speciální mateřské školy v Mo-

Že by nová skupina Kabát či Olympic? Ale kdeže, to jen při letošní
Mateřince "zapařili" kluci ze školky na Sídlišti svobody!
Letošního ročníku, v pořadí už
jedenáctého, se zúčastnilo celkem osm školek - Hanačka,
Mánesova, Šárka, Sídliště svobody, Speciální - Mozartova a
dále děti z Žešova, Prostějoviček,
Ohrozimi a dokonce i z jedné mimoprostějovské školky - z Boskovic.
Vystoupení dětí na prknech divadla předcházelo několikaměsíční
nacvičování pod dohledem učitelek. Na první pohled bylo ve středu patrné, že děti měly před zcela
zaplněným sálem mnohdy velkou trému, ale zároveň svých de-

zartově ulici. Spokojenost vládla
na všech stranách, a to i přes malý počet účastníků. "Je pravda, že
letošního ročníku se zúčastnilo
vůbec nejméně školek v celé historii prostějovské Mateřinky. Ale
když si vezmeme, že v roce 2006
se Mateřinka nekonala vůbec pro
absolutní nezájem školek, tak
musíme vzít zavděk i takovým
počtem účastníků. V žádném
případě to ale neubralo na kvalitě,
spíše naopak," vysvětlil Tomáš
Jachník s tím, že bylo na každé
školce, čím při vystoupení diváky překvapí. "Některé děti si

připravily vystoupení s rodiči,
některé s učitelkami a jiné jsme
na jevišti viděli samotné. Záleželo čistě na kreativitě vystupujících. Pochválil bych tímto rád
všechny pedagogy či vychovatele, kteří s dětmi jednotlivá představení připravili," řekl hlavní organizátor.
Některá vystoupení dětí měla
opravdu originální názvy, jako
například Strašidel se nebojíme,
Rok má 12 měsíců, Hafanana,
Malí klauni či Medová školička.
Děti z Boskovic pak předvedli
velmi krásné sportovní cvičení s
obručí.
V květnu se v Nymburku uskuteční tradiční celostátní finále Mateřinky a je možné, že některá z
prostějovských mateřských škol
sem postoupí. "Celá akce se ve
středu natáčela na DVD, které
nyní posíláme odborné porotě k
zhodnocení. Její členové budou
mít těžkou práci, oblastních kol
bylo letos v republice osmnáct. Z
nich bude vybráno zhruba dvacet
školek s nejlepším vystoupením,
které odjedou začátkem května
na dvoudenní finále do Nymburka. Nezbývá mi nic jiného si přát,
než aby mezi nimi byla i některá
z prostějovských mateřských
škol," sdělil Tomáš Jachník. Na
závěr dodal obrovský dík Městu
Prostějov, bez jehož finanční pomoci by se Mateřinka nemohla
uskutečnit.
Festival Mateřinka je zařazen do
seznamu akcí akreditovaných
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a zároveň je
vyhlášen metodickou akcí pro
učitelky mateřských škol. Cílem
projektu je přispívat k rozvoji
osobnosti dítěte předškolního
věku s důrazem na tvořivost, aktivitu, citlivost vůči druhým lidem i vůči životnímu prostředí.
Pomáhat upevňovat význam rodiny jako nenahraditelného pilíře

Ani malá děvčata ze Sídliště svobody se nedala zahanbit a divákům předvedla vášnivé jihoamerické tance
lidské společnosti a napomáhat
rozvoji vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou. Vytvářet prostor pro výměnu zkušeností a odborných poznatků mezi pracovníky v oblasti předškolní výchovy a zároveň pomoci zvýraznit

pozici předškolního školství v
rámci celkového výchovně vzdělávacího systému v České republice.
Celostátní finále Mateřinky organizuje jako vždy město Nymburk
7. a 8. května 2010.
-mik-

Bouřlivý potlesk zaplněného divadla sklidilo i vystoupení MŠ
v Mánesově ulici s názvem Malí klauni

Vynikající úspěch Jiřího Kaspara z podnikatelské školy
Jiří Kaspar patří po celou dobu
studia na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově k nejlepším studentům
v oblasti cizích jazyků. Prvního
úspěchu dosáhl již na počátku
studia v okresním kole olympiády v anglickém jazyce.
"Tehdy jsem se umístil na 7.
místě v silné konkurenci studentů
2. a 3. ročníků. Obdržel jsem tehdy zvláštní ocenění poroty," podotkl Jiří Kaspar. Dalším velkým
úspěchem bylo 1. místo v krajském kole středních odborných
škol v Olomouci a 2. místo v
okresní olympiádě. Ve třetím ročníku se také zúčastnil literární
soutěže v rakouském Deutschlandsbergu. V silné konkurenci 18 finalistů, rodilých mluvčích, obsadil 5. místo. Tímto
také prokázal své velmi dobré
znalosti německého jazyka. Posledního úspěchu v anglickém jazyce dosáhl 18. března 2010, kdy

v Krajské konverzační soutěži v
anglickém jazyce pro střední odborné školy v Šumperku získal 1.
místo. Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první, která
proběhla písemnou formou, soutěžící plnili úkoly v poslechovém
a lexikálním testu. V ústní části
řešili jazykovou situaci v předem
vylosovaných dvojicích. Popisovali obrázek a následně každý samostatně konverzoval na vylosované téma. Soutěže se účastnilo
42 studentů z celého kraje, jejichž
znalosti hodnotilo šest porotců z
řad pedagogů. "V rámci konverzační části soutěže jsem si vylosoval poměrně těžké téma o životním prostředí. Snažil jsem se
uplatnit znalosti získané četbou
anglické mutace National Geographic. Ve vyměřeném čase
jsem hovořil o neekologickém
způsobu těžení pohonných
hmot," řekl vítěz této soutěže Jiří
Kaspar.

Jiří Kaspar patří k chloubám prostějovské podnikatelské školy

Vynikající jazykové znalosti mimo vítězství v soutěžích potvrzují i získané certifikáty TOEFEL a
od letošního února je také Jiří
Kaspar držitelem certifikátu
CAE Cambridge ESOL. "Velmi
mě těší každý úspěch studenta
naší školy. A Jiří Kaspar patří
bezesporu k těm nejlepším. Jeho
znalosti anglického jazyka jsou
na vynikající úrovni. V rámci studia klademe důraz na výuku cizích jazyků, snažíme se, aby naši
absolventi odcházeli s velmi
dobrou znalostí anglického nebo
německého jazyka. Připravujeme je také ke složení mezinárodních certifikátů. Jirka patří ke studentům, kteří měli navíc individuální přístup ze strany vyučujícího. A nebýt jeho vlastního nadšení pro cizí jazyky a domácího
zázemí, nedosáhl by takovýchto
výsledků," sdělil nám Václav
Křupka, ředitel podnikatelské
školy.
-bp-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 29. 4. DO 4. 4. 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 v 19.30 hodin a ve čtvrtek ve 20.30 hodin.
Měsíc bude v úterý ve 04:25 hodin v úplňku.
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.

29. března 2010

5

Blíží se hokejový turnaj SIDA CUP 2010
Pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka
Jak jsme již informovali minulý
týden, blíží se kvapem druhý ročník mezinárodního hokejového
turnaje mládeže SIDA CUP 2010,
který se uskuteční ve dnech 9. až
11. dubna 2010 ve Víceúčelové
sportovní hale - Zimním stadionu
v Prostějově. Turnaj je určený hokejistům narozeným v roce 1996
a mladším, jedná se tedy o projekt
podpory mládežnického sportu.
Hlavním partnerem turnaje je
prostějovská firma SIDA za spoluúčasti Města Prostějov, HK Jestřábi Prostějov a Sportcentra DDM Prostějov. Záštitu nad celou akcí převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan
Alois Mačák. Organizačně turnaj
zajišťují dobrovolní funkcionáři
HK Jestřábi pánové Vlastimil
Gottwald a Ivo Svozílek.
Zeptali jsme se tedy zainteresovaných osob na podrobnosti připravované akce. Jako prvního
jsme oslovili náměstka hejtmana
Olomouckého kraje, pana Aloise
Mačáka (na snímku).
Pane Mačáku, převzal jste
záštitu nad hokejovým turnajem mládeže. Co vás k tomu
vedlo ?
Především můj dlouhodobě vřelý
vztah ke sportu, k němuž mě odmalička vedl táta, vynikající sportovec. Podporuji v rámci svých
možností různé akce zejména u
mládeže. Snažím se tak alespoň
částečně vracet to, co mi dal do života sport.
Jako bývalý aktivní hokejista,
co si osobně myslíte o současné
podpoře mládežnického sportu
u nás? Myslíte, že současná
koncepce podpory ze strany
státu a obcí je dostačující ?
Ze strany státu zatím bohužel žádná perspektivní koncepce není realizována. Jsem optimista a

věřím, že nová vláda ČR se touto
důležitou problematikou bude seriózně zabývat. Je však nezbytné,
abychom jak politikové, tak i
sportovci společnými silami vytvořili dostatečný tlak a podpoře
mládežnického sportu se náležitě
věnovali. Abych byl konkrétní, co
se týká města Prostějova a Olomouckého kraje jsem rád, že mohu jako dlouholetý komunální a
regionální politik konstatovat, že
podpora v rámci možností, kterou
máme, je na rozdíl od jiných měst
a krajů na solidní úrovni. Je to samozřejmě vždy o hledání kompromisu. Jsem přesvědčený, že do
oblasti mládežnického sportu musí být v blízké budoucnosti z mnoha důvodů věnováno více finančních prostředků než doposud.
Dalšího v pořadí jsme se zeptali

J. Chalánková:
Velikonoce jsou
časem inventury

Jitka Chalánková z Prostějova, povoláním dětská lékařka, vede krajskou kandidátku TOP 09
do květnových parlamentních voleb. A protože
nás o víkendu čekají Velikonoce, minulý týden
jsme si o nich s J. Chalánkovou povídali.
Paní doktorko, co pro vás znamenají velikonoční svátky?
Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem, je to příležitost se zamyslet nad smyslem
oběti. V době půstu, který Velikonocím předchází, se vracíme sami k sobě, ke svému nitru. Je
to pro každého možnost udělat si v něm pořádek, jarní úklid, inventuru…
A jaká byla vaše letošní inventura?
Zvlášť letos jsem hodně přemýšlela o věcech
politických. Své angažování beru jako službu,
cítím pocit zodpovědnosti. Práce v politice přináší i chvilky problematické, všichni vnímáme,
že naše země se nachází ve stavu hodně silné
deziluze z politiky související se stylem a jednáním některých představitelů. Dopředu se však
dívám s nadějí, že přes chyby a nedorozumění
se přece jen posuneme k lepšímu uspořádání
poměrů, že budeme mít co předat dalším generacím.
Jak slavíte Velikonoce?
Celá rodina držíme samozřejmě na Velký pátek
přísný půst, na Boží hod velikonoční jdeme do
kostela. Tradičně mě čeká barvení vajíček, pečení mazance a příprava velikonoční nádivky s
kopřivami a bylinkami. Vzhledem k tomu, že
máme tři dcery, tak vajíček a dárků pro koledníky musí být u nás hodně (úsměv), na syna
zbývá upletení pomlázky.
-bp-

Nejlepší učitelé převzali ocenění města
Den učitelů 28. března slaví svátek
všichni pedagogové. Je to pocta nejen k výročí narození učitele národů Jana Ámose Komenského, který se právě ten den roku 1592 narodil, je to oslava povolání a životního
poslání kantorů, jež formují dětství
a mládí každého člověka.
Oslava svátku učitelů je v Prostějově
spojena s předáváním ocenění za
dlouhodobou a příkladnou práci ve
školství, za vynikající výsledky ve
výchově a vzdělávání předškoláků,

Ocenění pedagogové :
Ivana Vaňková, Ivan Rýdl, Marie Vašková,
Jana Kirchhofová, Jana Krejzová, Michal Vodička, Olga Papoušková, Dana Blahoušková,
Jan Pataki, Milan Pavlovský, Václav Lošek,
Věra Vítková, Hana Mrákavová, Jana Prokopová, Arnold Prokop, Jitka Kopecká, Renata
Dohnálková, Hana Mrázková, Zuzana Kočová, Dagmar Sedláčková, Jaroslava Ptáčková,
Miroslava Vysloužilová, Marian Fančovič,
Michaela Rullová, Libuše Ibrmajerová, Šárka Dědochová, Michaela Kyzlinková, Miroslav Hrubý, Ludmila Krasavinová

školáků i středoškoláků, za trpělivou
práci se zdravotně postiženými žáky,
za přípravu a realizaci volnočasových
aktivit mládeže, za obětavou práci v
dětských domovech, za úspěchy žáků
v soutěžích uměleckých škol. To je
jen zlomek výčtu zásluh, které každoročně oceňuje prostějovská radnice.
Letos převzalo ceny celkem devětadvacet pedagogů mateřských, základních, středních, speciálních škol i
Základní umělecké školy Vl. Ambrose.

„Každá škola navrhuje každoročně ty
nejlepší ze svého pedagogického sboru. Pak jednotlivé nominace posuzuje
komise pro výchovu a vzdělávání
Města Prostějov a doporučí ty, kterým je nakonec uznání za dlouholetou pedagogickou činnost uděleno,„
vysvětlila předsedkyně komise Ivana
Hemerková.
Město Prostějov věnovalo učitelům
oba díly Dějin Prostějova, poukázky
na nákup knih a sami školáci přidali
dárečky z keramiky.
-jp-

ředitele společnosti SIDA pana
Jiřího Netušila.
Pane Netušile, proč společnost
SIDA vkládá svoje prostředky
do takového projektu ?
Domnívám se, že každá větší společnost by měla být angažovaná i
ve společenském dění, a to ve
smyslu pomoci potřebným.
Zvláště v období ekonomické krize, kdy dochází ke škrtům v oblasti veřejných financí, by se měly
soukromé peníze do podpory
zdravých projektů zapojit více.
Velmi mne těší, že počet firem,
které letošní turnaj podpoří, se minimálně ztrojnásobil. To svědčí o
skutečnosti, že i v těžkých ekonomických podmínkách jsou schopni manažeři a majitelé firem uvažovat o pomoci druhým.
A proč zrovna hokej a Prostějov
?
K hokeji a lidem z prostějovského
zimáku mám srdeční vztah. Kdysi jsme na 1. hokejové lize začínali jako pořadatelská služba. Dnes
máme 200 zaměstnanců a věnujeme se převážně strážní službě v
podnicích a ostrahou pultem centralizované ochrany. Po změně
koncepce policie při ochraně veřejného pořádku na sportovních
utkáních jsme se rozhodli, že oblast pořadatelské služby zcela
opustíme. Stále si myslím, že policie při rizikových utkáních na
stadiony patří. A proč Prostějov? I

když naše služby již realizujeme
na území celé ČR, jsme stále prostějovskou firmou!
Jako posledního jsme požádali
ředitele turnaje pana Vlastimila
Gottwalda o přiblížení organizační části příprav.
Pane Gottwalde, mohl byste
nám sdělit, na koho se v turnaji
tedy můžeme těšit?
Účast na turnaji včetně domácích
Jestřábů potvrdilo dalších 7 týmů.
Vzhledem k tomu, že turnaj byl
koncipován jako srovnání úrovně
mládežnického hokeje Olomouckého kraje a hokeje, který se
hraje v zahraničí, bude Olomoucký kraj reprezentovat také mužstvo HK MD Šumperk. Ostatní
týmy jsou již zahraniční. Z Itálie
přijede SV Kaltern Eishockey, z
Rakouska Wiener Eisloewen-Verein, z Chorvatska KHL Zagreb, z
Maïarska Budapest Stars a konečně favorizovaná mužstva ze Slovenska HK Púchov a MHC Martin. Dle mého názoru je největším
favoritem turnaje právě MHC
Martin, čtvrtý nejlepší tým na Slovensku. Výkonnostně je Martin
zhruba na úrovni týmu HK Skalica, který v minulém ročníku turnaje SIDA CUP Jestřáby porazili
6:2. Tehdy to bylo adrenalinové
utkání. Ještě na začátku třetí třetiny Jestřábi prohrávali 0:2, ale v
poslední třetině pak deklasovali
soupeře šesti brankami.

Jak probíhá finální dolaďování
organizace turnaje ?
Organizovat takovýto turnaj je
vzhledem k tomu, že se jedná o
vícedenní akci, poměrně časově
náročná záležitost. Snažíme se
poskytnout účastníkům turnaje
vše, co budou potřebovat, jak se
říká „od A až do Z„ a navíc turnaji zajistit potřebnou publicitu.
Myslím tím realizační tým, který
čítá šest hokejových nadšenců,
vyjma pana Netušila výhradně z
řad rodičů hráčů HK Jestřábi. V
současné době mi nejvíce času zabere zajišťování ubytování a stravy pro cca 180 osob a komunikace se zástupci všech týmů. Ubytování zajišťuji celkem v 5 lokalitách v Prostějově a blízkém okolí.
Jinak každý člen realizačního
týmu má na starosti určitou oblast,
já pak navíc celou akci koordinuji. Každý z nás však hledá a oslovuje potencionální sponzory, aby
kvalitně obsazený turnaj mohl
nejlepší hráče odměnit adekvátními cenami. Sponzoři se tak mohou zviditelnit a zároveň přispět
na smysluplnou sportovní akci.
Zatím vše probíhá podle plánu,
problémy nevnímám. Dá se říci,
že nyní hodně pomáhá zkušenost
s organizací minulého turnaje.
Myslím, že se všichni můžeme na
turnaj těšit a věřit, že naši borci
získají nějaký ten cenný kov.
-mik-
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Pasti na řidiče: Co je ztracený spád silnice
I silnice mají svou historii. Nejstaršími zachovalými silnicemi
v Evropě jsou silnice postavené
v době Římské říše. Tyto se nacházejí v Itálii, ve Francii a dalších státech, kde se rozprostírala Římská říše. Na našem území
se ve středověku silnice nestavěly. Tehdejší pozemní komunikace vypadaly asi tak, jak vypadají
dnešní nezpevněné polní a lesní
cesty. Až Marie Terezie v době
Prusko-rakouské války byla nucena z důvodu zajištění rychlého
přesunu vojsk budovat již silnice. „Tereziánské silnice„ měly

cca 4 až 5 metrů širokou tzv. štětem zpevněnou a jílem zakalenou část určenou pro pohyb vojsk a 1,5 až 2 metry širokou nezpevněnou část určenou k odpočinku vojsk. Kolem silnice bylo
vysázeno stromořadí k ochraně
odpočívajících vojsk před horkým sluncem v létě. Zemní tělesa těchto silnic jsou zachovány
dodnes a nacházejí se i na území
našeho okresu i města Prostějova. Tzv. „tereziánskou silnicí„ je
celý bývalý starý tah Brno - Olomouc. Ve městě Prostějově jsou
zbytky „tereziánské silnice„ na

ulici Brněnské i na ulici Olomoucké. Tyto vojenské silnice se
stavěly až do doby rozvoje železnic cca do poloviny 19. století, kdy rychlý pohyb vojsk již zajišťovaly vlaky. S rozvojem železniční dopravy v 19. století bylo pak nutno vybudovat komunikace spojující jednotlivé obce s
drahou.
Prakticky celá současná silniční
síť silnic II. a III. třídy (mnohde i
méně významné silnice I. třídy)
v celé naší republice se nachází
na stávajících bývalých komunikacích spojujících jednotlivé ob-

ce budovaných v 18 a 19. století.
Samozřejmě, že tyto komunikace svým trasováním nevyhovují
moderním požadavkům. Jsou
zde různé závady, které pro řidiče vytváří různé pasti. Jednou z
takových pastí je tzv. ztracený
spád silnice. Ztracený spád je
pro řidiče velmi nebezpečný,
poněvadž silnice vedená rovně
se jakoby propadá (ztrácí se) a
vozidla jedoucí do protisměru se
taktéž ztrácejí. V tomto místě by
měla být plná čára a zákaz předjíždění. Mnohdy řidič neodhadne vedení trasy silnice, neuvědo-

mí si, že protijedoucí vozidlo je
„ztraceno„ a najede do protisměru, protijedoucí „ztracené„ vozidlo se najednou vynoří
poměrně blízko a dochází ke
střetu obou vozidel s velmi
vážnými následky. Osobně vždy
předjíždím, až vidím úsek nutný
pro předjetí v celé délce. Tímto
se vyvaruji nepříjemným následkům tzv. ztraceného spádu.
Doporučuji všem řidičům se
chovat stejným způsobem.
Michael Vafek,
Dopravní inspektorát Policie
ČR v Prostějově

Toulky s Večerníkem: padl rekord!
Poslední zimní den letošního
roku. Ráno to vypadalo nadějně, bylo celkem teplo, ale v
cíli Toulek vítr a chlad.
Cíl byl totiž v Plumlově u kostela, tedy na kopci. Jako kdybych
to tušil a tak jsem se vybavil dalšími vrstvami oděvu. To mně asi
spasilo. Čekal jsem tedy na
účastníky Toulek. V 10.05 jsem
se dočkal. To dorazil pan Král,
znalec našeho kraje. Je mu už 87
let, ale do turistiky je pořád žhavý jako za mlada. Dnešní hádanku uhodnul ihned, neboť to tady
zná. Takže moje dlouhá práce se
zamlžováním cíle byla marná.
Ani další účastník, Ivo Žižka z
Třince, mě nenadchnul. Ač není

domorodec, našel to na internetu
za pár minut. Já nikoli, nejsem na
to jaksi mentálně vybaven. Další
účastníci se něco natrápili s
hádáním, což mi udělalo radost.
Někteří sice Plumlov uhodli, ale

kostel ne. Takže pátrali po
známých v městečku a páčili z
nich rozumy. Tedy každý na to
šel svou cestou. A doprava do
Plumlova byla taky rozmanitá.
Někdo jel autem, někdo autobusem, jiný na kole a můj kamarád
Vlastík Hrabal ze Šternberka došel z Prostějova pěšky. Pěkně se
prošel, vzal to po Hloučeli, kolem přehrady a plumlovského
zámku. Celkem dorazilo 25
účastníků, což je rekord! Že
bych se dočkal jednou masové
akce? A navíc nikdo na moji help
line nevolal, asi ta hádanka nebyla tak těžká. Musím víc přitvrdit a
mlžit a mlžit. Takže se těším na
další díl Toulek! Josef Klimeš

VLASTIMILA uspořádala členskou schůzi
Pěvecký sbor Vlastimila uspořádal v úterý 16. března v
novém salonku restaurace U
Tří Bříz svoji výroční členskou
schůzi. Na ní jeho členky podrobně hodnotily svou činnost
v uplynulém roce a plánovaly
také bližší i vzdálenější budoucnost sboru.
Nejprve zaznělo slovo předsedkyně Zdeňky Denerové. Úvodem zavzpomínala na svoji předchůdkyni profesorku Helenu
Bajgarovou, která zemřela v
březnu loňského roku. Účastníci
schůze uctili její památku minutou ticha. Poté Zdeňka Denerová
nastínila význam sborového zpěvu, reprezentovaného spolkem
Vlastimila, pro město Prostějov,
pro naše spoluobčany a zejména
pro jednotlivé členky sboru. „Tato zájmová činnost má velkou
výhodu. Může být provozována
dlouhodobě, od velmi mladého
věku až po věk babičkovský, pokud na to stačí hlasové, fyzické a
psychické síly. Neméně však
záleží také na chuti aktivně spolupracovat v kolektivu a nemařit
úsilí ostatních. Je na zvážení každé členky, jak své předpoklady
vyhodnotí,„ zdůraznila předsedkyně Zdeňka Denerová. Na předsedkyni navázala sbormistryně
Marie Hejdušková, která vyzdvihla dobré výkony sboru v uplynulé sezóně a naznačila směr, kte-

rým by si přála sbor vést. Zkoušky Vlastimily by podle ní měly
být nejen příjemnou náplní úterních podvečerů, ale také časem
plně a zodpovědně využitým pro
kvalitní přípravu na každé vystoupení. Pojmenovala slabá místa, která v tomto směru sbor má a
navrhla způsoby řešení.
Práce sbormistra je všestranně
velmi náročná a Marie Hejdušková si již delší dobu přeje mít svoji
zástupkyni, o kterou by se mohla
opřít a která by ji dokázala v
případě potřeby zastoupit. Jenže
dobrých a ochotných sbormistrů

není mnoho. Situaci se prozatím
podařilo vyřešit z vlastních řad.
Pomoc s uměleckým vedením
sboru a výběrem repertoáru přislíbily dle svých časových možností dvě členky-hudebnice,
Zdeňka Denerová a Věra Vítková. Tento krok bude jistě milým
oživením naší činnosti.
Rekapitulace se týkala také záležitostí účetních a finančních,
které spravuje Simona Černá.
Sbor hospodaří zčásti z vlastních
zdrojů, mnohem větší část však
představuje každoroční finanční
podpora od Města Prostějova.

Bez ní by činnost sboru nebyla
možná. Velmi si také ceníme
dlouholeté příjemné spolupráce
s Městským divadlem a všemi
jeho zaměstnanci v čele s ředitelkou Alenou Spurnou.
Jednatelka sboru Lenka Copková připomněla a krátce vyhodnotila jednotlivá vystoupení v
roce 2009 a představila plán pro
rok 2010. V něm se objevují tradiční akce, ale také některé novinky. Jedná se například o Jarní
koncert Vlastimily v rámci Prostějovských dnů hudby, který
bude letos v sobotu na 1. máje

hostit Kostel Povýšení Sv. Kříže
a na kterém vystoupí mimo jiné
chrámový sbor z rakouského
města Poysdorf. Spolupráci s
ním navázala Vlastimila loni v
prosinci, když přijala pozvání k
účasti na velkém Adventním
koncertě právě v Poysdorfu. Posluchači se jistě mají na co těšit.
V diskusi, která se rozproudila
závěrem, pronesl své slovo zástupce Orlice pan Urban a také
promluvili naši milí hosté, ke
kterým tradičně patří i bývalé
členky. Spontánně vzpomínaly
na své začátky a celou, často desítky let trvající pěveckou kariéru a zážitky s ní spojené. Daly tak
novým zpěvačkám najevo, že
sborový zpěv je velmi příjemný
koníček. Svůj názor na fungování sboru připojily i stávajíci
členky a také tři úplně nové, o
které se Vlastimila nedávno rozrostla.
„Všechny bez rozdílu jsme se ale
shodly na jedné věci. Přejeme si,
aby naše vystoupení bavila co
nejvíce současných posluchačů
a budeme na tom jak po stránce
výběru repertoáru, tak i po stránce kvality výkonu, usilovně pracovat. Přijďte se přesvědčit na
naše nejbližší vystoupení – Jarní
koncert s mezinárodní účastí v
sobotu 1. května v hlavním kostele v Prostějově,„ vyslovila pozvánku Lenka Copková. -lc, jp-

SORBON radí: Jak na péči o srst zvířecích mazlíčků
S prvními jarními slunečními
paprsky nastává tradiční problém všech majitelů zvířecích
mazlíčků – línání. Je to přirozený proces obnovy srsti. Již
předkové našich psů si měnili
svou srst dvakrát do roka. V
zimě zvířata potřebovala teplý kožich pro zahřátí a na jaro
opět tento „kabát„ shodila.
Dnešní psi, kteří žijí venku v
kotcích, stále shazují svoji srst v
jarních a podzimních intervalech. Oproti tomu psi, kteří žijí
celý rok v bytě, línají většinou
neustále a mnohdy si nedokáží
poradit se svou srstí. V takovém
případě musí pomoci páníček,
který bude srst pravidelně pročesávat. „Samozřejmě existují i
plemena, která vůbec nelínají,
ale převážná většina majitelů
pejsků a kočiček problém s
línáním svých mazlíčků má,„
uvedla vedoucí prodejny Sorbon v Západní ulici v Prostějově-Krasicích Jitka Pospíšilová.
Nadměrné línání je problém,
který se dá řešit hned několika
způsoby. Chlupy v bytě jsou pro
majitele na obtíž, omezit nebo
výrazně urychlit tuto situaci může hlavně kvalitní strava a dobrá

péče o srst a kůži. Kvalitní strava neznamená nutně nejdražší,
stačí si jen pročíst etikety nebo si
nechat poradit prodavačkou ve
specializovaném obchodě s
chovatelskými potřebami, jako
je právě prodejna Sorbon. Protože kvalitní strava se kromě
„výstupu„ první projeví právě
na srsti – bude lesklá, hladká,
kvalitní. U krmiva za pár korun,
jehož hlavní složkou jsou obiloviny a granule mají pouze
„příchuť„ masa, jak kolem něj
jen projely rychlíkem, nemůže
chovatel čekat, že pes či kočička

selin tímto způsobem,„ doplnila nejvíce zjednodušit a urychlit
důležité informace.
různými vychytávkami, napříKromě kvalitního krmení, které klad u kartáčů Pet Zoom stačí
je hlavní podmínkou zdravé srs- stisknout jedno tlačítko a kartáč
ti, hodně pomůže pravidelné vy- se sám vyčistí od zachycených
česávání a používání speciál- vyčesaných chlupů. V nabídce
ních šamponů a kondicionérů jsou i speciální pomůcky, doslopodle typu srsti. Rozhodně není va revoluční novinkou je tzv.
vhodné používat lidskou kos- Furminator – speciální kartáč,
metiku, lidský vlas je strukturou který je v boji s padajícími chluodlišný od zvířecího. Na trhu je py nepřekonatelný. Vyčeše až
navíc dostatečně široká řada psí 90 procent línající srsti, je vhoda kočičí kosmetiky – přírodní, ný na krátkosrstá i dlouhosrstá
značková francouzská, aroma- plemena, ze zkušeností řady
terapeutická, podle barvy a dél- chovatelů je prostě jedinečný.
ky srsti, antiparazitní apod. Pod- Za bezkonkurenční ceny tuto
le plemene a jeho typu srsti je novinku nabízí ve třech nejpoudůležité také co nejčastější vy- žívanějších velikostech oba obbude vypadat jako chodící re- česávání. Kartáčů existují desít- chody Sorbon - SORBON CIklama na zdravého chlupáče.
ky - na srst krátkou, dlouhou, TY v hypermarketu Tesco a na
„Na trhu je opravdu široká na- hustou, jemnou... Dnešní výrob- ulici Západní 27 v Prostějově.
bídka kvalitních granulí v růz- ci se snaží páníčkovi práci co Těší se na vás!
-inných cenových relacích, ze
které si vybere opravdu každý.
SOUTĚŽ - vyhrajte chovatelské potřeby!
Na problémy s kůží a v období
Soutěžní
otázka:
zvýšeného línání můžeme doporučit receptury s lososem, ne- Jak se nazývá revoluční novinka na línající chlupy u psů a koboť právě losos se svými omega čiček?
c) Furminator
mastnými kyselinami je pro srst a) Likvidátor b) Terminátor
to nejlepší. Běžně jde v chova- Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří získají hodtelských potřebách sehnat loso- notné ceny – chovatelské potřeby z prodejny Sorbon. Své odsový olej, který můžete přidávat povědi zasílejte na adresu PV Večerník, Olomoucká 10, 796 01
do stávajícího krmení a doplníte Prostějov, nebo e-mailem na inzerce@vecernikpv.cz, případně
mazlíčkovi hladinu omega ky- volejte na tel. 582 333 433, a to do pátku 2. dubna 12.00 hodin!
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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: Prostějov
Dne: 12. 4. 2010 od 7:00 do
9:00 hod. - vypnutá oblast: Domov seniorů, Moravská vodárenská, Real- invest, Krapkova ul.č.26.
Obec: Domamyslice
Dne: 13. 4. 2010 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Domamyslice s ulicemi: 5.
května od č. 9 - 17 vč., Domamyslická od č. 33 - 43, ul. Karafiátova, Šípková celé, ul. Žitná č.
15 - 19 včetně.
Dne: 13. 4. 2010 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: část
ulice Domamyslická oboustranně od č. 100 a č. 7, fa. Kentaur po konec obce sm. Seloutky
s č. 140, dále č. 176, a 366,
včetně části ul. Za humny od č. 1
po č. 15, ul. Na splávku č. 1.
Obec: Dřevnovice
Dne: 14. 4. 2010 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Dřevnovice Okály, Kulturní dům, od č. 169 po č. 160, dále
od č. 75 po č. 121.
Obec: Vřesovice
Dne: 14. 4. 2010 od 8:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
FVE Vřesovice Power, FVE
Vřesovice 8, FVE Vřesovice 1.
Obec: Dubany
Dne: 15. 4. 2010 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: část

obce Dubany omezená čísly
176, 43, 34,15, 138, 201 a 142.
Dne: 15. 4. 2010 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Dubany omezená čísly 1,
70, 39, 41, 69, Sokolovna, škola,
č. 82, č. 185, č. 67
Obec: Vrchoslavice
Dne: 16. 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: Hrdibořice
Dne: 16. 4. 2010 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Hrdibořice spodní konec
po křižovatku s č. 36 a hostinec
včetně.
Dne: 16. 4. 2010 od 10:00 do
12:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Hrdibořice oboustranně
podél silnice Štětovice - Hrdibořice omezené čísly 84, 64, 67,
66, 62. dále všechny nemovitosti podél místní komunikace k
ZD.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 17. 4. 2010 od 7:15 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Kostelec s ulicemi: 8. května včetně hospody, Třebízského
pořadí od č. 407 po č. 673, B.
Němcové, M. Ulického, Cihelna, Havlíčkova, Jiráskova, Tyršova od č. 152 po č. 281 Luční,
Nová, Okružní, sídl. Sport, Rynk
č. 22, ČOV, Bexim paletten, Jatka Makovec, farma ZD.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Po boku slavných
V těchto dnech můžete navštívit výstavu v kině Metro 70
s názvem Spolek prostějovských fotografů, která potrvá
do 17. dubna 2010. V rámci ní
dostala vedle známých osobností prostor i mladá fotografka Tereza Šnajdrová z Kraliček, studentka 3. ročníku oboru Grafika v reklamní praxi
na Střední škole oděvní Prostějov, s.r.o.
Právě ona nejvíce zaujala svými
uměleckými fotografiemi na
studentské výstavě Čarování na
papíře a její pohled na věci a dění kolem nás je inspirativní i v
těchto nově vystavovaných
dílech.
„Fotografie, které můžete vidět
na výstavě, jsem rozdělila do

dvou kategorií,„ přibližuje své
práce autorka. „V první jsou k
vidění portréty, při jejichž vzniku jsem se snažila proniknout do
duše dané osoby a vyjádřit to fotografií. V druhé kategorii můžete spatřit černobílé snímky s vyobrazením např. rozpadlého domu ve vojenském prostoru v severních Čechách nebo vyrabovaných prostor bývalé ruské
školy, kde jsem se snažila zachytit zvláštní a neopakovatelnou
atmosféru daného místa,„ prozradila Tereza Šnajdrová.
Že právě ona vyniká mezi mladými tvůrci a je ve své tvorbě na
dobré cestě, zaznělo i z úst ryze
profesionálních, hodnotil tak její
fotografie fotograf a kurátor celé
výstavy Jiří Andrýsek.
-red-

Foto: Tereza Šnajdrová

SATELITY,
POČÍTAČE

Prodej, montáž, servis

rychle, levně
LORD computer s.r.o.
Poděbradovo nám.2a
796 01 Prostějov
tel. 773 123 004,
582 331 412
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Člověk mnoha tváří v podání Heleny Kadlčíkové
O Michaelu Jacksonovi, malování a focení

Helena Kadlčíková z Prostějova (35) se malování začala
věnovat až ve svých dvaadvaceti letech, fotografii před dvěma roky. V dětství nechodila
do žádného výtvarného kroužku nebo umělecké školy,
věnovala se sportu – atletice a
triatlonu. Jejím pradědečkem
byl Vladimír Zlámal, ve své
době známý prostějovský portrétista.
“Nestudovala jsem ani fotku, ani
malování. Pracovala jsem šest
let v Londýně jako au-pair, a tam
jsem začala dělat akryl, oleje,
učila jsem se sama,” říká Helena
Kadlčíková. Její portréty Michaela Jacksona se k němu samotnému dostaly někdy kolem
roku 2000 a přišel kontakt z
týmu jedné z největší popstar. Po
složitých přípravách došlo v jednom londýnském hotelu k osobnímu setkání.
Jak se člověk dostane do bezprostřední blízkosti takové
světové hvězdy?
Je to náročné, ale říkám, že v životě jde cokoliv. Viděl svoje portréty, které jsem malovala a můj
styl ho oslovil. Pozval mě do Neverlandu, kde jsem malovala
hlavně jeho děti. Dostala jsem
album jejich fotek a z nich jsem
se mohla inspirovat.
Jaký byl Michael Jackson?
Na první pohled hodně stydlivý.
Myslím si, že aféry, které ho doprovázely, vyplývaly z toho, že
všemu až moc důvěřoval a neuměl říct ne. Tím se na něj nalepila nejrůznější individua, která
mu předestřela nějaké úžasné vi-

vždycky si tam brali knížku
(smích).
Jak vám bylo, když loni v červnu zemřel?
Bylo to velmi nečekané. Samozřejmě mi to bylo líto, myslela
jsem na jeho děti… Teď, kdy už
se více věnuji fotografování, tak
jsem chtěla něco udělat s ním. V
rámci jedné fotky mám místnost
nebo pozadí, v němž je vkomponován snímek jednoho člověka
několikrát s tím, že se vytvoří nějaký příběh. (Název série je
“Člověk mnoha tváří” a právě
tyto fotografie budou od 21. dubna vystaveny v Galerii Metro 70
– pozn. aut.) Bohužel s ním už to
neudělám. Sám fotil dobře, možná ne až tak dobře technicky,
ale měl to správný oko. Byl umělecky nadaný, ale nikde to neprezentoval.
Jak se člověk dostane k tomu,
že začne malovat?
Potřeba vyjádřit se, tvořit, baví
vás to. Zatímco sport je taková
potřeba, když už toho máte dost,
tak to musíte emocionálně ze sebe dostat ven, malování pro mě
bylo spíš meditací, zklidněním.
U toho focení už to tak necítím,
je to hrozně rychlý, pak ale zas
strávím hodiny u počítače editací. Možná i proto jsem se teď zas
ke sportu vrátila, hraju squash,
mám zas potřebu se vybíjet…
(smích) Ke všemu jsem si vždycky našla vlastní cestu, když se
chcete něco naučit, tak to zkoušíte tak dlouho, až se to naučíte.
Dnes už se dají na internetu nastudovat techniky, to jsem potřebovala hlavně v začátcích své fotografické práce, kterou dělám

Africa in me mag (2005). Tento obraz Heleny Kadlčíkové se
prý M. Jacksonovi líbil nejvíc.
napovím, protože nevím, jestli
by jim to všechno přesně došlo
(smích), třeba fotka lukostřelkyně Hanky Majarové se jmenuje Opravna hvězd, tak si to přečtou a studujou i malý detaily z
několika centimetrů… Pak přijdou a ptají se mě, ten pejsek je
tam tisíckrát, kolik jich doopravdy bylo … jeden (smích).
Dá se kumštem uživit?
Jsme malá země, je tady jen pár
lidí, kteří prorazí… Já chodím

ty, dáváte přednost modelům
profesionálním nebo takříkajíc z ulice?
Já to nějak neřeším, jestli je to
model profesionál nebo ne,
hlavně musí být uvolněný, protože to focení je takový divočejší, hodně pohybu, gest, výrazů.
Přirovnala bych to k režírování
filmu. Spíš mám problém s tím,
že když objevím dobrou modelku, tak mě to nutí s ní udělat více
fotek, ale je to pak blbý, že ji
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Ve Vrahovicích zavzpomínali na Vánoce

Přestože jaro už pomalu natahuje své prstíky a vyhání Paní
Zimu, v Základní škole Majakovského ve Vrahovicích zavzpomínali na zážitky z vánočních prázdnin. Slavnostním
předáváním cen nejšikovnějším výtvarníkům vyvrcholila
soutěž vyhlášená členem rady
školy a náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje Aloisem
Mačákem (na snímku).
Soutěže zaměřené na výtvarnou
činnost školáků podporuje Alois
Mačák rád a často. Jen co předal
ceny za letní soutěž „Zážitky z
prázdnin„, už měl v rukávu další
eso. Tentokrát děti měly namalovat, nakreslit či jinak výtvarně
zhmotnit své příhody a pocity z
adventu a vánočního období.
„Adventní čas a Vánoce jsou časem tajemství, časem očekávání, časem k zamyšlení. Já
na toto období ve svém dětství
moc rád vzpomínám. Proto
jsem děti touto soutěží namotivoval k zajímavé činnosti o
vánočních prázdninách. Volno
mohly děti opět využít k malování a vyjádřit své nejkrásnější
zážitky pro změnu se zimní tématikou,„ připomněl svou
výzvu Alois Mačák. Nejlepší
výtvarné práce odměnil příznivec školy věcnými odměnami,
převážně potřebami na kreslení.
I tentokrát se do soutěže zapojila převážná většina žáků. Jak

uvedla ředitelka školy Vlasta
Ambrožová, měla porota hodně
těžkou práci vybrat mezi nimi
desítku těch nejpěknější. Ty pak
ozdobily školní knihovnu, která
se také stala důstojným místem
pro příjemný podvečer vyhodnocování a předávání cen. S dětmi přišli i rodiče a v rodinném
duchu, který Alois Mačák neustále oceňuje a obdivuje, žáčci
své výtvarné práce představily.
„Každý malý autor vzal svůj výkres nebo obrázek a sám vlastními slovy popsal to, o čem maloval, kreslil. A nebyly to jen banální kresbičky vánočního stromečku s dárky. Naopak. Děti
malovaly o přípravě štědrovečerní hostiny, o společných
prázdninových zážitcích s rodiči, například bruslení, výletech
do zimní přírody, o kamarádech.

To bylo pro nás dospělé milé
překvapení,„ ocenila ředitelka.
Kromě desítky nej nej tvůrců
byla věcná cena také povzbuzením pro vůbec nejmladší výtvarnici – prvňačku Justynku
Hýžďalovou.
„Jsem členem rady školy už víc
než 6 let, bojoval jsem o zachování školy, takže je to tady pro
mne skutečně srdeční záležitost.
Děti mi své kresbičky předaly
jako dárek a já jim slíbil, že do
konce školního roku vymyslím
na obrázky říkadla nebo krátké
básničky,„ nezapřel své básnické střívko Mačák. A protože
oslavil začátkem března narozeniny, dostal od školáků i další
dárek – keramické sovy, které
jsou symbolem moudrosti. To
aby mu veršování šlo přece jen
lépe.
-jp-

Dětské oddělení nemocnice otevřelo své dveře

Veřejnosti se ve středu otevřely dveře dětského oddělení Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL.
Návštěvníci shlédli nově zrekonstruované prostory dětského
oddělení, jehož modernizace
stála téměř 4,5 milionu korun.
Díky modernizaci došlo nejen
ke zkvalitnění péče o nejmenší
pacienty, ale nově zrekonstruované dětské pokoje a herny
rovněž zpříjemní dětem čas
strávený v nemocnici.
„Návštěvníci si také prohlédli
nové pokoje, kde tráví čas naši

nejmenší pacienti. Novými prostory provedli hosty společně s
lékaři i zdravotní klauni, kteří
naše oddělení navštěvují už od
loňského roku pravidelně dvakrát do měsíce,„ vysvětluje
vrchní sestra dětského oddělení
Nemocnice Prostějov Jitka Voříšková
Na dětském oddělení byly kompletně zrekonstruovány podlahy
a sociální zařízení. „Již nevyužívaná mléčná kuchyně byla přebudována na dva pokoje se samostatným příslušenstvím. Kromě
toho byl kompletně obnoven

nábytek v dětských hernách, na
pracovnách i vyšetřovnách a v
nadstandardních pokojích,„ popisuje vrchní sestra Voříšková s
tím, že návštěvníci mohli shlédnout také novou výzdobu na
chodbách i na samotných pokojích dětského oddělení.
Prostějovská nemocnice do budoucna rovněž plánuje rozšířit
ambulantní provoz dětského oddělení o další ordinaci alergologa. Při dětském oddělení tak
vznikne Centrum alergologie a
imunologie pro děti i dospělé.
-red-

Návštěva z Dánska na oděvce

ze, on řekl jo jo… I jeho management byl takový divoký…
Jaké to bylo v Neverlandu?
Bydlela jsem v domě pro hosty,
já nevím, bylo to úplně normální, já jsem ho poznala jako obyčejného člověka, starajícího se o
své děti. Měla jsem tam být na
dva týdny, nakonec se to protáhlo na tři měsíce. Je to takové
zvláštní, když třeba sedíte v kuchyni u snídaně a vidíte z okna,
jak Michael Jackson vozí kočárek…
A prozradíte našim čtenářům
něco pikantního?
Fakt není co, žádné divoké mejdany, úchylárny, nic. Zážitkem
pro mě bylo setkání s Lizou
Minnelli, která tam přijela na
návštěvu. Liza trávila celý den s
Michaelem a já s její asistentkou a malým pejskem od Lizy,
protože Michael se obzvlášť
těch malých psů bál…Prý měl
nějakou špatnou zkušenost z
minulosti…. Pikantního, tak
třeba mě zaujalo, že tam byl takový malý ostrůvek, na němž
byli plameňáci a protože tam
běhali kojoti, tak ty plameňáky
někdo z personálu musel pořád
hlídat, to bylo docela vtipné a
pro ně pravděpodobně nudné,

naplno teprve asi dva roky.
Proč jste přešla od malování k
fotografii?
Přijde mi, co se týče mé tvorby,
že malování, hlavně portrétování, není tak tvořivé jako fotografování, kdy přemýšlím nad
příběhem, každá fotka je úplně
jiná… Když malujete, tak děláte
jednu věc třeba měsíc, fotky jsou
daleko rychlejší, nápad, týden a
už jdete na další. Ale pořád mě to
k tomu výtvarnu táhne, některé
fotky domalovávám. Mám takovou zajímavou techniku, kterou
nikdo moc nedělá. Vyvolám černobílou fotku na plátno a domaluji ji. Nejedná se však o klasické
kolorování, které se dřív používalo, domaluji ji víc. Říkám tomu napůl obraz, napůl fotka, lidi
na to kouknou a přemýšlí, co to
teda vlastně je. Líbí se mi, když
lidi nad mýma věcma přemýšlí.
Teď máte rozpracovanou sérii
inscenované fotografie “Člověk mnoha tváří.” Tyto snímky nutí přemýšlet nad příběhem…
Jak už jsem říkala, chci, aby lidi
nechodili kolem fotek jen tak,
ale aby je nutily přemýšlet, zastavit se, podívat se zblízka. Podívají se na název, tím jim něco

Hon na mořskou pannu – snímek ze série Člověk mnoha tváří,
která bude od 21. dubna k vidění v Galerii Metro 70.
do práce dopoledne, odpoledne
jsem už v ateliéru. Dělám i komerční zakázky, reklamní fotografie, portréty, skloubit se to dá.
Ale jinak práci si nějak nesháním, spíš dělám vlastní tvorbu, mám rozdělanou sérii, kterou pořád rozšiřuji. Nápady zatím jsou, pokud by mě to jednou
přestalo bavit, začala bych fotit
něco jiného. Žiju a uvidíme co
bude.
Na internetu jsem se dozvěděl,
že vaše fotky byly zařazeny do
prestižní publikace Best Photographers…
To bylo dobré, vyšlo to v prosinci. Měla jsem loni svoje fotografie na pražské výstavě české a
slovenské nekomerční fotografie, kterou měl pod sebou Robert
Vano a Garik Avanesian, jemu se
moje fotky líbily a přišel s tím, že
to chce dát do té knížky. Tahle
publikace vychází každý rok,
tohle bylo páté vydání, jsou v ní
nové objevy fotografie z celého
světa. Pro mě je to samozřejmě
velká pocta, uvidíme, co to přinese.
Fotíte hlavně lidi, portréty, ak-

mám pořád dokola (smích).
Když přijde někdo novej, tak nevíte, jaký to bude, potřebuji, aby
se uvolnil a nebál se výrazů a
póz, které vyjadřují emoce.
Máte nějaký vzor?
Jana Saudka mám ráda, líbí se
mi, když toho fotografa neomylně poznáte, když ho odlišíte
od všech ostatních, Saudka
vždycky poznáte. Potom Američan Gregory Crewdson, dělá takové šílené instalace, to je scéna
jak z filmu, složitá, technicky
náročná, ten je taky naprosto
osobitý. Z malířů mám ráda klasiku, spíš mě to táhne k tomu staršímu - Michelangelo, Da Vinci,
ale vlastně cokoliv, z čeho je vidět, že ten člověk umí, od toho je
nakonec i slovo umění. Mám dojem, že ve výtvarném umění se
už došlo k tomu, že se dorazilo
na hranu zjednodušení, dál už to
nejde, že se to možná obrací
zpátky. Pro mě je umělecká tvorba takovou snahou zanechat stopu, chci, aby si lidé pamatovali
můj styl a když si pověsí můj obraz nebo fotku u sebe doma, to je
pro mě ta nejlepší odměna. -bp-

V minulém týdnu Střední průmyslovou školu oděvní na
Vápenice navštívili přátelé z
Dánska. Zavedla je sem společná práce na projektu Učící se
učitel. Partnery zmíněného
projektu jsou hostující škola v
dánském Koge, která k této
činnosti má nejvyšší certifikaci na úrovni EU, dále pak
MŠMT ČR a SPŠ oděvní Prostějov, která byla vybrána za
své dosavadní výsledky a
úspěchy na poli odborné výuky právě ministerstvem školství.
Cílem setkání je vytvořit projekt
cílený na vzdělávání pilotní skupiny učitelů a vytvořit reprezentativní vzorek vzdělávání, který
bude realizován na národní
úrovni – který bude zohledňovat
proces celoživotního vzdělávání
a také naplňovat cíle Lisabonské
dohody.
Ministerstvo školství vybralo
pět českých škol, které na základě výměny názorů, výměny pedagogů a jejich vzájemné komunikace budou zpracovávat
učební podklady pro budoucnost českých odborných škol.
První fáze již proběhla na prostějovské oděvní škole, navazo-

Ředitel prostějovské oděvní školy na Vápenici Jiří Snášel ve společnosti hostů z Dánska
vat bude druhá fáze, která se
uskuteční v polovině května tohoto roku, kdy naši učitelé získají zkušenosti z dánského
vzdělávacího prostředí navštívením odborných škol v
Dánsku. Výhodou je, že návštěvy budou zaměřeny podle požadavků, přání a potřeb pilotních
škol. Třetí fází bude coaching,
implementace nových znalostí a
ověření učebních technik a
přínosů ze vzájemného projektu
přímo ve výuce na českých školách.

„Dánské školství je z pohledu
kvality vnímáno jako jedno z
nejlepších v celé EU. Kromě
pracovních diskuzí jsme mohli
našim přátelům z Dánska ukázat
i historii a současnost města Prostějova a diskuze o reciproční
výměně nejen učitelů, ale i studentů našla své místo. Tato setkání mladých lidí jsou vítána nejen z důvodů poznávání národních kultur, ale i jazykové vzdělanosti mládeže,„ zhodnotil
návštěvu a její cíle Jiří Snášel, ředitel SPŠ oděvní.
-red-

Kulturák jiskřil erotikou

Jarní touhy prostějovských
dívek a žen opět rozjitřila erotická show v provedení už
známé skupiny The Rangers.
Stejně jako již v loňském roce
si jemné duše plnými doušky
užívaly jedinečnou ladies party plnou svůdných mužných
svalů a vášeň provokujících
pohybů dráždivého tance. Vyhlášená pánská revue pohladila po duši a nabila nádhernými
erotickými zážitky vyprahlá
srdce něžného pohlaví.
Dámská jízda vloni nadchla, letos přišlo daleko víc nabuzených
dívek očekávajících erotické
zážitky. Převažovaly mladice,
které sotva složily maturitu života a vyrazily dobývat svět. Ty,
které netrpí falešným studem,
umí se odvázat a vychutnat si

erotikou nabité vystoupení kvarteta svalovců, tanečníků a šviháků odhalujících hladkou svůdnou kůži. Originální zábava a vybičované smysly dávají alespoň
na dvě hodinky zapomenout na

starosti všedního dne a přináší
báječné okamžiky uvolnění, snění a fantazie. Dámy se na své ladies party skvěle bavily, protože
jen a jen jim patřila pro tento večer pánská show.
-jp-

Padesátka hvězdiček rozzářila nebe ☺
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„Je to možná poslední možnost, jak objekt zachránit,“ připouští I. Lenfeldová
DO
MUZEA
DORAZIL
KOLOSÁLNÍ
POHŘEBNÍ
VŮZ
REGION
„Vůbec jsem netušil, že ho mám před sebou,“ přiznává V. Obr

VÝHERCI SOUTĚŽE SE STUDIEM LIJANA
Správné odpovědi: 1. Reflexní terapie se nesmí provádět v případě
transplantace životně důležitého orgánu. 2. Firma, jejíž přístroj využívá prostějovské masérské studio LIJANA, se jmenuje Pedikom.
Výherci:
LUSKOVÁ Naďa, Otaslavice 461
NEUMANNOVÁ Anna, Tyršova 332, Čechy pod Kosířem
ČÍŽKOVÁ Ivana, V.Špály 9, Prostějov
Poukaz na reflexní terapii a vyšetření chodidel přístrojem PODOSKOP ve studiu LIJANA si vyzvedněte v redakci!

Můžou existovat nějaké náhody?
Těžko říct. Občas se ale stává, že
ve zdánlivě na sobě nezávislém
sledu se začnou odehrávat události, které do sebe až podezřele
zapadají, aniž by to o to člověk
nějak významněji usiloval. Na
něm už potom jenom je, aby ve
chvíli, kdy si to uvědomí, udělal
všechno, co je zapotřebí a dotáhl
souhru okolností do šťastného
konce. Tak se bezesporu dá mluvit i o cestě největšího kočáru
všech dob do Čech p/K, který je
podle V. Obra asi tím nejunikátnějším, co může mezi kočáry být.
I když samozřejmě – může to být i
relativní. Do chvíle, než tento smuteční kočár objevil, vůbec netušil,
že někdo něco takového vůbec dokázal vyrobit. Tím pádem je možná
ještě předčasné vymezovat nějaké
pevné hranice umu českých a moravských řemeslníků, kteří se
obecně stavbou kočárů zabývali.
Záměrně je poukázáno na naše řemeslníky, neboť jak říká Václav
Obr, naši výrobci kočárů byli opravdovými mistry a nikde jinde se
vozy takových rozměrů nevyráběly. Schopnost podobný kočár
zkonstruovat a vyrobit, spolu s
uměleckou precizností zdobení, to
je opravdové mistrovství a souhra
skutečných odborníků mnoha řemeslných oborů. O tom není pochyb.
„Poprvé jsem vůz viděl na fotografii v muzeu Praga. Ovšem představa, že by jednou stál tady, byla
asi jako když si řeknete, že poletíte
na Měsíc. Chvilku jsem si ho
užasle prohlížel a pak jsem otočil
stránku dál,“ popisuje svoje první
setkání s tímto unikátem Václav
Obr. Nicméně po čase byl osloven
jedním člověkem. „Upozornil mě
na nějaký velký vůz, který bych
měl určitě vidět. Pojem ‚velký vůz‘
může také znamenat třeba šestimetrový žebřiňák. Do Napajedel
jsem se ale vydal. V první chvíli

jsem vůbec netušil, že ho mám
před sebou,“ přiznává V. Obr.
Důkaz nakonec přineslo nové srovnání toho, co měl možnost vidět na
vlastní oči a původní fotografie. Ta
je mimochodem asi jediným obrazovým dokumentem původní podoby smutečního kočáru.
Dobová fotografie byla také rozhodující při konečném stanovení
ceny, za kterou byl majitel ochoten
vůz prodat. „Italská firma ho koupila někdy před 12 roky. Bohužel
pro ni se však stal i takto unikátní
vůz v zahraničí téměř neprodejný.
Na kolech je totiž vyražen originální cejch výrobce Brožík&syn z
Plzně, což jednoznačně dokazuje
jeho původ a nelze ho tedy pokládat za nějaké ‚rodinné stříbro‘
někde jinde,“ vysvětluje V. Obr.
Také díky původní fotografii se
dalo prokázat, že vůz není kompletní, co se týče výzdoby, a tím se
podařilo dohodnout podstatně přijatelnější cenu. „Nebyla to cena,
kterou bychom si mohli v tu chvíli
samozřejmě dovolit, nicméně nebezpečí, že by vůz skončil v rukou
nějakého dalšího překupníka a ztratila se tak možnost ho zachránit,
bylo v ten okamžik rozhodující. A
nejde jenom o pořizovací cenu,
značné náklady si vyžádá také jeho
rekonstrukce. I proto jsme uspořádali veřejnou sbírku na jeho záchranu. Každý, kdo jakoukoliv
částkou přispěje, bude uveden na
pamětní desce, kterou bychom
chtěli pak umístit tady v muzeu u
vystaveného vozu. Uvědomil jsem
si, jak tato věc lidi spojuje a také si
velmi vážím toho, že do mě lidé
vložili takovou důvěru,“ říká Václav Obr.
Nový přírůstek v kočárovém
muzeu je opravdu nepřehlédnutelné. Dlouhý je přibližně 6,5 m,
jeho výška bez ozdob je 3,3 m, s
ozdobami kolem 4 m, jen samotný
kozlík pro kočího je ve výšce 2,5
m. Od toho se odvíjí také další po-

MĚSTO PROSTĚJOV
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění:

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce
ŘEDITELE, -LKY Reálného gymnázia a základní školy

města Prostějova, Studentská ul. 2
příspěvkové organizace
Stanovené kvalifikační předpoklady:
♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů
♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů
♦ organizační a řídící předpoklady
♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
♦ občanská a morální bezúhonnost
♦ dobrý zdravotní stav
♦ znalost Aj nebo Nj vítána
K přihlášce zájemce doloží:
♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně
absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.
♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
včetně uvedení funkčního zařazení
♦ podrobný životopis
♦ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu
♦ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání
♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele
Platové zařazení dle platných právních předpisů.
Nástup do funkce: 1. 8. 2010
Termín podání přihlášek: do 22. 4. 2010 včetně
Vyhlašovatel: město Prostějov
Adresa: Městský úřad – odbor školství a kultury, nám. T.G. Masaryka 130/14,
796 01 Prostějov
Bližší informace poskytne PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kultury
tel. 582329330
Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.
Obálku označte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“

zoruhodný údaj – váží kolem 2 tun.
„Tento vůz tahalo obvykle šestispřeží. Spíš než efektní pohled to
byla vzhledem k rozměrům spíš
nutnost,“ dodává V. Obr. Jak říká,
nepodařilo se ještě jednoznačně
určit, pro koho byl původně kočár
vyroben. Nicméně plzeňský erb na
boční stěně napovídá, že mohl patřit přímo Městu Plzeň. „Velký pohřební vůz měli například i v Praze.
Ten ovšem proti tomuto je nesrovnatelný. Je docela možné, že tímto
kočárem chtěli Prahu prostě trumfnout,“ míní Václav Obr. To se
podle všeho psal letopočet blízký
roku 1900.
V tuto chvíli tedy největší vůz
všech dob ‚parkuje‘ v expozici
Muzea kočárů v Čechách p/K. Jeho
rekonstrukce bude ale trvat asi tři
roky. Během té doby bude umístěn
depozitáři. V plné parádě se pak
znovu už natrvalo vrátí do haly
muzea. Protože není žádná jiná dokumentace, podle fotografie bude

Obr Goliáš. Další v sérii náhod? Václav Obr zachránil opravdového
Goliáše v podobě smutečního vozu, který nemá v ‚kočárové‘ éře obdoby. Spojení nepochybně zvláštní. Nic to ovšem nemění na úctě,
kterou Václav Obr ke stavitelům kočárů chová… Dole dobová fotografie z muzea Praga.

nejdřív vyroben 3D model, na
jehož základě se teprve vytvoří
celý projekt i s prvky, které v současné době úplně schází. Je to ještě
opravdu běh na dlouhou trať,

ovšemže jeden podstatný krok,
tedy aby vůz vůbec bylo možné
začít zachraňovat, už Václav Obr
udělal. Největší kočár všech dob je
v Čechách p/K!
-MiH-

Lilian Amann vystavuje na Zámku Plumlov
Zdá se, že jsme skočili rovnýma nohama do slunečného jara. A i když si s
námi ještě pohrávají lehké obavy, aby
nám opět nenasněžilo, nedá se popřít,
že zima je za námi. Stačí se podívat do
kalendáře: 21. března vypuklo jaro a o
víkendu nastal letní čas.
Také nová zámecká sezóna na Zámku
Plumlov na sebe nenechá dlouho čekat a
3. dubna se otevřou zámecké brány všem
návštěvníků, kteří se chtějí podívat na
tuhle působivou hanáckou dominantu také
zevnitř.
Součástí zahájení sezóny bude tentokrát i
vernisáž výstavy obrazů Lilian Amann.
V prvním patře nainstaluje výtvarnice
kolem 40 maleb na plátně a návštěvníci
zámku si je budou moci prohlédnout jako
součást prohlídky zámeckých prostorů.
Budou pro vás připraveny například
zbrusu nové malby dam v kloboucích, a
protože je výstava i částečně retrospektivní, můžete si zde připomenout také některé obrazy, uložené ve vašich
vzpomínkách na výstavy předešlé, jako
například Výlet na Plumlov I. a II. nebo
malba na dřevě v oválném zlatém rámu s
názvem Tovačovský páv.
Obrazy jsou i na prodej a některé budou
nabídnuty ve formě tisku A3 nebo jako
pohlednice.
„Zámek je architektonická rarita, která
musí každého přivést v úžas. Chodívala

SLEVY STARŠÍCH
MODELŮ KOL
AŽ 30%
SLEVY
NA CYKLISTICKÉ
OBLEČENÍ
PRODEJ NA
SPLÁTKY
A BONUSOVÉ
KARTY
* servis
* doplňky
* součástky * prodej

jsem se na něj dívat o letních prázdninách
ještě jako dítě, se svojí hanáckou babičkou. Poprvé jsem vystavovala na zámku
Plumlov v roku 2003 svůj soubor masek a
malých sošek. V ten den se tak prudce
ochladilo, že zamrzly všechny kaluže.
Vzpomínám si na krásný kulturní program, který tehdy nacvičily paní učitelky
s dětmi z Plumlova. Nedávno jsem se dívala na jejich fotografie ve svém archivu
a představovala si, jak asi dnes vypadají a
zdali pak se jim splnily dětské sny. Od
těch dob jsem na zámku Plumlov představila svoji tvorbu ještě několikrát a posledně jsem před pár lety přizvala
představit svá díla několik skvělých výtvarníků z brněnského uměleckého sdružení Parnas, kterého jsem členkou,“ říká
Lilian Amann. Jak dále vzpomíná, Plumlov byl pro ni odjakživa inspirativní. „Motivoval mne také k napsání sedmi pohádek
o původním starém hradu, o současném
zámku a také o dávném životě v podhradí.
Jednu z nich - O plumlovském drakovi si můžete přečíst rovnou když vejdete do
zámku. Text je upevněn na zdi za sklem.
Samotného draka s dráčaty, co v pohádce
vystupují, uvidíte naproti vstupní bráně,
na obraze se čtyřmi soškami. Několik pohádek bylo inscenováno v Strašidelném
podzemí zámku. Je to speciální trasa pro
nebojácné návštěvníky, přímo v hlubinách
zámeckých podzemních chodeb, kde
klesne teplota o hodně čárek na teploměru
i za nejžhavějšího léta,“ zmiňuje Lilian.
Podotýká, že ráda vystavuje v zámcích a
jiných palácích. „Záměrně instaluji své
výstavy v hezkých prostorách, protože
návštěvník má zde možnost nechat na
sebe tohle prostředí spolu s obrazy působit. Povznášející atmosféra ho totiž duševně a esteticky obohatí. Všimli jste si,

CHARITA PODALA PROJEKT, TEĎ SE MUSÍ ČEKAT

KONICE, ČECHY POD KOSÍŘEM – Integrační centrum pro
zkvalitnění sociálních služeb
spojené s denním stacionářem.
To je název projektu, se kterým
se Charita Konice přihlásila do
výzvy Regionálního operačního
programu (ROP) Střední Morava s termínem podání do 23.
března. To je také šance, jak
smysluplně využít a tím také zachránit budovu barokní fary v
Čechách p/K.
„Opakovaně jsme zkoušeli možnost uspět v takzvaných ‚Norských
fondech‘. To se nám nikdy nepodařilo. Realizace projektu prostřednictvím ROPu je opravdu možná
poslední možnost, jak objekt zachránit,“ připouští otevřeně ředitelka Charity Konice MUDr. Irena
Lenfeldová. Krátký pohled zpátky
nejlíp přiblíží, že snaha zachránit
barokní faru není nijak nahodilá. V
roce 2002 byl v Čechách p/K otevřen Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou (DPS). „Od prvopočátku spolupracujeme s obcí ja-

ko poskytovatel služeb v tomto zařízení. Rozšířením sociálních služeb o další segmenty bylo pro nás
logickým posunem i v návaznosti
DPS tak, aby sociální péče byla poskytována komplexně bez nutnosti
vyhledávat další péči v jiném zařízení, případně aby nezbytnou trvalou péči musela zajišťovat výhradně rodina,“ vysvětluje I. Lenfeldová.
Řešení se víceméně nabízelo. Trvale nevyužitý objekt zdejší fary v
těsném sousedství DPS dalo olomoucké arcibiskupství k dispozici,
nicméně ani po několikaletém úsilí
se nepodařilo získat nezbytné prostředky k realizaci záměru, a tím
pádem i k záchraně. „Možnost plnohodnotné záchrany fary v památkovém duchu se nenašla. Ani v
tento okamžik tuto šanci nevzdáváme, ovšemže bylo nutné přehodnotit hlavní záměr a postavit jako prioritu sociální aspekt. I přesto však
bude památková hodnota objektu
plně zohledněna. To bude plně respektováno při opravě prvků nut-

ných k zachování funkčnosti objektu, to znamená dveře, okna a podobně, přičemž v rámci celé rekonstrukce nebudou prováděny takové
zásahy, které by znemožnily někdy
v budoucnu všech památkových
prvků,“ vysvětluje ředitelka Charity Konice.
To je samozřejmě v tento okamžik
pouhým přiblížením záměru, konečné slovo bude mít přirozeně
hodnotící komise, která buďto dá
Integračnímu centru zelenou pro
kompletní dopracování projektu,
nebo naopak možná i definitivně,
aspoň pro nejbližší časový horizont, záchranu objektu odsune mimo reálnou možnost nějakým způsobem alespoň uchovat šanci, že
bude tato stavba zachována. „Objekt je součástí historické jádra obce, v těsném sousedství kostela
svatého Jana Křtitele a zámku s
unikátním parkem. Myslím, že z
mnoha pohledů by byla realizace
Integračního centra přínosná. V tuto chvíli jsme pro zpracování projektu udělali maximum, teď zbývá

jen čekat,“ připouští Irena Lenfeldová.
A co by vlastně bylo součástí tohoto zařízení? Samotné Integrační
centrum je plánováno jako součást
širšího komplexu Víceúčelového
centra s rezidenční, respitní a hospicovou péčí pro seniory a sociálně potřebné skupiny obyvatel.
Ovšemže po případném dokončení
by bylo Integrační centrum plně samostatně funkční bez ohledu na to,
v jakém horizontu by se podařilo
dostavět zbylé části komplexu.
„Využití Integračního centra bude
zohledňovat potřeby a nároky širšího okruhu sociálních skupin se zaměřením na seniory, osoby se zdravotním postižením a děti. Náplní
budou služby sociální, zdravotní,
vzdělávací, poradenské a volnočasové. Naším záměrem je poskytnout prostor pro společné aktivity
bez ohledu na sociální nebo generační zařazení uživatelů,“ poznamenává. Jak už bylo zmíněno, sociálně orientované služby zde budou poskytovány v několika para-

lelních rovinách pro různé uživatele a uživatelské skupiny. V koncepci se odráží také předpokládané
prolínání se cílových skupin s odlišnou specifikou, pro jejichž potřeby a možnosti bude detailně rozpracováván individuální plán tak,
aby nabízené služby byly pro danou skupinu i jednotlivce do maximální míry využitelné.
„Progresívní bonifikace v zadání
Výzvy dává více šancí s vyšším
procentem možné spoluúčasti žadatele, čehož jsme si plně vědomi.
Ale jako nestátní nezisková organizace nemáme možnost navýšit procento spoluúčasti, neboť konečné
plnění by bylo pro nás nereálné a
do projektu nechceme vnášet zavádějící údaje,“ říká ředitelka Charity
Konice MUDr. Irena Lenfeldová o
projektu, jehož partnery jsou Obec
Čechy p/K, Město Konice a Region Haná. O tom, jestli se prostřednictvím jeho realizace podaří také
využitelně adaptovat barokní faru,
je ještě předčasné spekulovat.
-MiH-

Pod olympijskými kruhy zápolili také školáci z Němčic nad Hanou
Nejen v Kanadě se soutěžilo v duchu olympijských myšlenek. Také v Základní škole v Němčicích
nad Hanou zcela podlehli olympiádě a olympijskému dění. Pro
školáky uspořádali řadu třídních
i celoškolních soutěží.
Kromě úloh z matematiky a českého jazyka, které byly všechny aktuálně zaměřeny na zimní olympiádu, museli například prvňáčci prokázat svou šikovnost také v různých olympijských disciplínách.
Žáci 1. A si vyzkoušeli „Dalton„ Daltonské učení je jedna z moderních a netradičních vyučovacích
metod. Spočívá v tom, že žák si
zpravidla může sám zvolit pořadí
řešení úkolů z jednotlivých vyučovacích předmětů, které pro něj připraví jeho učitel. Zařazuje se většinou při opakování a upevňování
učiva, a také pro zpestření, aby
školní povinnosti nebyly pro děti
jednotvárné. Po splnění každého
úkolu se žáci sami odmění například nalepením smajlíka do výsledkové listiny.
„Učení obsahuje i pohybové úkoly
a zpravidla se neznámkuje, proto je
mezi dětmi velmi oblíbené. Naši
malí prvňáčci však obdrželi přece
jen jako bonus i jedničku do žákovské knížky, protože své první
vyučování tohoto typu zvládli na

Pěkně zády k tabuli a hláskovat anglická slůvka – školáci se pěkně zapotili.
výbornou,„ prozradila učitelka Anna Vlčová.
Potom museli zvládnout také
obratnost v různých olympijských
disciplínách, jako například slalom
mezi židličkami, skoky bez boulí, či
běh na lyžích ze dvou „zemovek„.
Mimo to je čekaly úkoly, jako vybarvit správně českou státní vlajku,
napsat úvodní slova naší hymny,
navrhnout olympijskou medaili,
vyznačit nejkratší cestu slalomáře
od startu do cíle či zdolat obtížné
boule plné příkladů, vyluštit křížovky, jejichž tajenkou bylo místo konání ZOH. Všichni malí olympionici odcházeli ten den ze školy se

nad Hanou proběhl letos 2. ročník.
Nejdříve se soutěžilo v jednotlivých třídách, vítězové pak postoupili do školního kola. Osmadvacet
finalistů se pak utkalo ve třech kolech o celkového vítěze.
„Přestože se obtížnost slov v průběhu soutěže stupňovala, ukázali žáci
velmi dobré znalosti slovní zásoby
anglických slov. Z toho měli organizátoři soutěže – učitelé anglického jazyka – velkou radost,„ řekla
Naďa Tesaříková.
Po napínavém průběhu zvítězila
Lucie Přidalová, 2. místo patřilo
Barboře Jurtíkové a na 3. místě se
umístila Nikola Matoušková.
Všichni soutěžící obdrželi účastnický list a drobný dárek, vítězové dostali anglicko-české slovníky, které
jim předala ředitelka školy Hana
Matušková. Soutěž připravili kantoři F. Matoušek, S. Podmolíková,
N.Tesaříková, R. Žižlavská a V. Zahradová.

zlatou medailí na krku, kterou byli
odměněni za výborný výkon.
„Není ale jisté, jestli s ní došli až domů. Většina z nich brzy zjistila, že
uvnitř je čokoládová. Co si ale určitě přinesli ze školy domů je pocit, že
učení není mučení. A to byl cíl
olympijského dne v 1. A,„ dodala
Vlčová.
Deváťáci zúročili své vědomosti
Žáci obou devátých tříd se zase zaŠkolu ovládla angličtina
pojili do vědomostní soutěže ČtyřStejně jako se sportovci na meziná- lístek, kterou vyhlásila Obchodní
rodním kolbišti dorozumívají pře- akademie v Přerově. Pod dohledem
vážně anglicky, na angličtinu byla asistentky Lenky Chalánkové souzaměřena i soutěž Spelling Ant - těžila dvě čtyřčlenná družstva.
soutěž v hláskování anglických Kristýna Milčáková, Markéta Sovislov. V Základní škole v Němčicích arová, Petra Spíchalová a Petr Kar-

net z 9. A a z 9. B Lada Vránová, Michael Hrubý, David Barnet, Jan
Župka. Žáci Jan Župka a Petr Karnet obsadili první a druhé místo v
oblasti Ekonomika, Kristýna Milčáková 2. místo v oblasti Propagace. Družstvo 9. A se stalo v soutěži
družstev celkovým vítězem.
Žákům devátých tříd byl také určen

Podle tiskové zprávy vydané Povodím Moravy byl ve středu 24.
března obnoven systém vypouštění vodního díla Plumlov. Rozhodnutí padlo na základě projednání a domluvy s odborným
biologickým dozorem.
Jedná se o pokračování ve snižování hladiny, které bylo zahájeno v září loňského roku. Hladina v nádrži
bude pokračovat snižováním rychlostí cca 10 centimetrů za den a to až
do úplného vypuštění nádrže.
„Současně bude pokračovat sběr
velevrubů, škeblí a odchyt a odlov
dalších vodních živočichů. Celková doba vypouštění bude závislá na
hydrologické situaci v povodí a
manipulace budou operativně
upravovány také s ohledem na probíhající záchranný transfer vodních živočichů z nádrže a v toku
pod nádrží,„ uvedla tisková mluvčí
Povodí Moravy Jana Kučerová.
Důvodem snížení hladiny je umož-

Příště o historii přehrady...
Odpouštění vody z Plumlovské přehradní nádrže pokračuje. Jaké poklady se pod vodní hladinou skrývají?
Povodí Moravy připravuje také
projektovou dokumentaci na odbahnění rybníka Bidelec v Plumlově. Ten zůstal po podzimním výlovu stejně jako v jiných letech vypuštěný a probíhalo takzvané
„zimnění„.
„Je to pravidelná a zcela běžná manipulace. K napuštění dochází
vždy po odchodu největšího tání na

V příštím čísle přineseme reportáž včetně historické fotodokumentace
o prvopočátcích budování Plumlovské přehrady. Přeneseme se tak
o mnoho desetiletí zpátky, kdy se tehdy ještě na Stichovickém rybníku začalo
s prvním bagrováním dna...

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

run byl odeslán na konto pražské organizace, která celou akci zaštiťuje.
„Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování nejen všem žákům, kteří aktivně pomáhali s organizačním zajištěním, ale i všem, kdo zakoupením pohlednice přispěli na konto
sbírky,„ nešetřil chválou koordinátor projektu Pavel Janura. -nt, jp-

Na závěr plesové sezony se v Kostelci na Hané konal dětský karneval, který organizovala TJ Sokol Kostelec na
Hané. O krásné odpoledne s bohatým programem plným zábavných soutěží, tance a vystoupení dětského tanečního kroužku HOP SEM HOP TAM se postarali dva klauni, kteří celý program uváděli. Pro všechny byla nachystaná
bohatá tombola se spoustou hraček, sladkostí a drobných dárečků. Každé dítě si z karnevalu odneslo nějakou odměnu. Děkujeme sponzorům a všem, kteří pomohli nachystat dětem krásné odpoledne.
P. Juhásová

jaře,„ vysvětlila tisková mluvčí. lec bude mít k dispozici ve chvíli
Jak dál řekla, více informací o pří- schválení projektové dokumentapadném odbahnění rybníka Bide- ce.
-jp-

nění odtěžení sedimentů obsahujících živiny pro přemnožené sinice.
Připravovaná opatření budou realizována v rámci programu Ministerstva zemědělství České republiky „Podpora zvyšování funkčnosti
vodních děl„ a společně s dalším
připravovaným souborem opatření
v povodí naplní cíle projektu „Čistá
Hloučela a vodní nádrž Plumlov„.

první ročník osvětové a informační
kampaně LABESTRA - Láska
beze strachu. Jejím hlavním cílem
je rozšíření znalostí v oblasti sexuální výchovy, o nebezpečí přenosných pohlavních nemocí, o antikoncepci apod. Šestnácti žákům se
podařilo prodat 183 přáníček - pohlednic. Výtěžek ve výši 3.660 ko-

OBRAZEM

Povodí Moravy obnovilo vypouštění Plumlovské přehrady
jak hosté v takových prostorách zkrásní a
jak jejich pohyby získají příjemnou ladnost? Lidé si zde, aniž by o tom věděli,
vzájemně odevzdávají pozitivní energii a
odnášejí si jí pak domů v podobě pěkného
pocitu nebo úsměvu, který pak odevzdávají dál. A to je pro mne také to nejdůležitější...“ líčí L. Amann.
Vernisáž výstavy obrazů Lilian Amann
proběhne v prvním patře Zámku
Plumlov v sobotu 3. dubna v 16 hodin.
Všichni jste srdečně vítáni! Výstava potrvá do 25.června 2010.
-red-

Barokní fara v Čechách p/K má možná jednu z posledních šancí, ne-li
vůbec poslední. Pokud ‚projde‘ projekt Integračního centra, stane se
znovu důstojnou součástí historického jádra obce. V opačném případě je její
osud nejistý.

Ubytovna Zdětín

nabízí

LEVNÉ
UBYTOVÁNÍ
v cenách
100 - 150 Kč.
Zrekonstruovaná,
nově otevřeno.

Tel. 603 254 439

29. března 2010
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Vítejte na světě

Šimon Kučera

Matyáš Bečvář

Tomáš Krajčík

17. 3. 2010, 49 cm/3,05 kg
Prostějov

22. 3. 2010, 49 cm/3,20 kg
Prostějov

22. 3. 2010, 51 cm/4,20 kg
Víceměřice

Jan Matuška

Richard Novotný

Lukáš Bárta

22. 3. 2010, 51 cm/4,20 kg
Rozstání

22. 3. 2010, 50 cm/3,35 kg
Prostějov

22. 3. 2010, 47 cm/2,95 kg
Prostějov

Šimon Tesařík

Jakub Seidl

Matěj Pospíšil

23. 3. 2010, 50 cm/3,20 kg
Konice

23. 3. 2010, 49 cm/3,05 kg
Prostějov

23. 3. 2010, 50 cm/3,25 kg
Prostějov

Alexandra Pírková

Lucie Večerková

Veronika Polýnková

21. 3. 2010, 48 cm/3,10 kg
Čechy pod Kosířem

21. 3. 2010, 49 cm/3,00 kg
Myslejovice

22. 3. 2010, 52 cm/4,05 kg
Kostelec na Hané

06:15
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (96)
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:10- Frasier III (17)
08:55- M*A*S*H (153)
09:25- Právo a pořádek III (15)
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu IV (2)
12:30- M*A*S*H (154)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:30- Čarodějky V (22)
14:30- JAG II (7)
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
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Zázraky života (3)
21:20- Jak se staví sen
22:20- Sběratelé kostí II (3)
23:20- Ochrana svědků II (9)
00:15- Wolffův revír II (24)
01:10- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
03:55- Na čem záleží (82)
04:20- Autosalon
05:00- Trní

29.3. 2010

05.00 - POKR
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Tom, nejlepší přítel
06.35 - Včelka Mája (26/104)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Experiment
07.55 - Francie s ozvěnou
domova (11/16)
08.15 - Dvaasedmdesát jmen
české historie (67/72)
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.20 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.15 - Čétéčko
11.35 - Za školu
12.00 - Nevzdávej to
05:59
12.25 - Bílé ovce
12.40 - Hon na lidožravého
Snídaně
krokodýla
s Novou
13.35 - Jak (se) dobře digitálně
08:30 Stefanie IV (10)
naladit
09:30 Past v dole
13.45 - Angličtina
11:15 Tescoma s chutí
pro nejmenší (17/40)
11:20 Lenssen & spol.
13.55 - Skrýš
11:50 Komisař Rex (3)
12:50 Walker Texas Ranger VII 14.10 - Malí hrdinové
15.25 - Film o filmu
13:45 Hvězdná brána (20)
Kozí příběh
14:40 Smallville VIII (11)
15:35 Krok za krokem III (10) 15.40 - Život na pobřeží (7/10)
16.25 - Dobrodružství vědy
16:05 Vražedná čísla III (3)
a techniky
17:00 Odpolední Televizní
16.50 - Postřehy odjinud
noviny
17.00 - FC Baník Ostrava
Sportovní noviny
- SK Slavia Praha
Odpolední Počasí
19.45 - Zprávy v českém
17:35 Kriminálka Las Vegas
znakovém jazyce
18:30 Ulice (1691, 1692)
20.00 - Tajemství
19:30 Televizní noviny
mrtvých mužů (7/13)
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
21:50 Mentalista (18)
23.20 - Film point
22:45 Námořní vyšetřovací slu- 23.50 - Bigbít (11/42)
žba V (13)
00.50 - Vzkaz Ladislava Pilky
23:40 Záhadný dům
01.05 - Knižní svět
01:15 Zátoka vášní (2)
01.20 - Čtenářský deník..
01.30 - V odborné péči (42/43)
01:45 Novashopping
01.55 - Nezemře
02:05 Áčko
02:45 Konec vysílání
02.30 - Dobré ráno

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát (29/78)
09.00 - Robinsonka
10.15 - Znovu Na Vlachovce
10.50 - Zvířata v životě
člověka: Vlk
11.40 - Film o filmu
Kozí příběh
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy III
15.00 - Kde peníze pomáhají
15.05 - Rodina a já
15.30 - Věříš si?
15.55 - Záhady Toma Wizarda
16.10 - Já a moje rodina
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 (5/10)
21.00 - Na cestě po Surat Thani
21.30 - Reportéři ČT
22.10 - 39 stupňů
23.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.45 - Politické spektrum
00.10 - Californication (5/12)
00.40 - McLeodovy dcery V
01.25 - Kaleidoskop
01.50 - Náš venkov
02.10 - Sváteční slovo
02.15 - Cesty víry: Proměna
02.35 - Křesťanský magazín
02.50 - Už rozsvítili lustry...
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.05 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Druhý dech (8/13)
10.10 - Album Supraphonu
11.10 - Romance do růžova
11.40 - Hezky od podlahy
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy III
15.00 - Postřehy odjinud
15.10 - Kapitolky o havěti
15.25 - Setkání s Berthou
Suttnerovou (3/5)
15.40 - Hrůzostrašný dějepis
16.05 - Moudronos
16.25 - Zpívánky
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Nominace
na knižní ceny 2010
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
21.00 - Otázky Václava
Moravce Speciál
22.35 - Taggart
23.20 - Losování Sportky
a Šance
23.30 - Proces s vrahy
05.00 - Objektiv
00.45 - Losování Šťastných
05.30 - Správy STV
deset a Šance milion
06.00 - Trojčátka
00.50 - Svatý týden
06.25 - Včelka Mája (27/104)
01.15 - Sex ve městě III (8/18)
06.45 - Záhady Toma Wizarda
01.45 - McLeodovy dcery V
07.00 - Kluci v akci
02.30 - Přísně tajné vraždy
07.25 - Jak (se) dobře
02.45 - Den D (13/13)
digitálně naladit
03.30 - Mrakodrapy
07.30 - Angličtina pro nejmenší 04.25 - Krásy evropského
07.40 - Já chci domů! Vězení
pobřeží: Valčík hrází
07.55 - Setkání s Berthou
04.30 - Události v regionech

06:15
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (97)
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:10- Frasier III (18)
08:55- M*A*S*H (154)
09:25- Právo a pořádek III (16)
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu IV (3)
12:30- M*A*S*H (155)
13:00- Deník zasloužilé matky II
13:30- Čarodějky V (23)
14:30- JAG II (8)
15:35- Vraždy v Midsomeru
17:40- Regionální zpravodajství
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Přešlapy II (4)
21:20- Ano, šéfe!
22:25- Na doživotí II (16)
23:25- Myšlenky zločince III (5)
00:15- Wolffův revír II (25)
01:15- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (83)
04:25- S Italem v kuchyni
05:00- Wolffův revír II (26)

30. 3. 2010
06:15
- Teleshopping
06:25- Dexterova laboratoř IV
06:55- Pět holek na krku (98)
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:10- Frasier III (19)
08:55- M*A*S*H (155)
09:25- Právo a pořádek III (17)
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu IV (4)
12:30- M*A*S*H (156)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:30- Čarodějky VI (1)
14:30- JAG II (9)
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
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Džungle rtěnek II (6)
23:25- Sběratelé kostí II (4)
00:20- Hledá se táta a máma
01:20- Volejte Věštce
03:05- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (84)
04:25- Na čem záleží (85)
04:50- TOP STAR magazín

31. 3. 2010

Ètvrtek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Blankytná pohádka
10.05 - Nejlepší léta slečny
Jean Brodieové
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
cestě kolem světa
15.35 - Byla jednou jedna
planeta (13/26)
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 (8/13)
20.50 - Neobyčejné životy
21.45 - Máte slovo
22.35 - Na stopě
23.00 - Taggart
05.00 - Auto Moto
23.50 - Losování Šťastných
Revue
deset a Šance milion
05.30 - Správy
23.55 - Sex ve městě III (9/18)
STV
00.25 - McLeodovy dcery V
06.00 - Trojčátka (2/26)
01.10 - Rajské zahrady II
06.25 - Včelka Mája (28/104) 01.30 - Hledání ztraceného
06.50 - Pat a Mat (13/28)
času
07.00 - Chalupa je hra
01.45 - Hledám práci
07.25 - Alright? Alright! (4/10) 02.10 - Rodina a já
07.40 - Real Chinese (4/10)
02.30 - Moderní čeští malíři ve
02.45 - Na jih od letohrádku
07.55 - Výtvarnické konfese
královny Anny
08.20 - Jak (se) dobře digitálně
03.10 - Jaromír Nohavica
naladit
v Ostravě
08.30 - Panorama
04.05 - Kultura v regionech
09.15 - Dětská záchranka
04.30 - Události v regionech
08.15 - Počesku
09.35 - Babylon
08.30 - Panorama
10.00 - Tajemství mrtvých
09.10 - Kosmopolis
mužů (7/13)
05:00
10.50 - Svět zázraků
Novashopping 09.40 - Mýty a fakta historie
05:59
05:59
10.25 - Vzkaz Ladislava Pilky
11.10 - Po stopách
05:59 Snídaně s Novou
Snídaně
Snídaně
10.45
168
hodin
11.35 - AZ-kvíz
08:30 Stefanie IV (11)
s Novou
s Novou
11.20 - Film o filmu Kozí příběh
12.00
Kluci
v
akci
09:30 Sladká láska
08:30 Stefanie IV (12)
08:30 Stefanie IV (13)
11.35 - AZ-kvíz
12.25
Černé
ovce
11:10 Tescoma s chutí
09:30 Rodina přes palubu
09:30 Nora Roberts
12.00 - Bydlení je hra
12.40 - Reportéři ČT
11:25 Lenssen & spol.
11:20 Tescoma s chutí
11:20 Tescoma s chutí
12.25 - Černé ovce
13.20 - Věříš si?
11:55 Komisař Rex (4)
11:25 Lenssen & spol.
11:25 Lenssen & spol.
12.40 - Hřiště 7
13.45 - Záhady Toma Wizarda 11:50 Komisař Rex (6)
12:50 Las Vegas: Kasino (1)
11:50 Komisař Rex (5)
14.50 - Zpívánky
13:45 Hvězdná brána (21)
12:50 Las Vegas: Kasino (2) 14.00 - Věda je zábava (19/26) 12:50 Las Vegas: Kasino (3)
15.00 - Evropský manuál
13:45 Hvězdná brána II (1)
14.25 - Pomáhejme si
14:40 Smallville VIII (12)
13:45 Hvězdná brána (22)
15.20 - Vltava v obrazech
14.40 - Kde peníze pomáhají 14:40 Smallville VIII (14)
14:40 Smallville VIII (13)
15:35 Krok za krokem III (11)
15.40 - Svět zázraků
15:35 Krok za krokem III (13)
15:35 Krok za krokem III (12) 14.50 - Chcete mě?
16:05 Vražedná čísla III (4)
16.05 - Mrakodrapy
16:05 Vražedná čísla III (6)
16:05 Vražedná čísla III (5)
15.10 - Hon na císařské
17:00 Odpolední Televizní
16.55 - Výtvarnické konfese
17:00 Odpolední Televizní
17:00 Odpolední Televizní
křižníky (2/2)
noviny
17.25 - Ondřejova filmová škola
noviny
noviny
16.05 - Řidiči profesionálové
Sportovní noviny
17.35 - Partnerské vztahy aneb
Sportovní noviny
Sportovní
noviny
16.20 - Bojová umění
Odpolední Počasí
Odpolední Počasí
Návod na přežití
Odpolední Počasí
16.45 - Utajená řeč peněz
17:35 Kriminálka Las Vegas
17:35 Kriminálka Las Vegas
18.00 - Klíč
17:35 Kriminálka Las Vegas 17.05 - Medicína
18:30 Ulice (1693, 1694)
18:30 Ulice (1697, 1698)
18.30 - Babylon
18:30 Ulice (1695, 1696)
pro 21. století
19:30 Televizní noviny
19:30 Televizní noviny
18.55 - Zprávy v českém
19:30
Televizní
noviny
17.20 - PORT
Sportovní noviny
Sportovní noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny
Počasí
17.50 - Přidej se
Počasí
19.05 - Game Page
Počasí
20:00 Ordinace v růžové
18.05 - Nedej se
20:00 Ordinace v růžové
19.30 - Alright? Alright! (4/10)
20:00 Comeback
zahradě 2 (180)
18.30 - Hledám práci
zahradě 2 (179)
19.45 - Real Chinese (4/10)
20:45 Dva a půl chlapa VI
21:20 Kriminálka Las Vegas
18.55
Zprávy
v
českém
21:15 Kriminálka New York
20.00 - Strach nad městem
21:15 Dr. House V (20)
22:10 Stahovák
znakovém jazyce
22:10 Zákon a pořádek: Útvar 22.05 - Lise Forell
22:05 Vizita (5)
22:50 Nežádej svůj poslední
19.05 - Sabotáž
pro zvláštní oběti VIII (12)
22.35 - Kontexty
22:50 Tři králové
tanec
19.30
Kapusta
(16/20)
23:05 Přepadení 13. okrsku
23.25 - Q
00:55 Kriminálka Las Vegas
00:55 Kriminálka Las Vegas
20.00
Ta
naše
povaha
česká
01:00 Kriminálka Las Vegas III 23.55 - Emmina
01:40 Novashopping
01:40 Novashopping
20.25 - Liga mistrů
01:30 Novashopping
01.30 - V odborné péči (43/43)
02:00 Mr.GS
02:00 Vizita (5)
22.55 - Dokumentární klub
02:10 Rady ptáka Loskutáka
01.50 - Retro
02:30 Tabu
02:35 Rady ptáka Loskutáka
23.55 - Léto 04
02:45 Horoskopičiny
02.15 - Československý
03:15 Áčko
03:10 Áčko
01.30 - Cro Magnon
04:15 DO-RE-MI
03:55 Zorro: Meč a růže (1)
filmový týdeník
04:15 DO-RE-MI
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Buď, anebo
10.45 - Kavárnička dříve
narozených
11.35 - Svatba v terénu
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - McLeodovy dcery V
14.15 - Soudkyně Amy III (5/24)
15.00 - Chcete je?
15.05 - Kostičky
15.15 - Dětská záchranka v akci
15.30 - Věda je zábava (19/26)
15.55 - Pomáhejme si
16.10 - Návštěva v ZOO
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat (13/28)
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 (13/13)
22.50 - Nikdy nezapomenu (2/2)
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Sex ve městě III (7/18)
01.00 - McLeodovy dcery V
01.45 - Chcete mě?
02.00 - Vltava v obrazech
02.20 - Divadlo žije!
02.50 - Terra musica
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý

05.00 - PORT
05.30 - Správy
STV
05.55 - Trojčátka (3/26)
06.20 - Včelka Mája (29/104)
06.45 - Moudronos
07.00 - Pod pokličkou
07.25 - Kapusta (16/20)
07.50 - Medicína
pro 21. století
08.10 - Řidiči profesionálové
08.30 - Panorama
09.10 - Přidej se
09.25 - Nedej se
09.45 - Letecké katastrofy III.
10.35 - Na plovárně
11.00 - Neznámí hrdinové
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Chalupa je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Střípky času
13.00 - Devatero řemesel
13.20 - Pohádka
o mokrosuchém štěstí
14.45 - Bludiště
15.15 - Toulavá kamera
15.40 - Evropa dnes
16.10 - Prizma
16.30 - Tisíc let
české myslivosti
17.00 - Soukromá muzea
17.10 - Designtrend (13/13)
17.25 - Kati a blázni
18.25 - POKR
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Medúza
19.45 - Počesku
20.00 - Kam se poděla
21.00 - Historie.cs
22.00 - Tereza Raquinová
23.45 - Evropský manuál
00.05 - Pavlač
Ester Kočičkové
00.30 - Železné dámy
z Libérie
01.25 - Q
01.50 - Duchovní kuchyně
02.20 - Kde peníze pomáhají
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství
Olivera Twista I (1)
06:55- Pět holek na krku (99)
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:10- Frasier III (20)
08:55- M*A*S*H (156)
09:25- Právo a pořádek III (18)
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu IV (5)
12:30- M*A*S*H (157)
13:00- Deník zasloužilé matky
13:30- Čarodějky VI (2)
14:30- JAG II (10)
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
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Rande naslepo!
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Chirurgové V (7)
23:25- Čekání na smrt
01:30- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (86)
04:40- Receptář prima nápadů
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Sobota

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - O třech rytířích, krásné
paní a lněné kytli
10.20 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
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 filmu
Jarmareční bouda
15.15 - Franklin (21/52)
15.35 - Záhada hradu
Černá růže (10/13)
15.55 - Ovečka Shaun (38/40)
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 (6/7)
20.55 - 13. komnata
Ladislava Chudíka
21.25 - Uvolněte se, prosím
22.15 - Californication (6/12)
22.45 - Losování Euromiliony
22.50 - Supernova
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - McLeodovy dcery V
01.05 - Všechnopárty
01.50 - Sabotáž
02.15 - Monty Python
03.10 - Dobrodružství vědy
a techniky
03.40 - Máte slovo
04.25 - Stop
04.30 - Události v regionech

06:15
- Teleshopping
06:25- Dobrodružství
Olivera Twista I (2)
06:55- Pět holek na krku (100)
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Klukoviny Toma
a Jerryho
08:10- Frasier III (21)
08:55- M*A*S*H (157)
09:25- Právo a pořádek III
10:25- To je vražda, napsala V
11:30- Kauzy z Bostonu IV
12:30- M*A*S*H (158)
13:00- Deník zasloužilé
matky II (21)
13:30- Čarodějky VI (3)
14:30- JAG II (11)
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
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Cellular
22:10- Dlouhý polibek
na dobrou noc
00:35- Městečko prokletých
02:25- Volejte Věštce
04:10- Na čem záleží (87)
04:35- Na čem záleží (88)
05:00- Trní

05.00 - Sama doma
06.00 - Zpívánky
06.05 - Raníček
s Dádou
06.15 - Šikulové
06.35 - Sezame, pojď si hrát
07.00 - Garfield a přátelé II
07.20 - Ztracené hračky
07.35 - Záhada hradu
Černá růže (10/13)
07.55 - Hurá, škola!
08.10 - Kouzelný klíč
09.40 - Zprávičky
09.55 - Film o filmu
Kozí příběh
10.15 - Kuchařská
pohotovost
10.40 - Malá mořská víla
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Devatero řemesel
13.30 - Válka mezi
muži a ženami
15.10 - Robin Hood (14/26)
15.55 - Profesionálové
16.45 - Kde peníze pomáhají
16.55 - Hříbě a já
17.10 - Divočina patří lvům
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 - Tentokrát
se budu smát já
20.55 - Vykoupení z věznice
Shawshank
05.00 - Řidiči profe- 23.15 - Losování Šťastných
sionálové (13/13)
deset a Šance milion
05.15 - Ondřejova
23.20 - Atentát na papeže
filmová škola 01.10 - 13. komnata
05.30 - Správy STV
01.35 - Pošta pro tebe
06.00 - Trojčátka (4/26)
02.30 - Všechnopárty
06.25 - Včelka Mája (30/104) 03.10 - Folklorní magazín
06.45 - Já a moje rodina
03.35 - Na cestě
07.00 - Nevzdávej to
04.00 - Za obzorem (13/26)
07.30 - Tisíc let
04.20 - Kuchařská
pohotovost
české myslivosti
04.45 - Carl Maria von
07.55 - Soukromá muzea
08.05 - Designtrend (13/13)
08.20 - Počesku
08.30 - Panorama
06:05
05:59
09.10 - Na stopě
Admirál
09.35 - Neobyčejné životy
Snídaně
Bublina
10.30
O
kraji
kolem
s Novou
útočí (10)
10.50 - Divnopis
08:30 Stefanie IV (14)
11.00 - Kuchařská pohotovost 06:35 Bolek a Lolek (8, 9)
09:30 Perfektní skóre
11.35 - AZ-kvíz
07:00 Roary:
11:15 Tescoma s chutí
12.00 - Pod pokličkou
Závodní auto (26)
11:20 Lenssen & spol.
12.25 - Černé ovce
07:15 Spongebob
11:50 Komisař Rex (7)
12.40 - Ta naše povaha česká
v kalhotách (79)
12:50 Las Vegas: Kasino (4) 13.10 - Medúza
07:40 Vteřiny před
13.45 - Šikulové
13:45 Hvězdná brána II (2)
katastrofou
14.05 - Hrůzostrašný dějepis
14:40 Smallville VIII (15)
08:35 Občanské judo
14.35 - Sportovci světa
15:35 Krok za krokem III
09:15 Rady ptáka
15.30 - Království divočiny
16:05 Vražedná čísla III (7) 16.00 - Experiment
Loskutáka
17:00 Odpolední Televizní 16.25 - Rodina a já
10:10 Pták Ohnivák
12:00 Volejte Novu
noviny
16.45 - Francie s ozvěnou
12:30 Nezlobte dědečka
Sportovní noviny
17.05 - Střípky času
14:05 Tři veteráni
17.20 - Dvaasedmdesát
Odpolední Počasí
jmen české historie
16:00 Shrek 2
17:35 Kriminálka Las Vegas
17.40 - Chcete mě?
17:55 Babicovy dobroty
18:30 Ulice (1699, 1700)
18.00 - Velkopáteční
18:30 Koření
19:30 Televizní noviny
bohoslužba
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
19.05 - Magazín Ligy mistrů
Sportovní noviny
Počasí
19.30 - Auto Moto Revue
Počasí
20:00 Kameňák
20.00 - Zázračná planeta
20:00 Nestyda
20.55 - Moje rodina V (11/14)
22:10 Na lince je vrah
21:50 Krvavý diamant
21.25 - Soul Deep (5/6)
23:45 V poslední chvíli
00:25 Sexy biják
22.20
Bigbít
(12/42)
01:20 Novashopping
02:15 Novashopping
23.25 - Monty Python
01:45 Stahovák
02:35 Volejte Novu
00.20 - Evropané
02:10 Tabu
03:05 Áčko
01.15 - O kraji kolem
02:55 Zlatíčka
01.35 - Pavlač
04:20 Zorro:
04:25 Zorro: Meč a růže (2) 02.00 - Lise Forell
Meč a růže (3)
02.30 - Dobré ráno
05:05 Novashopping
05:00 Novashopping

Pátek

05.00- Experiment
05.20 Výtvarnické
konfese
05.50 - Tisíc let české
myslivosti
06.20 - Správy STV
06.40 - Medicína
pro 21. století
07.00 - Partnerské vztahy
07.20 - Bojová umění
aneb Jednota
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorní magazín
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.05 - Proces H - den čtvrtý
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Simpsonovi XIX
13.30 - Musicblok
13.55 - Ajťáci III (2/6)
14.20 - Žebřík 2009
15.15 - We Are the
World - pro Haiti
15.25 - Království divočiny
15.55 - Pod plachtami
16.15 - Rajské zahrady II
16.35 - Zasvěcení
17.05 - Úsměvy Oty Ševčíka
17.45 - Toulky s Ladislavem
Smoljakem (1/7)
18.00 - Památky na prodej
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Moje rodina V
19.30 - Devatero řemesel
20.00 - Naši furianti
22.15 - Divadlo žije!
22.45 - Filmopolis
23.40 - Pozdní sběr
01.10 - Soul Deep (5/6)
02.00 - Sešli se...
03.00 - Na Kloboučku
03.35 - ČT Live - Blue Effect
04.25 - Banánové rybičky

06:20- Párty
s kuchařem
06:50- Dobrodružství
Toma a Jerryho
07:15- Pokémon:
Diamant a perla (35)
07:35- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:50- Fresh Prince VI (1)
08:20- Frasier III (22)
08:50- Autosalon
09:50- M*A*S*H (159)
10:20- Knight Rider I (7)
11:25- To je vražda,
napsala V (22)
12:35- Jeden den
v New Yorku
14:35- Pták na drátě
16:55- Columbo
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:35- Chůva k
pohledání III (22)
20:00- Doba ledová 2
- Obleva
22:05- Nico: víc než zákon
00:10- Opičí maska
01:55- Volejte Věštce
03:40- Nikdo není dokonalý
04:30- Miláčci
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06:00
Dobrodružství
Antje
a jejích přátel
06:15 Admirál Bublina útočí
06:45 Bolek a Lolek (10)
07:00 Baby Looney Tunes (4)
07:25 Spongebob v kalhotách
07:55 Babicovy dobroty
08:30 Koření
09:30 Velká cena Malajsie
12:30 O zvířatech a lidech (1)
13:25 Jen ho nechte,
ať se bojí
15:15 Kouzelný měšec
17:00 Odpolední Televizní
noviny
Sportovní noviny
Odpolední Počasí
17:30 Občanské judo
18:05 Rady ptáka Loskutáka
19:00 Hospoda (39)
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny
Počasí
20:00 Shrek Třetí
21:50 Mr.GS
22:20 Sběratel polibků
00:30 Kriminálka Las Vegas
01:20 Novashopping
01:40 Boss

05.00 - Památky
na prodej
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti z regionů
06.05 - Ferda II (23/26)
06.30 - Birlibán (1/3)
06.50 - Hurá, škola!
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Kamarád Timmy
07.30 - Hřiště 7
09.40 - Kalendárium
09.55 - Toulavá kamera
10.25 - Objektiv
10.55 - Vlak dětství a naděje
11.55 - Urbi et Orbi
12.40 - Zprávy
12.45 - Duhová panna
14.00 - Film o filmu
Kozí příběh
14.15 - Kaleidoskop
14.40 - Rozvod paní Evy
16.05 - Retro
16.30 - Rozdělení konta
16.50 - Čétéčko
17.10 - Sváteční slovo
17.15 - Horákovi (1/13)
18.10 - Pan Tau (14/33)
18.35 - Na cestě za Halinou
z Horní Lužice
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 - Kozí příběh - Pověsti
staré Prahy
21.25 - Nultá hodina
23.10 - Losování Sportky
a Šance
23.15 - Deadwood III (9/12)
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Uvolněte se, prosím
00.50 - Evropský manuál
01.05 - Babylon
01.30 - Úsměvy Oty Ševčíka
02.05 - Kavárnička dříve
narozených
02.55 - Vinárna U
03.25 - Concentus Moraviae

Nedìle

05.00 - Retro
05.25 - Zasvěcení
05.50 - Slavné
postavy
06.30 - Kalendář
06.50 - Správy STV
07.15 - Československý
filmový týdeník
07.25 - Styl
07.50 - Panorama
08.30 - We Are the World
08.35 - Filmopolis
09.30 - Čtenářský deník...
09.45 - Knižní svět
10.00 - Boží hod velikonoční
11.10 - Chcete je?
11.15 - Svět umění
12.05 - Jesus Christ Superstar
13.55 - Svatý Petr (1/2)
15.35 - Mýty a fakta historie
16.20 - Ani den bez kresby
16.35 - Kamera na cestách
17.30 - Kde peníze pomáhají
17.40 - Poutní píseň
18.00 - Cesty víry
18.20 - Křesťanský magazín
18.35 - Kultura.cz
19.10 - Ajťáci III (2/6)
19.35 - Simpsonovi XIX
20.00 - Nádraží 19. století
20.15 - Uzel uzlů
20.30 - Příběh nádraží
20.45 - Nádraží nedáme
21.05 - Výhybkář
21.20 - Inspirace dědečkem
21.30 - Jízda vlakem
22.00 - Na plovárně
22.25 - Vzkaz Jiřího Suchého
22.40 - Jak se neztratit v L. A.
00.25 - Žebřík 2009
01.15 - Čétéčko
01.35 - Tentokrát se budu smát
02.30 - Svět umění
03.20 - Kamera na cestách
04.15 - Krásný ztráty

06:20- Párty
s kuchařem
06:45- Dobrodružství Toma
a Jerryho
07:15- Pokémon: Diamant
a perla (36)
07:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:50- Fresh Prince VI (2)
08:15- Svět ve válce (8)
09:25- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (160)
10:25- M*A*S*H (161)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:45- Robin Hood Na cestě ke slávě
13:15- Wolffův revír VIII (5)
14:15- Škola základ života
16:00- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
Sport TV Prima
19:35- Chůva k pohledání III
20:00- Robin Hood Cesta ke slávě
21:50- Robin Hood - Rozcestí
22:20- Anatomie lži I (5)
23:20- Nevěsta v černém
01:05- Svět 2010
01:35- Volejte Věštce
03:15- Svět ve válce (8)
04:10- Nikdo není dokonalý
05:00- Miláčci

03:25 Horoskopičiny
04:30 Zorro: Meč a růže (4)
05:10 Novashopping
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Sport
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Nemocné děti měly volejbalovou návštěvu
PROSTĚJOV - Povzbuzení,
vlídné slovo a plyšáky na hraní i pro radost. To vše přinesly
malým pacientům prostějovské nemocnice volejbalistky
VK Modřanská během své
další návštěvy zdejšího dětského oddělení. Potěšit uzdravující se děti vyrazily Milada
Spalová, Solange Soaresová,

Gabika Tomašeková a Lucia
Töröková, mužský doprovod
dělali hráčkám dva ředitelé
volejbalového oddílu: sportovní Peter Goga a provozní
Michal Ptáček.
Výpravu VK přivítala a celým
oddělením provedla zástupkyně
primáře Hana Řehulková. „Pro
naše malé pacienty se snažíme

dělat maximum. To znamená
dát jim špičkovou zdravotní péči
a navíc jejich nemocniční pobyt
v rámci možností co nejvíce zpříjemnit. I taková návštěva dětem
určitě pomůže k rozveselení,“
zdůraznila doktorka Řehulková.
Menší caparti se před vysokými
dámami ještě trochu styděli, ti
starší už naopak vesele komu-

nikovali. Například patnáctiletý
Pavel prokázal s ohledem na
svůj věk i vážnější zdravotní
stav obdivuhodný přístup plný
optimismu. „Nefunguje mi
jedna ledvina a navíc půjdu na
operaci s nádorem na mozku,
ale nemám si proč stěžovat.
Sestřičky jsou moc hodné, pan
primář veselý a nic mi tady

nechybí. Věřím, že všechno
nakonec dobře dopadne,“ povídal statečný Pavel.
Jemu i všem ostatním dětem
popřály naše volejbalistky brzké uzdravení. „Budeme na vás
myslet a držet palce, ať co nejdřív zase běháte venku,“ loučily
se prostějovské volejbalistky.
-red-

Hokejová sezona staršího dorostu vyvrcholí finálovým
turnajem v Prostějově. MISTRA určí boje čtyř celků
PRAHA/PROSTĚJOV Funkcionáři Českého svazu ledního hokeje si zřejmě
povšimli, že důstojný prostějovský stánek v rozhodujících
fázích sezony během posledních sezon nebývale hyne a tak
se závěr ročníku 2009/2010
rozhodli okořenit. A to hned
dvakrát. O dubnovém soustředění národního výběru před
světovým šampionátem informujeme na jiném místě této
strany, ale už od dnešního dne
se bude na ledě zimního stadionu v Prostějově bojovat o tituly
v extralize staršího dorostu!

A že se bude na co dívat. Zálusk
na mistrovský pohár druhé
nejprestižnější mládežnické
kategorie si totiž dělají naděje
čtyř tuzemských velkoklubů
Vítkovic, Slavie Praha, Sparty
Praha a Pardubic. První
utkání je na programu již od
11 hodin, ve 14:40 dojde na
pražské derby. Závěrečný duel
obstarají ve středu 31. března
Vítkovice se Spartou, následně
dojde na vyhlášení výsledků.
Všechny týmy by měly být
ubytovány v nedalekém hotelu
Tennis Club.
Pojďme se trochu zasvětit do

Program finálového turnaje extraligy
staršího dorostu v Prostějově
11:00 hodin
14:40 hodin

Pondělí 29. března:
HC Vítkovice Steel - HC Eaton Pardubice
HC Slavia Praha - HC Sparta Praha

10:00 hodin
13:40 hodin

Úterý 30. března:
HC Eaton Pardubice - HC Sparta Praha
HC Vítkovice Steel - HC Slavia Praha

10:00 hodin
13:40 hodin

Středa 31. března:
HC Slavia Praha - HC Eaton Pardubice
HC Sparta Praha - HC Vítkovice Steel

bojů, které na tři dny oživí prostějovský „zimák“. Před zahájením
letošní sezony došlo k reorganizaci mládežnických soutěžích,
v nichž se na celorepublikové
úrovni nyní hraje ve třech kategoriích. Starší dorostenci odstartovali po skončení základní
části play off, v němž čtyři týmy
postoupivší ze čtvrtfinále čeká
závěrečný finálový turnaj, který
se počátkem tohoto týdne uskuteční v Prostějově. Vezmeme-li
v úvahu, že kategorie staršího
dorostu ročníkově odpovídá
kategorii dorostu v uspořádání
z minulé sezony, obhajují titul
mladíci pražské Slavie. „Svaz
vybral náš stadion asi po uvážení,
že se zde budou konat reprezentační zápasy seniorské reprezentace možná jako takovou zkoušku. Navíc se v této kategorii dlouho volalo po vrcholu konaném na
Moravě,“ zauvažoval Ivo Horák,
ředitel Víceúčelové haly-ZS,
jakže se asi vrcholný podnik
mládežnické kategorie dostal do
Prostějova.
Jak píše internetový server www.
hokej.cz, pohled na složení nejlepších čtyř týmů při srovnání
s tabulkou po dlouhodobé části
nikoho nepřekvapí. Do finálo-

vého turnaje se probojovaly čtyři nejlepší celky základní části.
Tu vyhráli hráči Vítkovic, kteří
v play off vyřadili Ústí nad Labem
a Jihlavu, aniž by ztratili jediný
zápas. Stříbrná skončila v tabulce již zmíněná Slavia Praha, jež
si cestou do Prostějova poradila
ve dvou zápasech s Hradcem
Králové, avšak ve čtvrtfinále proti Olomouci vyválčila
postup až díky dvěma výhrám
v domácím prostředí, neboť na
Hané v úvodu série prohrála. Po
základní části třetí Sparta si v prvním kole poradila bez problémů
s Kometou Brno, aby ve čtvrtfinále bez ztráty kytičky porazila
další moravský celek tentokrát
ze Zlína. Nejvíce duelů museli
sehrát starší dorostenci Pardubic.
Ti v obou sériích nejprve podlehli
hůře nasazenému soupeři na jeho
stadionu, ale ve svém hájemství
ani jednou nepřipustili překvapení. Sezonu ukončili postupně
Vsetínu a Českým Budějovicím.
První buly finálového turnaje bude vhozeno v pondělí 29.
března v jedenáct hodin, nejlepší
republikové mužstvo ročníků
1992 a 1993 bude známo nejpozději o dva dny později odpoledne.
V případě, že zápas nerozhodne

normální hrací doba, následuje desetiminutové prodloužení
eventuálně samostatné nájezdy.
Boduje se stejně jako v dlouhodobé části, kdy vítěz získal tři
body za úspěch v normální hrací době. Za remízu po šedesáti
minutách hry si týmy rozdělí po
bodu, druhý získá celek, který
vstřelí gól v prodloužení nebo
lépe zvládne samostatné nájezdy.
Diváci, kteří by měli mít vstup
na zápasy zdarma, uvidí v akci
také několik reprezentantů, jenž
usilují o nominaci na mistrovství světa, které se koná od 13.
dubna v běloruském Minsku.
Z obránců to jsou Dušan Žovinec
(Sparta Praha), Tomáš Pastor,
Jiří Klimíček (oba Vítkovice),
Patrik Lenoch, Ladislav Havlík
(oba Pardubice), v útočných řadách pak Filip Hanták, David
Dvořáček (oba Sparta Praha)
a Adam Řehák (Vítkovice).
Zajímavé persony můžeme vidět
také na střídačce, kde se bez
nadsázky rozhoří souboj legend.
Spartu totiž vede Jiří Doležal,
asistenty ve Slávii jsou Josef
Beránek, v Pardubicích zase
Vladimír Šťastný. Který ze slavných exreprezentantů se bude
radovat nejvíce?
-pk-

Fotoreportáž
Fotoreportáž

A HURÁ ZA DĚTMI. Výprava prostějovského volejbalového klubu se právě vydává navštívit nemocné děti. Zleva:
LuciaTöröková,MiladaSpalová,PeterGoga,MichalPtáček,
SolangeSoaresováaGabikaTomašeková.

S PRÁZDNOU NEPŘIŠLI. No a jelikož na takovou návštěvu
se nechodí s prázdnou, vybavili se hráčky i členové vedení
několikapěknýmidárečky...

HOLKY MAJÍ SRDCE. Během takřka hodinového pobytu
dokázaly prostějovské volejbalistky, že jsou především
ženy v tom pravém slova smyslu a trable nemocných je tak
hodnězajímaly.

TK PLUS expanduje na jižní Moravu. Cyklisté najížděli kilometry
Ne však za vínečkem, ale s anketou! na Mallorce i Podhájské
„Chtěli bychom založit novou tradici,“shodli se David Lenz s hejtmanem Haškem

Jedinou, i když ne tak úplně
ryzí, novinkou v plejádě akcí
pod hlavičkou TK PLUS pro
letošní rok 2010 je první ročník
vyhlášení ankety „Sportovec
Jihomoravského kraje“,
v níž budou oceněni nejlepší
sportovci a sportovní týmy
tohoto regionu za rok 2009.
Snahu o úspěšné navázání na
populární anketu Sportovec
Olomouckého kraje, která
má již svoji slavnou tradici
a pevné místo v kalendáři
společenských akcí, odstartuje
premiérové klání v brněnském
Městském divadle, které se
uskuteční již zítra, tj. v úterý
30. března 2010.
O podrobnějších detailech
informovali na čtvrteční tiskové
konferenci v tiskovém sálu
Krajského úřadu v Brně hejtman
Jihomoravského kraje Michal
Hašek, člen rady Miloš Šifalda,
který má v kompetenci mimo
jiné sport a obchodní ředitel
spolupořádající marketingové
společnosti TK PLUS David
Lenz. Také vyhlášení nejlepších
sportovců a sportovních týmů

Jihomoravského kraje nebude
mít jen společenský charakter,
ale budou přizvány i významné
osobnosti nejen veřejného
života, ale i sportu a kultury, které
mají na dění v Jihomoravském
kraji podstatný vliv. Během
večera budou oceněni nejen
vítězové několika kategorií,
ale dojde i na předání šeků
s charitativní činností. „Večerem
bude provázet moderátor Petr
Salava a na jevišti se objeví
renomovaní hudební interpreti
včele s Meky Žbirkou, Zorou
Jandovou, Evou Pilarovou,
Lenkou Filipovou a brněnskou
taneční skupinou Magic Free
Group. Slavnostního vyhlášení
se zúčastní mimo jiné předseda
Českých olympioniků Oldřich
Svojanovský a předsedkyně
Českých olympioniků
jihomoravského kraje Šárka
Kašpárková,“ prozradil David
Lenz s tím, že účast přislíbili
také poslanci a senátoři
z Jihomoravského kraje,
zastupitelé Jihomoravského
kraje, starostové, zástupci
sponzorů, či pozvaní hosté.

„Jde o novu tradici, chceme
tímto ocenit nejlepší sportovce
jižní Moravy a zároveň tak
posílit ztotožnění našich
občanů s krajem, kde žijí,“
přidal hejtman Martin Hašek.
Radní Miloš Šifalda uvedl,
že podobných anket je více,
záměrně byl proto volen
pozdější termín vyhlášení, než
u jiných, aby byla záruka větší
účasti oceněných sportovců.
Samotné vyhlášení bude
rozděleno do devíti kategorií:
nejlepší senior (bude vyhlášeno
1. –3. pořadí), nejlepší seniorské
družstvo, talent roku, nejlepší
juniorské družstvo, nejlepší
trenér, nejlepší handicapovaný
sportovec a dále čestná cena,
cena Jihomoravského kraje
a nejlepší sportovní akce.
„V prvních šesti kategoriích se
hlasovalo, vítězové posledních
tři kategorií vzešli po dohodě
s Jihomoravským krajem
a ČSTV,“ dodal David Lenz.
V komisi, která hodnotila
nominované sportovce,
byli sportovní novináři
z jihomoravských médií,

členové Rady Jihomoravského
kraje a předsedové okresních
svazů ČSTV spolu s krajským
předsedou. Oceněným
budou předány plakety se
znakem Jihomoravského
kraje a nápisem „Sportovec
Jihomoravského kraje 2009“.
Podle Davida Lenze bylo
vzhledem k velké tradici
brněnského sportu z čeho
vybírat. K největším favoritům
patří v seniorech sportovní
gymnastka Jana Komrsková,
motocyklový jezdec Karel
Abraham, plavec Rostislav
Vítek, ale i cyklista Denis
Špička, duatlonistka Veronika
Frintová, basketbalistka Hana
Machová či atletka Kateřina
Čechová. V seniorských týmech
si dělají zálusk na prvenství
házenkářky HC Britterm Veselí
nad Moravou, basketbalistky
BK Frisco Sika Brno, plavecký
oddíl z Komety, baseballisté
AVG Draci Brno. Mezi trenéry
si to nejspíše rozdají Jan
Bobrovský (basketbal), Arnošt
Nesňal (baseball) a Ondřej
Marek (volejbal).
-pk-

NA JIH MORAVY. První ročník vyhlášení ankety o sportovce Jihomoravského kraje se rozhodla zaštítit prostějovská marketingová společnost TK PLUS. Před zástupce médií tak společně zasedli David Lenz (úplně vlevo), obchodní a marketingový ředitel této agentury,
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (uprostřed) a člen Rady Jihomoravského kraje Miloš Šifalda.

MAKALI NA MALLORCE. Na snímku před hotelem prostějovští cyklisté (zleva):
Jakub Filip, Ondřej Tkadlec, Nikolas Maršálek, Tomáš Salaj spolu s trenérem Tomášem
Bohatým a dalším členem doprovodu Křížákem.
Foto: archív SKC Prostějov
M A L L O R C A /
PROSTĚJOV - Speciální
objemový trénink absolvovali cyklisté SKC Prostějov
na Mallorce, kam na přelomu února a března postupně vyrazili nejen za pálícím
sluncem, ale hlavně ideálními
podmínkami k tolik důležité
přípravě před náročnou sezonou. Podle informací od oddílové předsedy Petra Šrámka
se pobyt ve Španělsku cyklistům vyvedl.
„Počasí na Mallorce až na
dva dny vyšlo na jedničku.
Panovalo slunečné počasí
kolem osmnácti stupňů a všude
kolem byly super podmínky
k tréninkům na kole. Vše dotvrzovalo perfektní ubytování
v hotelu Ayron Park,“ prozradil
Večerníku Petr Šrámek. Jedním
dechem však dodal: „Na dovolence tam kluci nebyli. Během
čtrnácti tréninkových dnů
najeli junioři zhruba dva tisíce
kilometrů, muži pak ještě o tři
stovky více,“ doložili Šrámek
namáhavou dřinu cyklistů čísly.
Společně s prostějovským klubem pobývali na Mallorce také

závodníci Dukly Praha, Dukly
Brno a Favoritu Brno, tudíž
o rivalitu a tolik potřebnou konkurenci taktéž nebyla nouze.
„Toto soustředění je pro reprezentační juniory i muže U23
doslova nezbytné,“ dodal první
muž prostějovské cyklistiky.
Ze Španělska se členové
SKC vrátili v polovině března
a po zhruba týdenním pobytu v Prostějově odjeli s celým
Střediskem Centra mládeže
na další výcvikový tábor do
Podhájské na Slovensku, kde
příprava na nezadržitelně se
blížící silniční sezonu pokračovala. „Jedná se o závěrečnou
speciální přípravu, na kterou
odjelo čtyřiatřicet jezdců,“ uvedl Vladimír Vačkář, šéftrenér
SKC a SCM Prostějov. „Naši
nejmladší alespoň uvidí, jak
náročná je příprava reprezentantů,“ dodal.
Po návratu od našich východních sousedů pak Šrámek
podotkl: „Také v Podhájské
byly výborné podmínky, asi
o čtyři až pět stupňů tepleji než
v tu dobu u nás. Družstvo mělo
pronajaté dva domy, s sebou si

vzalo i dvě výborné kuchařky,
maséra a mechanika, takže jim
opravdu nic nechybělo. Náš
klub tam byl již popáté. Rád
bych při této příležitosti poděkoval vedení Města Prostějov
a Olomouckého kraje za jejich
podporu. Bez jejich finanční podpory bychom tuto
nezbytnou úroveň jen těžko
zajišťovali.“ Spokojen byl
i kouč Vačkář, cyklisté naplnili potřebný objem práce.
„Na místě byly pěkné silnice
s malým provozem. Všichni
makali naplno.“
Již tento víkendu čekají na cyklisty první závody. Letošní premiéru obstará v sobotu 3. dubna
úvodní díl Českého poháru,
kdy je na programu velká klasika Brno - Velká Bíteš - Brno.
Startovat něm budou i jezdci
nově založeného týmu SKC
Prostějov „U23“ Tomáš Salaj
a Nikolas Maršálek. V neděli
4. a v pondělí 5. dubna se toto
duo přesune na dvouetapový
závod v rakouském Salzburku.
Juniory, kadety a žáky čeká
o tomto víkendu Český pohár
na silnici v Plzni.
-pk-

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6
uvádí
Kabaret skupiny SCREAMERS
„SCREAMERS NARUBY“
čtvrtek 22. 4. 2010 v 19.00 hod.
Vstupné: 290, 270 Kč
Předprodej: 582 333 003,
produkce.sdpv@centrum.cz
www.sdpv.cz
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.
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, emil: e-mail: tzajickova@sportcent
rumddm.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
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.
Připravujeme: Duben na téma zelená
přírodě. Cesta k pozitivnímu rodičovství beseda pro rodiče s promítáním
stejnojmenného filmu - úterý 13.4. od
17 hod. MC sídliště Svobody, rezervace míst v MC. Kurz efektivního rodičovství - sobotní kurz pro rodiče, přihlášky na obou pracovištích MC co nejdříve soboty 24.4.,15.5. a 29.5. vždy od
v MC Dvořákova. Nový kurz předporodní přípravy a cvičení pro maminky
s miminkyod 6.4., vždy úterý odpoledne v MC Dvořákova, bližší informace
na www.ivanapavlikova.cz.
Informace o všech aktivitách na
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz,
tel. 602 364 874, 602 364 868.

KUPÓN č. 13
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Bezplatná právní poradna v prvním
pololetí roku 2010, bude probíhat v
sídle OV KSČM, Lidická 35, 796 01
Prostějov, v níže uvedených termínech
a časech. Žádáme zájemce, aby se před
návštěvou telefonicky objednali na tel.
č.: 582 345 812, nebo 725 646 080.
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
1.4. čtvrtek - od 11.00 do 16.00 hod.
Zájmový klub s harmonykou pana
Schneidera. K poslechu, zpěvu i třeba
tanci nám od 14.00 hod. přijde opět zahrát náš člen, pan Josef Schneider.
2.4. 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@sportcen
trumddm.cz, www.sportcentrum
ddm.cz
Aerobní cvičení v mírném tempu, bez
poskoků a posílení všech svalových
partií během lekce. Cvičení je vhodné
pro začátečníky a středně pokročilé.
Přijďte! Každé pondělí a středu v
18.30 hod. ve fitku REMI SPORT na
Českobratrské ul. 13. Cvičí se v zrcad-

lovém sále se speciální odpruženou
parketovou podlahou, která maximálně eliminuje zatížení kloubů.
Případné informace na tel. 603 810
032 nebo 582 344 912, těší se na Vás
Jana.

Výstava 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.

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.

Národní dům PV - HELENA ZEMÁNKOVÁ cyklus fotografií „REVUE EN FRICHE“ „SNĚNÍ
V OPUŠTĚNÉ TOVÁRNĚ“. Výstava potrvá do 28. dubna 2010.

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

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.
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
všechny příznivce a ty, kteří se chtějí
dobře pobavit.
Společenské odpoledne pro učitele
důchodce se koná v úterý 30. března
2010 ve 14.00 hod. v sále kulturního
klubu DUHA.
Pozvání na úterý 30. března 2010
v 19.30 hod. do Národního domu
vProstějově. 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 Vý-

Správná odpověď z č. 11: Na snímku je dům na nám. E. Husserla 16. Vylosovaným výhercem se stává Monika Snášelová, Tetín 6, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete
objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 6. dubna 2010,
15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno
výherce zveřejníme v pondělí 13. dubna 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje
firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

PRODEJ NEPŘERUŠEN!
POHODLNÉ PARKOVÁNÍ

stava fotografií. Výstava potrvá do 7.
dubna 2010.
Zámek Plumlov Obrazy. Zveme Vás
na vernisáž výstavy Lilian AMANN
v sobotu 3. dubna 2010 v 16.00 hod.
v 1. poschodí zámku Plumlov. Výstava potrvá do 25. června 2010.
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Prostějově pořádá
v pondělí dne 29. března 2010 od 9.00
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:
Středa 31. března od 9.00 do 13.00 hod.
VELIKONOCE = OSLAVY JARA
Slávek Klecandr po 5 letech v Prostějově, vystoupí ve čtvrtek 8.4.2010 od
19. hodin v Husitském kostele, Demelova 1, Prostějov. Vstupné dobrovolné.
Recitál zkušeného písničkáře, zpěváka, kytaristy a kapelníka skupiny
Oboroh. Recitál bude obsahovat vybrané písně ze všech dosud publikovaných alb, staré, ale i nové (dosud nepublikované) zhudebněné Žalmy.
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Kino Metro 70
Pondělí 29. března:
14.00 Princezna a žabák
17.30 Prokletý ostrov
Americký akční thriller
20.00 Prokletý ostrov
Úterý 30. března:
17.30 Půlnoční polibek
Americká romantická
komedie
20.00 Prokletý ostrov
Středa 31. března:
17.30 Půlnoční polibek
20.00 Prokletý ostrov
Čtvrtek 1. dubna:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
Česká filmová komedie
20.00 Doktor od Jezera hrochů
Pátek 2. dubna:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
20.00 Doktor od Jezera hrochů
22.15 Doktor od Jezera hrochů
Sobota 3. dubna:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
20.00 Doktor od Jezera hrochů
22.15 Doktor od Jezera hrochů
Neděle 4. dubna:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
20.00 Doktor od Jezera hrochů
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA

Středa 31. března:
15.00 Zemský ráj to napohled
ČR 2009
Pátek 2. dubna:
17.30 Kawasakiho růže
České filmové drama
20.00 Kawasakiho růže
Sobota 3. dubna:
17.30 Kawasakiho růže
Velikonoční COUNTRY VEČER v 20.00 Kawasakiho růže
Křesťanské maňáskové divadlo "Za
jeden provaz" srdečně zve malé i velké
na velikonoční divadlo: Hopíkovo dobrodružství. Ve středu 31.3 v 16:30
hod. v prostorách Církve bratrské Šárka 10a (za školkou), Prostějov. Po skončení divadélka děti ještě čekají hry,
soutěže a malé překvapení. Vstupné
dobrovolné.
Křenůvkách v místním pohostinství
v pátek 2. dubna 2010 od 20.00 hod.
Hudba Ostravské chlasteto. Vstupné
zdarma.

Kulturní
klub DUHA
kulturní
klub DUHA

Pondělí 29. – středa 31. března:
18.00 Projekce filmů
Velikonoční výstava v PřemysloviMezinárodního festivalu
cích, sál hasičské zbrojnice. Keramika
dokumentárních filmů
Miluše Hlavinková z Litovle, kresby
František Gračka z Olomouce, dřevěná plastika Ing. Ladislav Ringl z Vícova, kraslice, šustí, výrobky ze slámy
Miloslava Zatloukalová z Brodku u/K,
doplněno výtvarnými pracemi žáků 1.
stupně ZŠ Přemyslovice. Otevřeno v
pondělí 29.3. a v úterý 30.3. od 10 do
16 hodin. Zve Osvětová beseda Přemyslovice.

Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 2. dubna:
20.00 AVATAR
Akční, sci-fi USA
Apollo13
Apollo

13

Pátek 2. dubna:
19.00 HEAD FOR THE
BARRICADE 2010
Sobota 3. dubna:
21.00 CARL KING
30. BIRTHDAY PARTY
TANEČNÍ VÍKENDOVKA - 14. - Neděle 4. dubna:
16.5.2010 v Kozově u Bouzova. 9 lekcí zumby, MTV Dance a bodyformu. 20.00 EASTER BOUNCE
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK - v sobotu 17.4.2010
ve Fit klubu Linie. Sraz prodejců v
8.30 - každý si prodává věci sám!
Info na www.fitklublinie.cz

Přihlášky a info ve Fit klubu Linie na
Újezdě 3, Tel.: 608 881 704.

Simetrix
Simetrix

ZOSPCCHProstějov, Kostelecká 17,
pořádá v roce 2010 pro své členy i širokou veřejnost tyto zájezdy: - květen:
Žuráň, Stará pošta, zámek Slavkov u
Brna, Mohyla Míru. - červen: Ivančice - Expozice Vl. Menšíka a Alf. Muchy, Technické muzeum v Brně. - září:
Pivovar Černá hora a Centrum Sladovna, prohlídka hradu Špilberk. - říjen:
zájezd do Polského Těšína. Přihlášky
na zájezdy a info - p. A. Hořava každé
úterý od 9.00 hod - 11.00 v kanceláři
ZO SPCCH, Kostelecká 17, dv. č.109.

Pátek 2. dubna:
DJ Martin Čapka
Sobota 3. dubna:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Alfa
Disco club Alfa
Pátek 2. dubna:
RETRO PÁRTY 80’a 90’
Sobota 3. dubna:
RETRO PÁRTY 80’a 90’

Berani - 21.3.-20.4. Hodně lidí se vám bude dívat pod ruky, což
vás znervózní při mnoha činnostech. Buďte ale sebevědomí a nedejte nikomu šanci, aby vás kritizoval za špatně odvedenou práci.
Býci - 21.4.-21.5. Začínáte mít obavy ze samoty, což vás povede k
tomu, že si sami vyhledáte známost. Při lovu se ovšem setkáte s
mnoha překážkami, zvláště s rodiči onoho vyvoleného.
Blíženci - 22.5.-21.6. Můžete dosáhnout úspěchu na finančním
poli, jenom pokud se s někým spojíte a o zisk se rozdělíte. Nebuďte hamižní, sami toho přece tolik nepotřebujete, máte dost.
Raci - 22.6.-22.7. Dočkáte se nečekaného setkání s člověkem, o
kterém jste byli přesvědčeni, že už nežije. Bude to pro vás šok, ze
kterého se jen tak nevzpamatujete. Posléze ale budete výskat radostí.
Lvi - 23.7.-23.8. U domácího krbu je vám nejlépe a tak není divu,
že odmítnete hned několik nabídek pro návštěvu společnosti.
Ovšem jedno jediné pozvání neodmítejte, a to od
dávné lásky.
Panny - 24.8.-23.9. Konečně to ve vašem intimním vztahu po
dlouhých týdnech nudy znovu zajiskří. Kupodivu se tak stane
náhodou a váš partner z toho bude také hodně mimo. Nerušte ale
sousedy!
Váhy - 24.9.-23.10. Nemusíte se bát svěřit se se svými problémy
někomu jinému. Ale pozor, musíte být přesvědčeni, že tento
člověk vám pomůže a nerozkecá o vás všechno každému, koho
potká.
Štíři - 24.10.-22.11. Zatoužíte být sami a nejlépe mimo město někde v přírodě. Proč ne, ale v žádném případě neutíkejte z práce bez
řádné omluvy. Nadřízený bude sice chvíli bručet, pak vás ovšem
pustí.
Střelci - 23.11.-21.12. Vaším osudným setkáním pro tento týden
bude srážka s mužem v uniformě. A že tato srážka bude mít erotickou dohru, na to můžete vzít jed! Aspoň budou mít kolegové od
vás klid.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Stále oddalujete problémy, které stejně
jednou budete muset vyřešit. Pokud chcete mít klidnou hlavu bez
jakéhokoliv bolení, vyhraďte si tento týden pro řešení všech restů.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Stojíte si za svou pravdou a děláte dobře.
Hodně lidí se vás bude snažit zrazovat, ale vy musíte umět být i tvrdí. Sice se tak chovat nechcete, ale vzhledem k okolnostem musíte.
Ryby - 20.2.-20.3. Tento týden prožijete ve spěchu a stresu. Bude
totiž před vás postavena spousta úkolů, které prostě musíte zvládnout. Zkuste někoho požádat o pomoc, třeba se někdo slituje.

29. března 2010

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

La Putica zavoní po italsku
Bar La Putica v ulici Dolní 26A
je v Prostějově naprostý oritginál. Doslova okamžitě zaujme
především ojedinělým interiérem ve stylu retro hudby a posléze ukojí chuťové buňky dobrotami s vůní prosluněné Itálie.
„Prvotní myšlenkou bylo otevřít
v Prostějově bar, který bude naprosto jiný. Bývalou pivnici

jsme od základů přeměnili a
zmodernizovali, vybudovali
moderní kuchyni, sociální zázemí. Veškeré zařízení je ve stylu
retro hudby, interior doplňují jako dekorace hudební nástroje
nebo stařičký gramofon. K
dobré náledě u pivka, vínka a
dobrého jídla zahraje muzika z
jukeboxu a přispěje k ní i pro-

středí osvětlené lustry z gramodesek, výmalba s hudebními
motivy na stěnách, staré radiopřijímače, které nyní slouží jako
reproduktory,„
vyjmenoval
mnohé rekvizity a lákadla majitel Jan Belo.
Dobroty jako jsou saláty, těstoviny, minutky z kuřecího i vepřového masa, jídla pro vegetariány, ale také pravá hanácká bašta „co taloš do huby nedá„ - to
vše i další laskominy a mňamky
najdou gurmáni na jídelníčku i
nápojovém lístku. Především si
ale milovníci italských jídel pochutnají na neošizené italské specialitě – pizze. Výběr je z téměř
čtyřicítky druhů včetně originální
Pepinovy. A protože bar má otevřeno nonstop, mohou si milovníci dobrého jídla pošmáknout na
vybrané specialitce v kteroukoliv
denní hodinu až do 22 hodin.
Stejně jako je „dobrým mravem„
v Itálii, i tady bude kuchyně zajišťovat rozvoz jídel až do domu –
stačí zatelefonovat svou objednávku na číslo mobilu 775 417
419.
Návštěvníci baru La Putica nebudou ani minutku zívat nudou. Pro
dobrou zábavu je tady velkoplošná televize, stolní fotbálek, šipky
i herna. Na čepu je jedenáctka
Gambrinus Excelent, 12 stupňová Plzeň, kvalitní vína a velký
výběr nealkoholických nápojů.
V La Putice zahajují 10. dubna ve
14 hodin a rádi přivítají všechny
milovníky dobrého jídla a pití,
kteří ocení stylové prostředí a
zdravou kuchyni.
-in-
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DJ Tarabass vydal nové
album MADE IN ATTIC
Známý prostějovský DJ Tarabass (na snímku), vlastním
jménem Václav Kopka, po
dlouhé době vydal v pořadí již
třetí album s názvem Made in
attic. Tohle CD obsahuje 9 autorských songů vzniklých v
letech 2007 až 2009. Obsahuje
hity jako Vltava, Essetial
Harmony nebo PapaJam,
které se umístily na předních
příčkách v hitparádách radia
Kiss Publikum a Czech Dance
Charts.
Některé songy získaly uznání i
od tvůrců kompilací jako je Taneční liga nebo Go DeeJay Selection. Nechybí ani klubové

singly Evolution, We Love the
Music nebo jungle remix Essential Harmony. „Album je
určeno pro milovníky taneční
hudby, kteří chtějí všechny produkce v ucelené formě,„ říká
Václav Kopka.
Některé skladby vydané DJ Tarabassem byly oficiálně interpretovány chorvatskou skupinou Karma, slovenskou kapelou Maduar nebo PapaJam.
Songy Dj Tarabasse se hrají
také na mnoha významných akcích typu Citadela, Space Parade nebo Cybertronic. Limitovaná edice tohoto alba je na trhu
již 15. března 2010.
-vevi-
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Jakoby se ČSLH rozhodl napravit prostějovským příznivcům další
Ja
zpa
zpackanou
sezonu v podání jejich Jestřábů. Po oznámení dvou
dubnových
ý ppřípravných
přípr
p avnýý utkání reprezentace České republiky před mistrovstvím světa
moh
o ou hokejoví
hok
o ejo
ejoví
ví přívrženci
p ívv
pří
mohou
z celého okolí naživo sledovat tuhé bitvy o titul mistra ČR
mezi staršími dorostenci. Právě Prostějov byl totiž zvolen za dějiště konání finálového
turnaje čtyř nejlepších týmů této věkové kategorie. Ode dneška až do středy si to tak mezi
prostějovskými mantinely budou rozdávat talentovaní hráči z pražských týmů Sparty
i Slavie, Pardubic a jediného moravského zástupce Vítkovic.

V PROSTĚJOVĚ BUDEME SLAVIT HOKEJOVÉHO
É MISTRA!
ZIMÁK ODE DNEŠKA DĚJIŠTĚM FINÁLOVÉHO TURNAJE
NEJLEPŠÍCH TÝMŮ STARŠÍHO DOROSTU!
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Epochální dílo dokon
dokončeno:
čeno:

DENNÍ

I

Volejbalistky Prostějova neprohrály!

BONMO T

Do play-off na ŠTERNBERK

„UŽ POMALU ZAČÍNÁME MYSLET NA
PLAY-OFF. TENTO TÝM V NĚM MŮŽE NĚCO
DOKÁZAT.“
Hlavní trenér prostějovských basketbalistů PETER BÁLINT
přiznal, že vyřazovací boje už cítí v zádech...

NUMERO

0

Anii jjednou
A
d nenašly
šl své přemožitelky volejballistky Prostějova. Tým VK Modřanská vyhrál
všechny
zápasy základní a nadstavbové části
v
extraligové
soutěže, přídavkem navrch byla
e
neporažená
jízda Českým pohárem. S nulou
n
odehrály
prostějovské hráčky také devět
o
posledních
zápasů nejvyšší soutěže.
p

ŠAMPION
KKADETKY
A D E T K Y VVKK M
MODŘANSKÁ
ODŘANSKÁ
PPROSTĚJOV
ROSTĚJOV

PROSTĚJOV - Volejbalistky VK
Modřanská Prostějov se postaraly
o ojedinělý a unikátní český rekord.
V sobotním hanáckém derby,
kterým skončila nadstavbová
část extraligy, završily výhrou nad
Olomoucí v poměru 3:0 nejen
skvělou šňůru devíti utkání v řadě
beze ztráty jediného setu, ale hlavně
úchvatnou sérii! V osmadvaceti
zápasech nejvyšší tuzemské
soutěže svěřenkyně trenéra Čady
ani jednou neprohrály a neochvějně
tak míří za obhajobou mistrovského
titulu. Roli favorita musí potvrdit
ještě v nastávajícím play-off, které
začíná již tento pátek. Úvodním
soupeřem Prostějova ve čtvrtfinále
je osmý celek tabulky TJ Sokol
Šternberk. „Nijak jsme neřešili,
jestli budeme na úvod play off hrát
proti Šternberku, Ostravě nebo
Slavii Praha. V prvním kole totiž

půjde hlavně o naši vlastní formu
bez ohledu na soupeře,“ uvedl na
pozápasové tiskové konferenci
duelu s Olomoucí Miroslav Čada.
Rekord jej pochopitelně potěšil.
„Družstvo drželo po celou sezonu
trend i koncentraci,“ pochvaloval
si lodivod skutečnost, že hráčky
dokázaly vyhrávat, i když se jim
herně úplně nedařilo. „Osobně
jsem nic takového nezažila! Máme
tady skvělý tým, který si jde za
svým cílem,“ přidala pro Večerník
Milada Spalová, kapitánka týmu.
„Toto družstvo však bylo sestaveno
pro Ligu mistryň, takže vyhrávat
doma je povinností,“ jakoby
trochu omluvila soupeřky zkušená
blokařka.
Druhé místo v extralize udržely
hráčky Brna, třebaže v posledním
kole měly volno. Jejich prvním
soupeřem ve vyřazovací části

titul i prémii Večerníku!

BUTLER do
Aleksandrovace
Exprostějovský basketbalista Lamar
Butler nezůstal po svém odchodu z řecké
Larissy dlouho bez angažmá a stal se
novou posilou bosenského klubu Igokea
Aleksandrovac. 185 cm vysoký rozehrávač letos odehrál v řecké nejvyšší soutěži
18 utkání, v kterých průměrně zaznamenával11,5bodůa2,8asistencínazápas.
Zaslechl,zapsal,zaznamenal
izaregistrovalPetrKozák

tento víkend. Pokud chtějí svěřenci
trenéra Křížka myslet ještě na zlato,
musí ve zmíněné dohrávce fandit
Jihočechům a následně stejného
soupeře porazit. V takovém
případě bude rozhodovat poměr
skóre, které si však boxeři BC DTJ
v sobotu dost pošramotili. Navíc
už podruhé odmítli finanční prémii

ve výši 10.000 Kč, kterou by jim
v případě úspěchu na severu
Čech vyplatil PROSTĚJOVSKÝ
Večerník...
-pk-

UŽ TENTO ČTVRTEK 1. DUBNA 2010 OD 17 DO 18 HODIN.
Právě v tento den a tuto dobu tak bude SPOLUMAJITEL MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI
TK PLUS A MAJITEL ČESKÁ SPORTOVNÍ

MIROSLAV ČERNOŠEK K DISPOZICI ČTENÁŘŮM VEČERNÍKU!
DOTAZY MU V ŠAK MŮŽETE NADÁLE POKLÁDAT UŽ NYNÍ
A TO PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU SPORT@VECERNIKPV.CZ
ČI INTERNETOVÝCH STRÁNEK WWW.VECERNIKPV.CZ.
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT JEDNOHO Z NEJMOCNĚJŠÍCH MUŽŮ
SPORTOVNÍHO MARKETINGU V ČR?
ZAJÍMÁ VÁS, JAK SE SHÁNÍ PROSTŘEDKY PRO SPORT?
CHCETE SE DOZVĚDĚT NĚKTEROU Z PERLIČEK ZIMNÍ OLYMPIÁDY?
PAK MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST!
Zajímá Vás, jak je spokojen s chodem prostějovských klubů basketbalu, volejbalu, či
tenisu? Co říká na své projekty? A jaké má plány s olympijskou myšlenkou? A proč je
tak dobré pořádat v Praze tenisové exhibice legend, či zápas hokejové NHL? Nebo
se chcete dozvědět, proč nikdy nevstoupil do prostějovského hokeje nebo fotbalu?
Chcete znát jeho sportovní sny?
NA VEŠKERÉ TYTO, PODOBNÉ, ALE I ZCELA ODLIŠNÉ
DOTAZY VÁM MIROSLAV ČERNOŠEK ODPOVÍ V RÁMCI
NAŠEHO ON-LINE CHATU, KDY S NÍM BUDETE MOCI
MLUVIT OSOBNĚ, ČI FORMOU TELEFONICKÉHO
HOVORU. TAK NEVÁHEJTE A PIŠTE!

Reportáž z utkání v Ústí nad
Labem a ohlasy šéftrenéra
Radoslava Křížka najdete na
straně 24.

KAM ZA F TBALEM

PŘEBOR OLOM. KFS - 16. KOLO
SOKOL URČICE
TATRAN LITOVEL
NEDĚLE 4. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 16. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 4. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 16. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SIGMA LUTÍN
SOBOTA 3. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál Za Olomouckou ulicí

HOKEJ

FINÁLE EXTRALIGY ČR 2009/2010: ZÁVĚREČNÝ TURNAJ STARŠÍHO DOROSTU:
HC SPARTA PRAHA, HC SLAVIA PRAHA, HC EATON PARDUBICE, HC VÍTKOVICE STEEL
přesný rozpis turnaje PONDĚLÍ 29. 3. 2010 11:00 a 14:40 HODIN ÚTERÝ 30. 3. 2010 10:00 a 13:40 HODIN
najdete na straně 17 STŘEDA 31. 3. 2010 10:00 a 13:40 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS Prostějov

MATTONI NBL MUŽŮ - 40. KOLO:
STŘEDA 31. 3. 2010 17:30 HODIN

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 16. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SK SOKOL VRAHOVICE
SOBOTA 3. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

BERDYCH zpět ve dvacítce
Prostějovský tenisový klub
Agrofert má znovu dva hráče v nejlepší dvacítce! Radek
Štěpánek sice k 22. březnu
klesl o jedno místo na 18.
příčku ATP, Tomáš Berdych
se ale po postupu do čtvrtfinále v Indian Wells posunul
o pět míst výše na 20. místo
ATP. Nejlepší Češkou zůstává taktéž členka TK Agrofert
Lucie Šafářová, která však
vypadla ze čtvrté desítky
a před týdnem byla na 41.
místě WTA. Tomáš Berdych
o víkendu vítězně vstoupil do
dalšího turnaje série Masters
v Miami, kde po volném
losu v prvním kole porazil
ve druhém dějství po setech
6:3 a 6:4 Nizozemce Thiema
de Backera. Ve třetím kole
se utká s Argentincem
Horaciem Zeballosem.

BOSS TK PLUS BUDE ČTENÁŘŮM VEČERNÍKU ODPOVÍDAT NA APRÍLA!!
JE ŠTĚ POŘÁD TAK MŮŽETE POKLÁDAT VAŠE DOTAZY
Na základě hlasování čtenářů PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v anketě
„ZVOLTE SI HOSTA DO ON-LINE ROZHOVORU“ se prvním hostem horkého křesla
stal MIROSLAV ČERNOŠEK, který tak do něj nakonec usedne

BOXEŘI opět odmítli
porážku z prvního souboje na Hané
a v tabulce se díky lepšímu skóre
dostali na samé čelo. Prostějov
je momentálně druhý, má však
o zápas více než jeho konkurenti.
Do konce extraligy ČR chybí už jen
jedno kolo plus odložené utkání
mezi Českými Budějovicemi a Ústí
nad Labem, které je na programu až
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potvrzuje termínová listina
fotbalových soutěží, podle níž
by v tomto areálu měl o víkendu
odehrát své mistrovské zápasy
týmy Haná Prostějov i žáků 1.SK.
Dlouho očekávaný okamžik
tak přichází doslova v hodině
dvanácté...
-pk-

MAZOUCH načal a asi
dorazil Holici
Odchovanec prostějovské kopané Tomáš
Mazouch, který momentálně obléká dres
účastníka MSFL Hanácké Slávie Kroměříž,
načal v sobotním střetnutí favorita z 1.
HFK Olomouc a prakticky mu tím sebral
poslednízbytkyreálnýchnadějínanávrat
do druhé ligy. Běžela 26. minuta, když si
„Mazi“ vyskočil na načechraný míč a ze
standardky se prosadil hlavou na přední
tyči. Jeho tým následně skolil Uličného
soubor dalšími dvěma góly a radoval se
zpřekvapivé,alezaslouženévýhryotřídu!

MIROSLAV ČERNOŠEK ON-LINE UŽ TENTO ČTVRTEK
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boje na zelených trávnících aneb

dějství. Staronovým účastníkem
extraligy se stal vítěz první ligy
Tatran Střešovice.
Podrobné volejbalové zpravodajství
včetně rozhovoru s Miladou
Spalovou najdete na stranách 26
a 27.
-pk-

ŠPROCHY
ze zákulisí

On
O
n - line...
line...

NYMBURK - Prostějovský nohejbal má dva reprezentanty!
Vzestupná cesta oddílu TJ Sokol I nese v posledních letech
ovoce už nejen v podobě mistrovských titulů v mládežnických
kategoriích, ale po nedávném postupu mužů do druhé ligy by
se příznivci mohli dočkat i nějakých těch větších úspěchů na
nejsledovanější tuzemské scéně. A možná to bude již velmi
brzy!
-pk-- N
Nohejbalové zpravodajství

PŘEBOR OLOM. KFS - 16. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
1.FC PŘEROV
SOBOTA 3. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Kralicích na Hané

bude Ostrava, Frýdek-Místek se
utká s pražskou Slavií a Olymp
s Olomoucí. Série se hrají na tři
vítězná utkání a začnou 2. dubna.
O sestupu Liberce, na jehož úkor
se zachránil devátý Přerov, se
rozhodlo už v předposledním
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již v nejbližších dnech mělo dojít
ke znovuotevření šaten a hracích
ploch pro fotbalové účely. Podle
našeho zdroje by se tak mělo stát
ve čtvrtek 1. dubna, ale o „Apríl“
prý nepůjde... „Je to tak. Správu
areálu jsme již převzali a brzy se
bude otevírat,“ potvrdil Večerníku

Nohejbalisté z Prostějova nakukují
už i do seniorské REPREZENTACE

ČTĚTE na straně

JSME NEJLEPŠÍ. Prostějovské volejbalistky zatím nenachází v tuzemské společnosti konkurenci a neochvějně míří za titulem. Potvrdili roli
obrovských favoritek i v nevyzpytatelném play-off?

A UŽ BUDE FOTBAL!
Konečně...

PE
EŠ
ŠEK
SOKOL URČICE

ÚSTÍ NAD LABEM/PROSTĚJOV
- Prohráli třetí ze čtyř letošních
zápasů a jejich akcie na zisk
mistrovského titulu povážlivě klesly.
Boxeři Prostějova nestačili tempu
obhájcům titulu z Ústí nad Labem,
kterým na jejich půdě podlehli
vysoko 4:14! Severočeši tak BC
DTJ navlas stejnou mincí oplatili

VÍCE INFORMACÍ HLEDEJTE NA STRANĚ 12 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ!

I.B TŘÍDA SKUPINA „B“ - 16. KOLO
SK LIPOVÁ
SOKOL SLAVONÍN
NEDĚLE 4. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Lipové

PŘEBOR OFS PV - 16. KOLO
SOKOL PŘEMYSLOVICE
TJ SOKOL BRODEK U PV
NEDĚLE 4. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Přemyslovicích

III. TŘÍDA OFS PV - 16. KOLO
SOKOL ČECHY POD KOSÍŘEM
SOKOL VÍCOV
SOBOTA 3. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Čechách p. K.

VOLEJBALL

BK PROSTĚJOV - USK PRAHA
Městská hala Sportcentrum DDM
DM
M

BBASKETBAL

EXTRALIGA ČR ŽEN - ČTVRTFINÁLE PLAY OFF:
VK
V
K PROSTĚJOV - TJ SOKOL ŠTERNBERK
Městská hala Sportcentrum DDM
1. ZÁPAS: PÁTEK 2. 4. 2010 17:00 HODIN
2. ZÁPAS: SOBOTA 3. 4. 2010 17:00 HODIN

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA - 2. KOLO
TJ SOKOL I PROSTĚJOV - SOKOL HORAŽĎOVICE
NEDĚLE 4. 4. 2010 12:00 HODIN
kurty u sokolovny, Skálovo nám.

NOHEJBAL

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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

... snadno a rychle !

SLEVA!

Fanderlíkova 10, Prostějov
Email: info@asistent-reality.cz

realityarea@volny.cz

 585 330 851

777 867 858, 733 158 566

BYTY- PRONÁJEM
1+kk ul. Palackého, PV. Cihl. nový, 42m2
4500Kč/měs. + ink.
1+kk centrum PV, nový cihl. 56m2, vl.vytápění
5500Kč/měs.+ ink.
1+kk E. Husserla
6000Kč/měs. + inkaso
2+kk, ul. Palackého, PV, nový, cihl. 60m2
5400Kč/měs. + ink.
2+1 ul. Určická, PV, cihl. vl. vytápění
7000Kč/měs. vč. inkasa
2+1 ul. Kostelecká, PV 7500Kč/měs. vč. inkasa
2+kk ul. Raisova, část. zařízený
8000Kč/měs. vč. inkasa
3+1 Puškinova ul.
6400Kč/měs. + inkaso

Němčice nad Hanou RD 4+kk,
samostatně stojící, patrový, cihlový, po částečné rekonstrukci,
dvorek, v centru obce, ihned volný
SLEVA! CENA 590 000,-

BYTY- PRODEJ
NEPŘEHLÉDNĚTE: Půdní nebyt. prostor v
os.vl. k vybudování nového podkrov. bytu! 260m2,
2. patro, nedaleko centra PV. Cena: 700 000Kč

Prodej RD 5+1 v Nezamyslicích. Rekonstr.
podkroví, 2x koupelna, 2x WC. Dvorek. Pozemek
195m2. Plyn, el.e., obec. voda, kanalizace.
Cena: 860 000Kč

Prodej RD ve Slatinicích.Vhodný k demolici.
Pozemek 83m2.
Cena: 180 000Kč
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: 1 730 000Kč

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 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

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

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

Fotokaždéhobytunajdetena:
www.jhreality.cz
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

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,-

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,-

Mobil: 777 619 939
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

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:

www.jhreality.cz

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

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

www.asistent-reality.cz

Nové byty PV - Drozdovice, 2+kk až 3+kk,
vlastní dvůr, parkování, ihned k nastěhování.

POZEMEK ke stavbě RD - Určice
608 m2, rovina, okraj obce, rychlá
dostupnost Prostějova, sítě v
dosahu, pěkná vyhlídka.
733 158 566
360.000,- Kč

BYT 2+1 OKRUŽNÍ, Prostějov
55 m2, cihlový, po část. ekonstrukci,
klidné místo, pěkná vyhlídka.
733 158 566
1.050.000,- 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

Byty pronájem
1+kk PV Budovcova
1+1 PV Budovcova, 37m2
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,

5.800 Kč vč.en
5.000 Kč+en
5.400 Kč+en
6.500 Kč vč. en
8.100 Kč+en
7.000 Kč+en
11.000 Kč+en

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,-

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

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

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

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
2+1 OV, PV Sídl. sv., po rek.
1.240tis 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 Němčice nad Hanou 3+1.
850tis 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

Pronájem prodejny 95m2 a skladu 30m2
v centru města. Možno využít i na služby.
Dokončovací práce lze provést dle přání nájemce!
Cena: 12 000Kč/měs. + inkaso
Pronájem nebyt. prostor 200m2 v Prostějově.
Snížené přízemí, dva vchody, 2x WC, sprcha,
dlažba, variabilní prostor.Vhodné i na cukrárnu,
pekárnu atd. Cena: 14 000Kč/měs. + služby

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

7.900 Kč vč. en
6.900 Kč+en
7.000 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

Prodej polyfunkčního areálu v obci Určice,2
okr. Prostějov. Plocha areálu cca 8100m ,
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
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

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

BYT 3+1 HUSOVO NÁM., 72m2,
Prostějov
Cihlový a dispozičně zajímavý byt
dvorek, možnost úprav na míru.
733 158 566
1.570.000,- Kč

Mobil: 775 246 321

Byty prodej

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

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,-

Výrobní hala. Vytápěná, soc.zař., kanceláře.
600m2,
40tis Kč/měs

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

Byty prodej
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, 87m2, 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 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
2
1+1 Dobrovského, 34 m 6.000 Kč vč. ink
2+1 Dr.Horáka, 55 m2
7.300 Kč vč. ink
6.800 Kč vč. ink
2+1 Bulharská, 55 m2
2
6.900 Kč + ink
2+1 Karlov, 68 m
2+KK, Vrahovická, 63 m2 7.000 Kč + ink
2+1, Raisova, 45 m2
7.500 Kč vč. ink
7.000 Kč + ink
2+1 Fügnerova, 45 m2
6.500 Kč vč. ink
2+1 Slavíčka, 56 m2
2+1 Janáčkova, 68 m2 9.000 Kč vč.ink
2+1 Daliborka, 73 m2
6.000 Kč + ink
8.000 Kč vč. ink
2+1 Krasická, 75 m2
2
6.500 Kč + ink
3+1 Dolní, 78 m
3+1 Hvězda, 75 m2
8.000 Kč vč. ink
2
3+1 Brněnská, garáž,87 m 8.500 Kč + ink
4+kk Olomoucká, 105 m2 10.000 Kč + ink
6.900 Kč + ink
4+1 Palackého, 112 m2

PRODÁVÁTE? S NÁMI ZDARMA:
 Kupní smlouva
 Depozitní úschova
 Vklad na K.Ú.
 Zpracování daň. přiznání

... snadno a rychle !

www.asistent-reality.cz

Sportovní rubriky, hokej

Stallo se před....
27. 3. 2000
► HOKEJOVÁ ESTRÁDA...
Závěrečné dva zápasy odehráli ve skupině o udržení první
ligy hokejisté Prostějova. Zatímco v Liberci podlehli
domácímu Stadionu 2:4 (Kovář, Černý), v derniéře druhé
nejvyšší soutěže předvedli třem a půl tisícovkám divákům,
nadšeným z uhájení prvoligové příslušnosti, dokonalou
přehlídku hokejového útoku. Zápas s Kometou Brno
přinesl rovných jednadvacet branek, což byla vskutku
neuvěřitelná podívaná. Obzvlášť, když se tým HC mohl
radovat z vítězství v poměru 13:8! Čtyřmi góly se rozloučil
s diváky Richard Koláček, dva vstřelil Šakarov, po jednom
Kovář, Martin Janeček, Procházka, Brázda, Vasilev, J.
Hradecký a Černý.
► DALŠÍ PADÁK SVOBODOVI
Ještě před skončením sezony se vedení prostějovského
hokejového klubu rozhodlo rozloučit s dalším hráčem.
Po Ivanu Vasilevovi opustil kabinu HC i útočník Radek
Svoboda, toho času hráč extraligové Keramiky Plzeň.
„Přišel jako posila z nejvyšší soutěže, ale výkonnost
neměl ani prvoligovou. Navíc se k tomu přidala špatná
životospráva,“ objasnil tehdy Petr Zlámal, výkonný ředitel
klubu.
► LeRK PADL V OSTRAVĚ
Velmi zbytečnou porážku si připsali druholigoví fotbalisté SK
LeRK, které čekalo střetnutí v Ostravě na Nové huti. Jedinou
branku celého duelu zaznamenal domácí Sáblík a prostějovští
fotbalisté se tak na Hanou vraceli smutní. Pozitivem střetnutí byl
návrat uzdraveného Martina Horáka.

29. března 2010

ZAJÍMAVOST týdne
Na tomto místě vás týden co týden seznamujeme s nejzajímavějšími událostmi či nejrůznějšími pikantériemi ze sportovního prostředí,
které se Večerníku podaří vypátrat, zjistit či třeba dostaneme nějaký ožehavý tip. V uplynulém týdnu se do naší e-mailové schránky dostala
zpráva, kterou jsme si nemohli nechat jen pro sebe. Mladý prostějovský lyžař Petr Spáčil se totiž už tento vydává reprezentovat Českou
republiku! A to rovnou na sjezdovku do Val d‘Isere. Víte i vy o nějakém zajímavém skutku? Napište nám na sport@vecernikpv.cz!

TV tipy

MLADÝ PROSTĚJOVSKÝ LYŽAŘ DO VAL D‘ISERE
Petr Spáčil proniká do reprezentace ČR!
Přestože v Prostějově je
rovina, můžeme se chlubit
reprezentantem v alpském
lyžování. Ne, tohle vážně není
vtip! Mladičký Petr Spáčil,
rodák z našeho města, se totiž
v tomto roce probojoval do
širšího kádru reprezentačního
výběru České republiky!
PROSTĚJOVSKÉMU
večerníku to v e-mailové
zprávě, původně určené pro
Radniční listy, prozradil
Petr Spáčil starší. Společně
se nyní chystají na prestižní
mezinárodní závody, které
se konají na legendární
sjezdovce ve francouzském
Val d´Isere.

„Před každou sezónou
vypisuje Svaz lyžařů České
republiky
nominační
kriteria pro všechny věkové
kategorie, jenž slouží k získání
práva reprezentovat ČR na
mezinárodních závodech.
Místa jsou pouze dvě,
případně čtyři v každé věkové
kategorii. Pokud tato kriteria
lyžař splní, jezdí na akce,“
objasnil úvodem Petr Spáčil
starší.
Vynikající zprávou pro
prostějovský sport je fakt, že
jako jedinému z celé Moravy
se letos podařilo proklouznout
mezi elitu Petr Spáčilovi
v kategorii mladších žáků.

TEN PÁDÍ... Mladý lyžař
Petr Spáčil si počíná na sjezdovkách jako zkušený mazák.
Foto: archív Petra Spáčila

► VOLEJBALISTKY SE ZACHRÁNILY!
Dvě výhry v posledním dvoukole nad Sokolem Šlapanice
znamenaly pro volejbalistky TJ OP Prostějov vytouženou
záchranu druhé ligy a předseda oddílu Břetislav Zbožil si mohl
zhluboka oddechnout: „Konec v jinak nepovedené sezoně byl
nakonec šťastný...“ Co by za to daly dnešní „oděvářky“....
► RELEX NEUSPĚL
V oslabené sestavě hrající sáloví fotbalisté Relaxu Prostějov
neuspěli jakožto vítěz Jihomoravské krajské ligy v baráži
proti svému severomoravskému protivníkovi z Havířova a po
zápasech 0:3 a 3:3 (všechny branky zaznamenal Macourek) se
z postupu do nejvyšší soutěže radoval soupeř.
-pk-
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„Svými výsledky v průběhu
sezony a především na
Mistrovství ČR ve Špindlerově
Mlýně si vybojoval právo
být mezi čtyřmi nejlepšímu
sjezdaři, kteří budou
reprezentovat Českou
Republiku na mezinárodních
závodech ve francouzském Val
d´Isere,“ přidal Spáčil starší
s tím, že závody se uskuteční
už tento čtvrtek 1. a pátek 2.
dubna. Slavnostní zahájení
a trénink je na programu o den
dříve, tj. ve středu 31. března
2010.
Mladému, talentovanému
lyžaři Petrovi Spáčilovi
budeme pochopitelně
držet palce a v některém
z příštích čísel Večerníku vám
přineseme nejen podrobnější
informacemi, ale i rozhovor se
samotným závodníkem. -pk-

Sportovní
re d a k c e
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
čtvrtfinále
a semifinálové zápasy
PONDĚLÍ 29. 3.,
ČTVRTEK 1.4. - NEDĚLE
4.4. 2010 18:00 hodin
FOTBAL
LIGA MISTRŮ
semifinále
Arsenal Londýn - FC Barcelona
STŘEDA 31. 3. 2010
20:25 hodin
BASKETBAL
NBA - přímý přenos
Dallas - Orlando
PÁTEK 2. 4. 2010
02:00 hodin
FOTBAL
22. kolo
Gambrinus ligy
FK Baumit Jablonec
- SK Sigma Olomouc
SOBOTA 3. 4.
2010 15:30 hodin

Perlička týdne

čtenářská soutěž

Na tomto místě vás seznamujeme týden co týden s nejrůznějšími zajímavostmi a pikantériemi ze zákulisí sportovního prostředí, které se
Večerníku podaří vypátrat, zjistit či třeba dostaneme nějaký zajímavý tip... Víte o nějakém?

vyhrajte vstupenky na zápasy ČR - Slovensko

Český box má nové vedení. Novým šéfem je Žáček

A Prostějov má tak ÚTRUM!
PRAHA/PROSTĚJOV V pražském hotelu Globus
se v sobotu 20. března 2010
konala téměř dokonale
utajená řádná konference
České amatérské boxerské
asociace, na které bylo téměř
kompletně vyměněno vedení
organizace. Zatímco však
podobně důležité „valné
hromady“ fotbalu, hokeje,
ale třeba také florbalu
jsou pod drobnohledem
veřejnosti a médií, boxerské
volby byly skryty pod jednu
pozvánku na internetovém
serveru... „To je zcela typické
po současný český amatérský
box. Svazoví funkcionáři
rádi skrývají fakta, o pravdě
se odmítají bavit, znají jen
tu svoji a vše ostatní rádi
schovají pod koberec,“ řekl
nám jeden z hostů valné
hromady, jenž si však nepřál

být jmenován. Samotné
hlasování totiž vyhrála právě
klika, o které ponejvíce
mluvil...
Je také zvykem, ba co více
i pravidlem, že o vedení
velké sportovní organizace
se obyčejně rozhoduje při
valných hromadách za účasti
zástupců všech klubů. Už jen
třeba pro to, že jakmile je účast
slabší než padesátiprocentní,
stává se taková valná
hromada neusnášeníschopná!
Ne však v boxu. Tamní
„šikulové“ schovali volby pod
„obyčejnou“ konferenci České
boxerské asociace a tak přestože
zmíněná poloviční přítomnost
tuzemských oddílů dosažena
nebyla, veselo se volilo... Ten,
kdo nedorazil, může jenom
litovat. Pro příští roky totiž bude
hodně těžké něco změnit...
A tak přítomní zástupci

boxerských klubů České
republiky zvolili nového
prezidenta České asociace
boxerů amatérů (ČBA). Stal se
jím Svatopluk Žáček, bývalý
reprezentant a bronzový
medailista z ME 1977, který
v posledních letech šéfuje
SKP Sever Ústí nad Labem,
které dlouho vedl z pozice
trenéra. Ještě nedávno byl
i reprezentačním koučem ČR..
Ve funkci nahradil Dušana
Zátorského. „Tím se Morava,
kterámělavPrazemimochodem
tak tři své zástupce, dostala pod
ještě větší tlak...,“ konstatoval
nelibě, leč smířlivě náš zdroj.
Že nejsou jeho slova jen tak do
větru vyřčená, dokazují i vztahy
nového šéfa tuzemského boxu
s prostějovským extraligovým
oddílem BC DTJ, jenž se dají bez
sebemenších skrupulí označit
za minimálně napjaté. „A bude

hůř, pan Žáček bude využívat
své nové role,“ předvídá
nejmenovaný muž, dobře
obeznámený s boxerským
zákulisím. „Já bych to nechtěl
komentovat. Pan Žáček vyhrál
volby a my jej jako nového
předsedu respektujeme,“ uvedl
diplomaticky a s nadhledem
Radoslav Křížek, šéftrenér BC
DTJ Prostějov. „Je ale jasné, že
bychom si dokázali ve funkci
představit jiného kandidáta...,“
přece jen dodal.
Kromě Svatopluka Žáčka
tvoří nové vedení ČBA také
viceprezidenti Martin Blažek
a Stanislav Škoda, členové
výkonného výboru jsou: Milan
Džavík (zůstává předsedou
Sportovně-technická komise),
Marek Šimák, předseda
Trenérské rady, Tomáš Müller,
Ivo Dvořák, Dalibor Klobáska
a Rostislav Gattnar.
-pk-

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás ve spolupráci se společností BPA., která je marketingovým
partnerem ČSLH, připravil čtenářskou soutěž, ve které můžete vyhrát nejen vstupenky na
mezistátní utkání Česká republika - Slovensko, které se uskuteční v pátek 16. a sobotu 17. dubna
v Prostějově, ale také suvenýry českého hokejového týmu či předplatné našeho týdeníku!
Pravidla soutěže jsou jednoduchá:.
Od tohoto čísla najdete ve třech po sobě jdoucích vydáních PV Večerníku vždy jednu otázku a pokud budete
znát odpověď, stačí nám ji některým z možných způsobů doručit do redakce a čekat, zda-li se na vás při
losování usměje štěstí. Každý týden vylosujeme vždy tři výherce, které zveřejníme v následujícím vydání.
Výjimkou bude třetí díl soutěže, kdy budeme výherce kontaktovat telefonicky.

Otázka pro 1. týden
Který z hokejistů, jenž v minulosti oblékl dres prostějovského klubu, nastoupil v reprezentačním
utkání Česká republika – Švýcarsko, které se odehrálo v Prostějově před třemi roky?
a) Radovan Biegl

b) Miroslav Blaťák

c) Martin Záhorovský

Správné odpovědi můžete posílat hned několika způsoby:
- poštou na adresu: PV Večerník, sportovní redakce, Olomoucká 10, Prostějov s heslem „HOKEJ“
- telefonicky či SMS na číslo 608 706 148
- e-mailem: sport@vecernikpv.cz
Do slosování bude zařazena jen správná odpověď, každý soutěžící má jen jednu šanci.
1. cena:
2. cena:
3. cena:

Vyhrát můžete:
2 vstupenky na jedno utkání Česká republika - Slovensko,
předplatné PV Večerníku a suvenýry ČR
1 vstupenka na jedno utkání Česká republika - Slovensko a suvenýry ČR
suvenýry ČR

Bratrovražedný souboj se Slováky v Prostějově po sedmi letech!
Česká hokejová reprezentace u nás rozbalí nádobíčko za dva týdny
PROSTĚJOV - Již před týdnem jsme vás informovali
o chystaném mezistátním
hokejovém dvojsouboji Česká
republika versus Slovensko,
jehož svědkem bude prostějovská Víceúčelová hala. Na jejím
ledě se dvě bratrovražedné
bitvy v pátek 16. a v sobotu 17.
dubna. Sraz hráčů národního
výběru pro tréninkový kemp
v Prostějově je přitom naplánovaný již na úterý 13. dubna 2010.
Chybět u toho pochopitelně
nebude ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který se na spolupráci
při propagaci hokejové přípravy
ČR dohodl se společností BPA,
marketingovým partnerem
ČSLH. Čtenáři se tak mohou
těšit na nejen exkluzivní zprávy
a zajímavé novinky, ale také na
soutěž o vstupenky a suvenýry
českého národního týmu, která
začíná už v tomto čísle.
Naposledy se česká hokejová reprezentace objevila na

prostějovském území v dubnu 2007, kdy změřila síly se
Švýcarskem. Před třemi roky se
hrála v Prostějově odveta prvního
vzájemného souboje z Olomouce
a výběr trenéra Hadamczika,
který následně z Rigy dovezl
stříbrné medaile, porazil tým helvetského kříže 5:3. Duel tehdy
sledovaly necelé čtyři tisícovky
diváků (statistiky najdete na jiném
místě této strany – pozn.red.).
K dosud poslednímu vzájemnému souboji Čechů se Slováky
došlo na Hané při přípravě před
mistrovstvím světa v Helsinkách
v roce 2003, kdy zaplněná hala
(5100 diváků) čekala na gól až
do padesáté minuty. Svěřence
tehdejšího kouče ČR Slavomíra
Lenera poslal do vedení kapitán
Martin Straka. Slováci vyrovnali
třináct vteřin před koncem, kdy
Trvaje, jenž musel už ve 3. minutě
vystřídat zdravotně indisponovaného Břízu, prostřelil pro změnu
slovenský kapitán Štrbák. Česko

tak v tomto přípravném utkání
remizovalo se Slovenskem 1:1.
V sestavě českého reprezentačního výběru nechyběly zámořské
hvězdy Modrý, Špaček, Výborný,
Martin Straka či Hlaváč, z dalších
známých jmen se vynikajícímu
prostějovskému publiku představili například Barinka, Bednář,
Marek, Pletka, Tenkrát, J. Hlinka,
Broš nebo Balaštík, ale také
jeden z odchovanců prostějovského hokeje - Martin Richter!
Z lavičky vše koučovali Lener se
Stavjaňou. Za Slovenskou tehdy nastoupili mj. Rybár, Štrbák,
Čakajík, Cíger, Kapuš, M. Hlinka,
Radivojevič, Pardavý či Vaic.
Trenéry našich východních sousedů byli František Hossa, Jan
Šterbák a Vladimír Šťastný.
Také tentokrát to vypadá, že se
bude po ledě prohánět řada vynikajících hráčů. Reprezentanti České
republiky v minulém týdnu uzavřeli první kemp, který se uskutečnil v pražském Edenu. Tam během

tří dnů stihli hokejisté pod vedením
Josefa Jandače čtyři tréninky, na
stejném místě se sejdou znovu
v úterý večer. Tentokrát už v početnějším složení. Jandače doplní další asistent Ondřej Weissmann, jenž
tento týden vedl litvínovskou juniorku v play off. A dorazí také další
hráči, již tradiční vývoj je takový,
že tým se bude měnit doslova za
pochodu. Vypadá to ale, že zatímco Jiří Hudler nominaci odmítl,
Jaromír Jágr se hodlá světového
šampionátu v Německu zúčastnit!

Zda-li přijede i do svého oblíbeného Prostějova, je však v tuto
chvíli zahaleno rouškou tajemství.
V sestavě jsou zatím čtyři úplní
nováčci - brankář Hübl, obránce
Kubát, útočníci Gulaš a Lukáš
Květoň. Nejvíc mezistátních
zkušeností mají naopak Jaroslav
Bednář a Josef Straka. Naopak
v něm není z žádný odchovanců
prostějovského hokeje, ani hráč,
který by naším klubem prošel...
Další informace najdete v našem
týdeníku zase za týden.
-pk-

Aktuální kádr národního mužstva v přípravě na mistrovství světa:
Brankář: Jaroslav Hübl (Litvínov).
Obránci: Karel Kubát (Litvínov), Petr Gřegořek (České Budějovice),
Karel Rachůnek (Dynamo Moskva, KHL), Tomáš Mojžíš (MODO,
Švédsko), Josef Hrabal (Třinec).
Útočníci: František Lukeš, Peter Jánský (oba Litvínov), Lukáš
Květoň, Milan Gulaš (oba České Budějovice), Jiří Novotný (Mytišči,
KHL), Jakub Klepiš (Omsk, KHL), Josef Straka (Čerepovec, KHL),
Jaroslav Bednář (Nižnyj Novgorod, KHL), David Květoň, Martin
Růžička (oba Třinec).

Program národního týmu
před mistrovstvím světa:
úterý 30. března až pátek 1. dubna:
druhý kemp v pražském Edenu
pondělí 5. dubna: sraz v Praze,
poté odlet do Švýcarska
středa 7. a pátek 9. dubna: utkání Švýcarsko - Česká republika
(Olten, Ambri-Piotta)
úterý 13. dubna: sraz v Prostějově
pátek 16. a sobota 17. dubna: utkání Česká republika Slovensko (Prostějov)
úterý 20. dubna: další kemp
v Praze, případně v Mladé
Boleslavi
pondělí 26. dubna: sraz v Praze,
ve čtvrtek odlet do Stockholmu
čtvrtek 29. dubna až neděle 2. května: turnaj LG
Hockey Games - Švédské hry
(Stockholm)
úterý 4. května: sraz v Praze
čtvrtek 6. května: utkání Česká
republika - Bělorusko (Praha)
pátek 7. května: odlet týmu na
mistrovství světa do Německa

jak hrála reprezentace
v Prostějově naposled
Česká Republika – Švýcarsko
5:3 (0:1, 0:1, 5:1)
Branky a nahrávky: 43. Záhorovský
(M. Růžička), 50. Hřebejk
(Brabenec), 51. Hamr (Kotrla), 53.
Zíb (Blaťák), 57. Zíb - 15. Sprunger
(Wichser), 29. Lemm (Jeannin,
Ngoy), 42. Blindenbacher (Monnet,
Sprunger). Střely na branku: 33:15.
Rozhodčí: Smeták - Čech, Chytil
(všichni ČR). Vyloučení: 9:12, navíc
Jeannin (Švýcarsko) osobní trest 10
minut za útok do oblasti hlavy a krku.
Využití: 2:2. Diváků: 3794. Sestavy
týmů - Česká republika: Čechmánek
- Hamr, Žižka, Výtisk, Blaťák, Nosek,
Gřegořek, Hrabal, Zíb - Bednář, J.
Straka, Kotrla - M. Růžička, Huml,
Záhorovský - Hřebejk, V. Hübl,
Brabenec - Pabiška, Červenka, Kubiš.
Trenéři: Alois Hadamczik, Josef
Paleček a Pavel Marek. Švýcarsko:
Manzato - Blindenbacher, Fischer, Du
Bois, Vauclair, Gobbi, Ngoy, Forster,
Seger, Hirschi - Della Rossa, Monnet,
Sprunger - Wichser, Wirz, Déruns Lemm, Jeannin, Savary - DiPietro,
Sannitz, Camichel -Trachsler.Trenéři:
Ralph Krueger a Jakob Kölliker.

29. března 2010

Reality Kocourek

18

REALITNÍ KANCELÁŘ

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

RODINNÉ DOMY

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

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

tel.:
mobil:

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

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz
Prodej přízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 830.000 Kč

Prodej přízemního RD 3+1 Němčice nad
Hanou, dvůr a zahrada s vl.studnou, skleníkem a 2 přístavky. ZP 180 m2, zahrada 198 m2.
NOVÁ CENA 790.000 Kč !
Prodej dvougeneračního RD 5+2+Z
Vilémov, okr. Olomouc. U domu dvorek se
Cena 810.000 Kč
zahradou. ZP 222 m2.

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

Prodej podsklepené rekreační chaty se
zahradou Stražisko. V přízemí 2 pokoje s terasou, v podkroví 2 pokoje s verandou. Prodej
včetně vnitřního zař.
Cena 495.000 Kč
BYTY PRODEJ
OV 1+1, PV - Tovačovského, 36 m2,
2.p., cihla, po rek. Cena: 1.000.000 Kč
OV 2+1 Prostějov - Svatoplukova,
49 m2, příz.
Sleva! 950.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou,
2
75 m , balkon, zvýš. přízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájempěknéhobytu2+1PV-Dolní,cihla,3.NP
bezvýtahu
5500Kč/měs+energie
Pronájembytu3+1PV-Kostelecká,panel,2.p.,
8500Kč/měs.včetněen.
Pronájembytu1+1PV-Tylova,panel,1.p.bezvýtahu
5.400Kč/měs.včetněen.
Pronájem 3+1 s verandou a zahrádkou, PV 2
Palečkova,145m ,příz,nový,JENNEKUŘÁCI!!!
9.000 Kč/měs.+3.000 Kč energie
Pronájem zaříz. bytu 3+1 E.Beneše, 3.p.,
lodžie
9.500 Kč/měs.
Pronájem bytu 1+1 PV - Wolkerova, 36 m2,
1.p. bez výtahu
6 000 Kč/měs.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem kanceláře 19m2, centrum. 2890 Kč
Pronájem kanceláře 30m2, centrum. 4600 Kč
Pronájemobch.prostor,centrum,přízemí,232
m2.
Cena v RK
Pronájem obchodu s výlohou a bytem 1+1 v
2
centru PV, 38 + 36 m , příz.
25.000 Kč/měs. vč. energií
NOVINKA! Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr. bytem v prům. části PV, ZP
celkem 1765 m2, nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
NOVINKA! Prodej patrové, zděné, výr., kanc.
a sklad. budovy v prům. části PV, ZPcelkem 499
m2, nákl. výtah 2000 kg.
3.300.000 Kč
NOVINKA !!!Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G. M., 140 m2, momentálně pronajato.
Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2, 390
2
2
2
2
m , 413 m , 544 m , 594 m , 1050 m2, 1155 m2
v prům. části PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
15000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
Kostelec na Hané, st.poz. 1500 m2, 400 Kč/
m2, IS v dosahu, možno i 1.000 m2, NÁŠ TIP
Otaslavice, orná půda 8000 m2 50 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Kostelec na Hané část st.poz.4032 m2
320 Kč/m2 NÁŠ TIP
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
Alojzov parcela 1200 m2
550 Kč/m2
Hluchov 695 m2
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři
GARÁŽE
Prodej nadstandartní garáže 30 m2,
el.220/380V, EZS, další zabezp., odvětrávání,
PV-ul. Pod Kosířem
240.000 Kč

www.realitycz.net

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

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
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

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

NOVINKA!

RD Čunín
Tel.: 777 231 606
RD 2+1, zast. plocha 120 m2, zahrada 209
m2. Dům je v dobrém stavu, okamžitě obyvatelný. Veškeré sítě. Cena : 700.000,- Kč

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

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

RD Kostelec na Hané Tel.: 777 231 606
Řadový RD 3+1 s menším dvorkem, krbová
kamna, kotel na plyn, nový rozvod elektřiny,
střecha taška, voda ze studny.
Cena : 900.000,- Kč

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

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
Byty pronájem Prostějov:
ul. Jihoslovanská, 1+1, cihla, zvýšené přízemí,
40m2, plastová okna, dvorek, sklep, byt po kompletní rekonstrukci, ihned k nestěhování.
Cena: 6.500,-Kč/měsíc včetně energií
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 3voziCena:1.790.000,-Kč
dla,ihned volné.
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

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

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

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

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

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

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

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

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

Byt 3+1 Šárka, PV
Tel.: 777 851 606
Družstevní vlastnictví, III. patro, 76 m2, byt po
kompletní rekonstrukci Cena : 1.250.000 Kč
BYTY PRONÁJEM:
2+1, n/c, Fugnerova, PV
2+1, n/c, Úprkova, PV
2+1, n/c, centrum
2+1, z/p, Špály, PV
RD Jezdecká, PV

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

390.000 Kč
1.110.000,- Kč
1.250.000,- Kč
950.000 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 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

◘ 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 3+1 s lodžií, 76m2,zv. přízemí,dům po
celkové rekonstrukci
Cena 1 250 000Kč
◘ Prodej bytu 2+1, Družstevní ul. , 72m2
Cena je 905 000Kč
◘ 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.

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 - sídl. E.Bemeše 3+1 o vel. 77,17 m2, panel,
4.NPze4.NP.Bytovýdůmje
po generální rekonstr., nové
lodžie, plastová okna, zatep. fasáda, nová střecha.
Vyzděné jádro se sprch. koutem, nová kuch. linka s
plynovým sporákem, vytápění a ohřev TUV je dálkové, společná anténa, internet. Pokoje jsou situoványnaVaZ.
CENAvRK
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
Nabízíme DB 3+kk se zasklenoulodžiípoblížcentraměsta. Byt se nachází ve 4.p./4.p. v
cihlovém domě bez výtahu.
PěknýbytoCP81m2,balkon10m2.Novákuchy.linka,
plastováokna,parketyadlažby,koupelnaporekonstrukci,
vlastníohřevTUV.
Cena:1640000,-Kč
Prostějov-Palackéhoul.-prodejzděnéhobytu2+1
vosobnímvlastnictvíovýměře66m2,4.patrobez
výtahu,původnístav, pokojejsousituoványnaV
aZ,vlastníohřevTUVnazemníplyn,vpokojích
parkety,nachodběavkuchyniPVC.Zadomemse
nacházíparkoviště.
CENA:999.000,-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

29. 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
- byt 2+1 cihla v přízemí
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
Pronájem bytu 1+1 Tylova, zařízený, 6. patro,
výtah, lodžie
6 000,- Kč/měs.
RODINNÉ DOMY:

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+1 Slavíčka 56m2+lodžie
999.000Kč
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 Šárka 70m2
sleva 1.039.000Kč
3+1 Beneše 76m2+ 2 balkony
1.190.000Kč
3+1 Zrzavého po rek. 76m2+lodžie 1.199.000Kč

Volejte: 723 335 940
1+kk M. Pujmanové 30m2
1+0 centrum 30m2 cihla
1+1 V. Outraty cihla
2+1 Okružní 56m2 cihla

590.000Kč
670.000Kč
780.000Kč
1.030.000Kč

DOMY

Volejte: 739 322 895
KOPlumlovská,zavedenýbarsezahrádkou,ÚT/plyn,2x
park.místo
2150000,-Kč

RD 2,5+1 Hradčany
489.000Kč
RD 2+1 Čelčice po celk rek.
1.299.000Kč
RD 2+1Olomoucká po celk. rek. 2.250.000Kč

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! 2 700 000,- Kč
RD 6+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992,
nadstandardní rekonstrukce 2006, vzrostlázahradasbazénem,garáž,3xpark.stání,klidná
lokalita.
Cena v RK

RD Ondratice
RD 1+1 Otaslavice
RD 3+1 Kostelec n. H.
RD Čunín garáž zahrada
RD 3+1 Vřesovice zahrada1000m2
RD 4+1 Rozstání garáž
RD5+1 Polkovice garáž zahrada
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada
RD Brodek u Pv zahrada garáž
RD3+kk Kostelec po celk.rek.
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek.
RD 6+1 Česká po celk rek.

Volejte: 723 335 940
350.000Kč
490.000Kč
690.000Kč
690.000Kč
695.000Kč
700.000Kč
950.000Kč
1.250.000Kč
1.490.000Kč
1.550.000Kč
2.090.000Kč
3.500.000Kč

Volejte: 732 285 189
RD 5+kk, Dr. Uhra, po kompletní rekonstrukci,
cel. plocha poz. 450 m2, zahrada 209 m2, garáž,
krb.
4 400 000,- Kč

Novinka! RD Biskupice 2+1, zemědělská
usedlost, poz.2000 m2, hospodářské budovy
1 990 000,- Kč

RD Stařechovice 2+1 k rekonstrukci, velká
zahrada, celková plocha poz. 1567 m2, studna,
obec. voda, žumpa, plyn.
770 000,- 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 ! 1 250 000,- Kč

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 Kostelec 2 byty 4+1 2+0 dvojgaráž Cena dohodou
RD 4+1 Domamyslice zahrada garáž 3.600.000Kč
RD 2x 3+1 Domamyslice zahrada 4.100.000Kč
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+kk Pujmanová 39m2+lodžie 5.500 vč. ink
1+1C.Boudy cihl. 40m2
5.500Kč vč.ink
2+kk Milíčova 50m2 cihla po celk rek. 5.400Kč+ink
2+1 Fanderlíkova 60m2 cihla 6.500Kč vč.ink
2+1 Svolinského cihla po rek.4.000Kč + 3900ink
2+1S.Svobody 58m2+lodžie
6.800Kč vč.ink
2+1 Karlov po celk. rek. 65m2
6.900Kč+ink
2+1 Špály 58m2 zařízený
7.600 vč. ink
Nový 2+1 Krasická 75m2 k jednání 7.000Kč+ink
2,5+1 Podjezd cihl. 65m2
4.880Kč+3.000ink
3+kk Anglická po celk. přestavbě
4.900+3000ink
Nový 3+kk Krasická 86m2 8.500Kč + ink 2.500
4+1 Palackého po rekonstrukci
6.900Kč +ink

Volejte: 723 335 940
2+kk Hvězda suterén
3+1 u Němčic N/H garáž

3.500Kč +el.
5.500Kč vč.ink

www.realitypolzer.cz

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
BYTY prodej
VÝHODNÁ NABÍDKA,ST.POZEMEK
V CENTRU, 800 m2/1.300 Ký/m2
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, cihla,po rekonstr., Svatoplukova,
vl. ohĜev vody a vytápČní.
950.000,-Kþ
2+1,OV,Milíþova,cihla,2.p.,zahrada,55 m2
plast.okna,klidná lokalita
1.200.000,-Kþ
3,5+1,OV,sídl.Svobody,prostorný,lodžie,
75 m2,žádaná lokalita
1.490.000,-Kþ
3+1,OV,Vrlova,cihla,prostorný,balkon,
68 m2,2.p.,žádaná lokalita 1.350.000,-Kþ
3+1 DB,A.Slavíþka,po rekonstr.,2.p.,
balkon,zdČné jádro,75 m2, 1.350.000,-Kþ
3+1,DB s možností do OV,cihla,
Vojáþkovo nám.,80 m2,velmi pČkný,
1.p.,vl.vytápČní,
lodžie
1.600.000,-Kþ
p
y p
DOMY prodej
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
Chata 2+1 Stražisko-Maleny, patro,
zahrada, krb, u lesa
465.000,-Kþ
PRONÁJEM 1+1, 2+1, 3+1 …

Pronájem NP v centru,150m2,soc.
zázemí,prostorný
4.900,-/mČs.
Poptáváme pro klienty
Byty, domy, chaty, pozemky……….

PLATBA V HOTOVOSTI

605 011 310

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY :
2.860.000 Kč
RD 3+1 Prostějov
RD 5+1 Přerov III-Lověšice
2.400.000,-Kč- rezervace
RD 6+1, PV-Držovice- 3.550.000,-Kč
RD 5+1, Plumlov
2.250.000,-Kč
RD 2+1, Čelčice
1.340.000,-Kč
RD 1+1, Otaslavice ,
550.000,-Kč
RD 6+2, Nezamyslice, 1.190.000,-Kč
RD 2+1, Buková u Protivanova
230.000,-Kč
RD 5+1, Mořice u Nezamyslic
1.250.000,-Kč
RD 5+1, Mořice u Nezamyslic
1.400.000,-Kč
RD 2+1, PV - Držovice, 2.300.000,-Kč
RD 1+1, Nezamyslice
260.000,-Kč
RD 6+2, Vícov okr PV 2.350.000,-Kč.
RD 6+2 (2x3+1) PV - Domamyslice,
4.200.000,-Kč
RD 6+1, PV-Domamyslice, 3.950.000,-Kč
RD 3+1, Brodek u Konice 650.000,-Kč
RD 2+1, Brodek u Konice 380.000,-Kč
RD 2+0, Prostějov 600.000,-Kč
RD 2+1, Ohrozim
750.000,-Kč
RD 2+1, Raková u Konice - 495.000,-Kč
RD 3+1, zahrada, Vřesovice, 690.000,-Kč
BYTY :
Byt 3+k ul.Podjezd PV po rekonstrukci
1.640.000,-Kč
Byt 2+1 ul. Dolní PV po rekonstrukci
1.150.000,-Kč
Byt 4+1 ul. Zikova Olomouc1.850.000,-Kč
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
940.000,-Kč
POZEMKY na RD :
Pozemek na RD
PV-Vrahovice
926m2= 982.000,-Kč
Pozemek na RD - Kelčice
1340m2=650.000,-Kč
Pozemek na RD - Vřesovice
917m2= 340.000,-Kč
Pozemek na RD - Mořice plocha1300a
1400m2=1m2/260Kč
VYKOUPÍME :
POLE nebo LES od 1 ha a více.

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

www.srdcerealit.cz

Hanáckého pluku 1498/3

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

779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419
tel. 844 111 141
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REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb
Kostelecká 5, 796 01 Prostějov
v budově České pojišťovny

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

NOVINKY:

Komerční prostory: trafika - prodej, blízko centra,
cena 67 tis.Kč
prodejna - pronájem, u Rybníka, vhodné i jako
sklad,
6 tis.Kč/měs.
kosmetické studio - přenechání pronájmu, zavedené, kompl.vybavené, info v RK,
270 Kč/měs.
komerč.prostory - pronájem, Nám Spojenců, 180
2
m,
info s cenou v RK.

GARÁŽE:

garáž - prodej, pěkná, v žádané lokalitě, u nové
nemocnice
110 tis.Kč
2 garáže - pronájem, Nám.Spojenců,
1500,- Kč/měs.

BYTY:

1+1 DB panel, M.Pujmanové, 32 m2,
700 tis.Kč (velmi levný)
2+1 DB cihla, Pv Krokova, 50 m2,
880 tis.Kč (před rekontr.)
2+1 DB cihla, Pv Svatoplukova, 58 m2,
940 tis. Kč (levný, blízko centra)
2+1 DB panel, Pv A.Slavíčka, 56 m2,
995 tis. Kč (velmi pěkný, po rekonstr.)
2+1 OV panel, Pv Sídl.Svobody, 58 m2,
1288 tis.Kč (krásný, zajímavě řešený)
3+1 OV panel, s alk. Pv Sídl.Svobody, 77 m2,
1520 tis.Kč (velmi pěkný a kvalitní byt)
3+1 DB panel, Pv Dobrovského, 72 m2
1 090 tis. Kč (velmi levný)
3+1 OV cihla, Pv Svatoplukova, 110 m2,
1450 tis.Kč (velmi krásný, zrekonstr.byt)
3+1 OV cihla, Pv Svatoplukova, 87 m2,
1870 tis. Kč (nadstandartní, krásný byt)

PRONÁJMY:

1+0 Pv Hliníky
4 tis.Kč/měs (vybavená, roh.vana)
1+1 Pv Žeranovská, 5 tis.Kč/měs. (pěkný, blízko centra)
1+1 Pv M.Pujmanové,
5,5 tis.Kč/měs.
2+1 Pv Dolní ul.,
6 tis.Kč/měs. (se spíží a šatnou)
3x 1+1 Pv Husovo nám., zděný, zrekonstr.byty,
od 4 tis.Kč/měs.
2+1 Pv Šárka, 8,5 tis.Kč/měs.(velmi pěkný, zrekonstr.)

RODINNÉ DOMY:

3+1 Šubířov, plocha 215 m2, celk.374 m2,
690 tis.Kč, (vhodný k bydlení i rekreaci)
4+1 Kostelec n/H, plocha 120 m2,
2170 tis.Kč (krásný, 5 pokojů, krb,dvorek, zahr.)
4+1 Hrdibořice,
2930 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
6+3 Hustopeče, plocha 265 m2, celk.1200 m2,
4350 tis.Kč (luxusní vila, nadst.vybavená)
Chaty :
3+1 Stražisko, zděná, 950 tis.Kč (použité kval.
materiály, měď, dub, titan, pěkná velká zahrada)

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

Uzávěrka inzerce je vždy ve čtvrtek ve 14.00 hodin
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.

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.

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 RD 4+1, Bedihošť, vjezd, zahrada, pozemek1.036m2
Cena:1.100.000,-KčByt 1+kk, OV, 32 m2, panel, PV – E. Beneše
Cena: 730.000,- Kč
Byt 3+1,Dr.,75 m2, panel, PV–Dobrovského
Cena: 1.030.000,- Kč
Byt 3+1,Dr.,73 m2, panel, PV–K. H. Kepky
Cena: 1.230.000,- 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: 1.390.000,- Kč
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
VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ PROVIZE RK

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

BYTY

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.
* Prodej pozemku v obci Nová Dědina u
Konice o výměře 5500m2. Voda a el. u pozemku.
Možnostvýstavbyrodinnýchdomů. Cena880.000Kč.

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.
1987 - Byt 2+1, OV, panel, Kostelec
Cena 1.190 tis. Kč
1994 - Byt 1+1, OV, panel, PV-Vrahovice Cena 720 tis. Kč
1944 - Byt 1+kk, Dr., cihla, PV – Studentská Cena 750 tis. Kč
1926 - Byt 1+1, OV, cihla, PV – Resslova Cena 790 tis. Kč
1704 - Byt 1+1, OV, panel, PV-E. Beneše Cena 799 tis. Kč
1914 - Byt 1+1, Dr., panel, PV – E. Beneše Cena 800 tis. Kč
1988 - Byt 2+1, OV, cihla, PV-Studentská Cena 1.099 tis. Kč
1518 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
Cena 950 tis. Kč
1907 - Byt 2+1, OV, cihla, PV-Horáka Cena 1.030 tis. Kč
1991 - Byt 2+1, Dr, panel, PV-Sídl. Svob. Cena 1.230 tis. Kč
1959 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Okružní Cena 1.250 tis. Kč
1885 - Byt 2+1, Dr., panel, PV-E. Beneše Cena 1.250 tis. Kč
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, Němčice
Cena 990 tis. Kč
2002 - Byt 3+1, Dr., cihla, PV-Svatoplukova Cena 1.470 tis. Kč
2019 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Svobody Cena 1.595 tis. Kč
2012 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Šárka
Cena 1.495 tis. Kč
1931 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Šárka
Cena 1.710 tis. Kč
1898 - Byt 4+1, Dr., panel, PV-Anglická Cena 1.190 tis.Kč

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

NEJVĚTŠÍ MEZINÁRODNÍ
ÚSPĚCH TEREZY SMITKOVÉ
Patnáctiletá Tereza Smitková dosáhla v Trnavě na ITF „U18“
Empire Cup 2010, kategorie 4, svého dosud zatím největšího mezinárodního úspěchu. Svěřenkyně trenéra Vladimíra Volejníka
a nedávná halová přebornice ČR vyhrála na Slovensku dvouhru a spolu s Jesikou Malečkovou (I. ČLTK Praha) pak i čtyřhru. V prvním kole
Smitková porazila Slovenku Natalii Vajdovou dvakrát 6:2, ve druhém
dějství vyřadila třetí nasazenou Polku Marcelinu Duchoňovou po třísetovém boji 4:6, 7:6(0) a 7:6(4), ve čtvrtfinále přehrála Slovenku Antonii
Markuškovou 6:3, 6:1, v semifinále svou deblovou partnerku Malečkovou
6:3, 6:2 a ve finále další krajanku Kamilu Pavelkovou (I. ČLTK) 6:2, 6:0.
A jaká byla na Empire Cupu 2010 cesta páru Smitková - Malečková k
deblovému titulu? V prvním kole vyřadily slovenskou dvojici Hercogová,
Řepčiková 6:1, 6:4, ve čtvrtfinále rusko-ukrajinský pár Chasovskichová,
Hnatyšinová 6:2, 6:2, v semifinále Slovenky Kuchařovou a Ostrozlíkovou
po boji 4:6, 6:3, 11:9 a ve finále česko-slovenský pár Dvořáková,
Markušková 6:1, 7:5.
Na stejném turnaji byl další prostějovský tenista Jan Hradský ve čtvrtfinále
dvouhry a ve finále čtyřhry. Spolu s Robertem Böhmem (I. ČLTK) vřadili
ve druhém kole Angličany Cambridge a Irelanda 6:4, 7:6(6), ve čtvrtfinále
Slováky Farkaše a Vittek 7:6(5), 2:6, 10:6, v semifinále Čechy Brenka (TK
NERIDÉ) a Staňka (I. ČLTK) 6:3, 6:3 a ve finále podlehli německo-rakouskému páru Kern, Schnetter 0:6, 4:6.
JIŘÍ VESELÝ VE FINÁLE V BRAZÍLII
Tenista TK AGROFERT Jiří Veselý, jehož trénuje Jaroslav
Machovský, zaznamenal na reprezentačním výjezdu do Jižní
Ameriky svůj dosavadní největší úspěch na okruhu ITF do 18
let. V konkurenci nejlepších světových hráčů této kategorie se na turnaji
„A“ v brazilském Porto Alegre probojoval až do finále dvouhry! V prvním
kole jedenáctý nasazený Veselý porazil Brazilce Dischingera 7:6(5), 6:3,
ve druhém Argentince Mena 6:2, 7:5, ve třetím domácího Monteitra 6:2,
4:6, 6:4. Ve čtvrtfinále čekal na Veselého Quiroz z Ekvádoru, jehož mladý Hanák deklasoval 6:3, 6:0. Následně v semifinále porazil Rodrigueze
z Venezuely 7:5, 6:4 a až ve finále se musel sklonit před Francouzem
Mathiasem Bourguem, jemuž podlehl 3:6 a 6:7(2). Finálový úspěch na
27. ročníku turnaje Copa Gerdau 2010 znamenal pro prostějovského tenistu velký posun na žebříčku ITF. K uplynulému pondělí 22. března se
nacházel na výtečné 15. pozici!

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 1.220.000Kč.

z ttenisových
enisových kkurtů...
urttů...

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

POSPÍŠIL VYHRÁL TURNAJ V POREČI
Navrátilec do řad TK Agrofert Jaroslav Pospíšil vyhrál turnaj kategorie Future s dotací 10 000 amerických dolarů v chorvatské
Poreči, když ve finále porazil třetího nasazeného Attilu Balazse
z Maďarska po třísetovém boji 2:6 6:3 6:3. V prvním dějství si poradil s
Podlipnikem z Chile 6:1, 6:4, ve druhém zdolal domácího Biliče 6:2, 6:1,
ve čtvrtfinálovém dramatu měl více štěstí a rozvahy než šestý nasazený
Ital Viola, jehož přemohl 3:6, 6:4 a 7:6(4). V semifinále zůstala na jeho
raketě „čtyřka“ Mektič z Chorvatska 7:5, 7:6(4). Do čtyřhry, v níž byl byli
společně s krajanem Pavlem Šnobelem nasazení jako druhý pár, nakonec
český pár nenastoupil.
-pk-
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Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1. Platím
hotově. 774 851 606.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Koupím chatu na Prostějovsku. Mám
hotovost. 777 231 606.

Pronajmu cihlový byt 2,5 + kk v PV,
cena 5.300 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.
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.
Prodám stavební pozemek v
Kostelci na Hané 1.000 m2, cena
490 Kč/m2. Dohoda možná. Tel.:
737 112 123.
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 byt 1+1 v Pv. Tel: 773 220
760.
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
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 + 1, cihla, 1. podlaží,
volný, nízký nájem. Tel.: 605 510 106,
582 333 133.
Prodám byt 1 + 1v OV po kompletní
rekonstrukci v PV. Cena 885.000 Kč.
Nové jádro. Tel.: 724 337 984.
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.

20

reality

reality

reality

práci

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

Pronájem garsonky v centru PV, po
rek., možnost parkování ve dvorním
traktu. Info na tel.: 777 862 900.

Pronajmu 2 + 1, u Kolářových sadů,
7.000 Kč vč. ink/měs. Tel.: 605 701
615.

nabízí

nabízí

Prodám byt 2 + 1 v OV, po celkové rekonstrukci na Sídl. svobody, PV. Tel.:
732 558 657.

Prodej stavební parcely Vrahovice,
veškeré IS, klidní lokalita. Tel.: 604
821 332.

Pronajmu garáž nedaleko sídl.
E.Beneše, volná od 5/2010, cena
1.000 Kč/měs. Tel.: 602 562 468.

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

Firma P.Š. přijme lidi na práci z domu, zvedání a zapisování telefonů. 4.
– 7.500 Kč/měs. Tel.: 733 608 672.

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.

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

Pronajmu byt 1 + 1 velký, 58 m2,
kompletně zařízený, světlý, moderně
řešený, blízko centra. Dlouhodobě.
Cena dohodou. Tel.: 605 821 726.

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 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.
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
Pronajmu cihlový byt 3 + 1 s garáží v
PV, Brněnská ul., nájem 8.500 Kč +
ink. Tel.: 605 247 968.
Prodej RD s dvorkem a zahradou v
Otonovicích (cca 7km do PV). Dům
se nachází v řadové zástavbě v klidné
části obce. Vhodné k rekonstrukci.
Všechny IS před domem. Cena
259.000 Kč. Bližší info: 603 598 193.
Prodej 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 cca 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
kadeřnictví, 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.
Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájemné 1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811
174.
Pronajmu 1 + 1, 723 565 897.
Pronájem bytu 1 + 1 v PV. Tel.: 722
912 715.
Prodej bytu 2 + 1, 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 1.030.000 Kč. RK
nevolat, tel. 603 537 433.

Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo
2 + 1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Prodám byt 3 + 1 v OV, v PV, cihla,
parkety, 74 m2, dva balkony, ve dvou
pokojích plast. okna, 1. patro, v STA i
satelitní signál, šatna, klidný dům,
blízko centra. Volný od května, cena k
jednání 1.700.000 Kč. Tel.: 604 36 28
66, 606 122 159.
Prodej řadového RD 8 + 2,
Čelechovice-Studenec. Garanční
fond bydlení, tel. 774 101 818.
Prodej bytu 1 + 1, C.Boudy, OV/C, 32
m2, udržovaný. Garanční fond bydlení. Tel. 774 101 818.
Prodej bytu 2 + 1, Sídl.svob., OV/P,
55m2. Garanční fond bydlení. Tel.
774 101 818.
Prodej bytu 3 + 1, C.Boudy, OV/C,
78m2, po část. rekonstr. Garanční
fond bydlení. Tel. 774 101 818.
Prodej bytu 3 + 1, Belgická, DB/P,
68m2, zděné jádro. Garanční fond
bydlení. Tel. 774 101 818.
Prodej novostavby RD 4 + kk,
Čechovice. Garanční fond bydlení.
Tel. 774 101 818.
Prodej novostavby RD 3 + 1, dílna,
garáž, Ponikev u Konice. Garanční
fond bydlení. Tel. 774 101 818.
Prodej 2-generač. RD, Prostějovičky.
Garanční fond bydlení. Tel. 774 101
818.
Prodej půdního bytu 4 + 1, C/OV, 80
m2, po rekonstr., zahrádka, garáž.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.
Dlouhodobý pronájem bytu 3 + 1,
OV/P, 74m2, šatna, balkon, plast. okna. Garanční fond bydlení, tel. 774
101 818.
Pronájem bytu 2 + 1 Sídl. svobody,
7.000 Kč vč. ink. Tel.: 602 451 816.
Pronájem 2 + kk, Krasická ul., novostavba, 8.500 Kč vč. služeb. Tel.: 604
821 312.
Prodej bytu 3 + 1, 137 m2, po rekonstrukci. Podkrovní byt. Tel.: 604 821
312.
Prodej RD 5 + kk ve Vrahovicích, novostavba, dvojgaráž, 3.500.000 Kč.
Tel.: 604 821 312.
Pronajmu byt 2 + 1, v PV, ul.
Jezdecká. Tel.: 606 922 838.
Pronajmu obchod v PV, 90 m2, velké
výlohy, cena 13.000 Kč. Tel.: 724 337
984.
Pronajmu garsonku v PV, cena 2.500
Kč. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 2 + 1, v PV, na náměstí,
po celkové rekonstrukci, cena dohodou. Tel.: 724 337 984.
Prodám byt 3 + 1 s alkovnou v OV,
Sídl. svobody, dům i byt po celkové
GO, internet + přípojka na společný
satelit. Cena: 1.410.000 Kč vč. právních služeb. Při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 605 86 15 84 – po 16.00
hod. RK nevolat!
Prodám cihlový DB 3 + kk, 79 m2, v
PV, Janáčkova ul., zvýšené přízemí,
vl. plynový kotel, prostorný sklep.
Cena 990.000 Kč. Tel.: 731 061 165.
Hledám pronájem bytu 1 + 1, 1 + kk
nebo garsonku, dlouhodobě. RK prosím nevolat. Tel.: 608 828 124.
Prodám chalupu 2 + 1 Zdětín, zahrada
300 m2. Tel.: 732 927 969.
Prodám RD v Nezamyslicích. Tel.:
776 686 645.
Prodám st. pozemek v Dřevnovicích.
Tel.: 776 686 645.
Pronajmu byt 2 + 1 v centru, klidná
část PV. Volný od pol. dubna 2010.
Tel.: 777 222 133.
Pronajmu zděnou garáž v Krasicích –
u rybníka. Cena dohodou. Tel.: 604
543 768.

Pronajmu cihlový byt 3 + 1 v klidné
části PV, 8.000 Kč vč. ink. RK nevolat! Tel.: 605 11 32 54.
Pronajmu byt 2 + 1 na ul. Šárka za
6.700 Kč vč. záloh energ. + internet.
Byt je vybaven, pouze dlouhodobý
pronájem. Tel.: 608 714 364.
Prodej chaty Alojzov, zděná, 46 m2,
celá podsklep. studna, zahr. 370 m2,
220/380V, zaříz. 573 356 373.
Koupím nebo si pronajmu garáž na ul.
Brněnská. Tel.: 603 469 575.
Pronajmu RD, 2 x 2 + 1, 2 x 4.500 Kč
+ ink. Tel.: 602 745 131.
Pronajmu byt 3 + 1 s lodžií, na Sídl.
E.Beneše v PV. Tel.: 724 883 309.
Nevolat RK!
Prodej: pěkný, dobře situovaný byt
2 + 1, atraktivní lokalita
Fanderlíkova ul., dům po revitalizaci, v os. vl., cena 1.250.000 Kč.
Tel.: 732 346 719.
Pronajmu pěkný, dobře situovaný
byt 2 + 1, atraktivní lokalita, blízko
centra, dům po revitalizaci. Tel.:
732 346 719.
Prodej druž. bytu 3 + 1, 74 m2 +
6m2 lodžie, Svolinského ul., cihlový, po část. rekonstr., samostat. topení, 1. poschodí, v domě výtah.
Cena 1.750.000 Kč. Tel.: 605 238
087.
Pronajmu garáž u sídliště Hloučela,
Fanderlíkova. 602775607.

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.
Hledáme vedoucí provozoven a obsluhu do letních občerstvení v
Mostkovicích. Pracovní doba: duben
– září. Volejte 776 27 55 16,
www.cukrarnakocourek.cz
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 1.5.2010. 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-mail: katerina.hazova@generali.cz

Můžete si s námi přivydělat. Tel.: 725
853 631.

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.

Nabízíme přivýdělek. Snadné, dobře
ohodnocené. Osobní schůzka po domluvě na tel. 776 107 690.

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

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.

Buďte svým vlastním šéfem. Máte
obchodní talent? Hledáme spolehlivé
kolegy pro kancelářský prodej. Tel.:
777 141 780.

práci
nabízí

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 e-mail:
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.

Do kanceláře v PV hledáme nové pracovníky. Práce ve více oborech.
Zaškolení firmou. Příjem 25tis. Kč.
Tel.: 723 705 653.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10 - 12
hod.
www.domajob.cz
Relaxační studio Havaj Vyškov přijme do zařízeného studia pracovnice
na pozici kadeřnice, kosmetička, pracovnice nehtového studia. Tel. 777
324 807.
Firma GM Plast s.r.o., areál ZD
Žešov-PV hledá pracovníka na pozici „údržba strojů a zařízení“.
Požadavky: zámečnické práce, nejl.zkušenosti na obráb. strojích, elektro
hydraul. strojů, praxe v oboru!
Kontakt: p. Khýrová-724 586 534.

Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Česká a.s. hledá spolupracovníky pro
oblast střední Morava. Bez vstupního
poplatku. Tel.: 737 085 966, 734 461
373.

Hledáme schopné lidi na sepisování
půjček, nabízíme 30 – 60.000
Kč/měs. + osobní vůz. Info: 777 567
406.

www.domajob.cz Z domova!!

Hledáme brigádnici na občasnou výpomoc do prodejny chovatelských
potřeb. Info na tel: 606 144 359.
www.krmiva-sorbon.cz

Hledáme šéfkuchaře do restaurace
v Prostějově. Volejte: 608 851 988.

Nabízím nenáročnou práci. Tel.:
607 73 61 70.
Nabízíme práci na přivýdělek. Tel.:
723 814 330.
Chyťte se šance! Potřebujete si vydělat bez stresu a námahy? Máme pro
vás úžasnou nabídku. Min. 1400 Kč
denně. Rozzáříme vaše oči! Žijte zase naplno! Tel.:774 664 892.
Hledám partnera/partnerku k podnikání. Tel. 776 330 365.

práci
hledá
Žena 40 let, nabízí občasný úklid domácností, výpomoc při hlídání dětí.
Spolehlivost. Tel.: 723 966 143.
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.
Přepíšu libovolný text na PC, přepis i
z diktafonu. Praxe. Tel.: 731 460 392.

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.

Firma PS PLASTY CZ s.r.o. přijme skladníka na zkrácený úvazek,
pracovní doba 7.30 až 13.00, nebo
dle dohody. Požadujeme zodpovědnost, samostatnost, čistý trestní
rejstřík, možné i pro ČID. Bydliště
v PV výhodou. Nástup možný ihned. Tel.: 582 330 871.

Přijmu kadeřnici a pedikérku na ŽL.
Tel.: 777 19 67 67.

práci

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.
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.
Půjčím peníze oproti zástavě Vaší
nemovitosti. Tel.: 603 560 836.

Dokončení
inzerce na str. 21

Řádková inzerce, sport
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služby

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.

JARNÍ AKCE! Celková modeláž
350 Kč, doplnění 300 Kč + zdobení
zdarma. Pedikúra, manikúra. Provozovny Čelčice, Bedihošť. Tel.: 604
662 609.

Novinka! SMS půjčka! Stačí zaslat
na 777 567 406 jm. příjmení, rod. č.,
tel. č., okres, příjem a výše půjčky.
Půjčka i pro nezaměstnané.
Úvěry na byty a nemovitosti na světové úrovni od přímého poskytovatele. Máme pro vás řešení na vaše finanční problémy. Bez registru, bez
příjmu. Tel.:774 664 892.

služby
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).

poděkování

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

a se slzami v očích a láskou v srdci
na Tebe vzpomínat.

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem přátelům
a známým, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s panem
Vladimírem KOKEŠEM.
Poděkování též za slova útěchy
a květinové dary.
Rodina Kokešova.

Stavební firma STYKR s.r.o. – kompletní realizace staveb a bytů. Tel.:
605 86 41 40.
Provádíme dokonalé strojní čištění a
povrchovou úpravu podlah, koberců
a sedacích souprav. Milan Revay, tel.:
582 38 23 25, 604 43 93 02.
Matylda
- úklid kanceláří a domácností
- hlídání dětí od věku 3 let
- pomoc seniorům
- opravy a šití oděvů
- malířské a natěračské práce
- zahradnické práce
Tel.: 776 186 586.

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

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

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.: 728 779
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.
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.
Stěhování bez pomoci zákazníka a
vyklízecí služby. Rychle, levně. Prostějov 604 389 367.
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.
Vodo-topo-plyn, tepelná čerpadla, solární kolektory, podlahové topení.
Tel.: 776 386 401.

Dne 31.3.2010 plynulo 2. výročí
úmrtí naší milované maminky
a babičky, paní
Hany GAMBOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Lenka s rodinou,
syn Petr a maminka.

Čas plyne a nevrací,
co osud vzal, jen vzpomínky
a bolest v srdci zanechal.

zvířata
Prodám štěňata dl. Jezevčíka – standard, barva mahagon, odběr květen.
Tel.: 723 148 519.

různé

ZEDNICKÉ PRÁCE OD A DO Z
www.matovcik.cz
602 941 681, 721 558 741
www.hubnete.cz/rosta

vzpomínáme Nohejbalisté z Prostějova nakukují
už i do seniorské REPREZENTACE
Kytičku na hrob můžem Ti jen dát

www.prima-masaz.cz
LYMFATICKÁ, MEDOVÁ
SPORTOVNÍ, KLASICKÁ
LÁVOVÉ KAMENY
A BAŇKOVÁNÍ
Tel.: 732 619 661
736 633 791
Výroba a renovace kuchyňských
linek
Truhlářství Štugel, 777 69 03 11.

Nabízím dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny. Originální kytice jako
dárek nebo ozdoba ke všem příležitostem. Tel.: 737 463 896 PV.
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Dne 4. dubna uplyne 1. rok
od náhlého úmrtí pana
Ladislava ZAPLETALA
z Prostějova.
A zároveň si 31. března
připomeneme jeho nedožité
60. narozeniny.
Tolik jsi s námi chtěl žít,
osud tomu chtěl, musel jsi odejít.
Mezi námi prázdné místo máme
a na Tebe náš milý s láskou
vzpomínáme.
Milovaná manželka, maminka
a dcery s rodinami.

Další důkaz k optimistickým
ambicím přidalo nedávné
soustředění mužské nohejbalové
reprezentace České republiky
v Nymburku, kam byla
pozvána i dvojice odchovanců
prostějovského klubu Jakub
Klaudy a Kristián Pacejka!
„Oba naši hráči se od 12. do 14.
března zúčastnili tréninkového
pobytu seniorské reprezentace,
kam byli přizvaní i někteří mladí
talentovaní hráči z tuzemských
oddílů. Ze Sokola I Prostějov si
trenér Šmejkal přizval Klaudyho
a Pacejku,“ potvrdil účast dvou
svých svěřenců na reprezentačním
soustředění Richard Beneš,
šéftrenér nohejbalového oddílu.
„Pro kluky to bylo určitě
povzbuzením. Třídenní pobyt jim

ukázal, že cestu do národního týmu
mají při své další tréninkové píli
a dopracování hry na jeden dopad
plně otevřenou,“ dodal Beneš.
Na oficiálních stránkách Českého
nohejbalového svazu byl také
zveřejněn širší výběr juniorské
reprezentace ČR, do něhož patří hned
čtyři členové TJ Sokol I Prostějov
- Tomáš Drobil, Lukáš Pírek a již
zmíněný Kristián Pacejka. Ten také
v uplynulém období zaznamenal
velký krok v podobě hostování do
extraligových Modřic! „Kristián
tam bude působit v rámci lepšího
růstu, který mu dodají nejen zápasy
nejvyšší soutěže mužů, ale i samotný
trénink a podmínky. Nadále však
zůstává naším hráčem,“ objasnil
Richard Beneš.
-pk-

Nohejbaloví žáci zářili na turnajích
HORAŽĎOVICE/PROSTĚJOV
- Dva závěrečné přípravné podniky před startem hlavní části nové
sezony absolvovali v březnu mladí
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov.
Svěřenci trenéra Beneše se nejdříve představili na západě Čech při
konfrontaci mladšího žactva, ti
starší odehráli své klání v domácím
prostředí. První a druhá příčka
naznačily solidní formu...
Již první březnovou sobotu uspořádal
oddíl nohejbalu Sokol Horažďovice
ve spolupráci s TJ Radomyšl nohejbalový turnaj mladších žáků trojic.
Tohoto klání se v rámci přípravy
družstva na mistrovství České republiky mladších žáků zúčastnilo i trio
TJ Sokol I Prostějov ve složení J.
Ftačník, J. Matkulčík a O. Pospíšil.
Na turnaji startovalo celkem devět
týmů, které byly rozděleny do dvou
základních skupin, z nichž první dvě
družstva postoupila do semifinále
hraného již vyřazovacím způsobem
play-off. Prostějovská trojice procházela celým turnajem naprosto
suverénním způsobem, aby nakonec
bez ztráty jediného setu zvítězila.
Talentovaní Hanáci za sebou nechali celky Dynama České Budějovice

„A“, TJ Avia Čakovice a Liapor
Karlovy Vary „A“. „Kluci v turnaji
pouze potvrdili, že na letošním mistrovství republiky, které pořádá náš
oddíl, budou asi nejvážnějším kandidátem na zisk mistrovských titulů,“ mnul si spokojeně ruce Richard
Beneš, hlavní trenér mladých prostějovských nohejbalistů.
Další přípravný turnaj, tentokrát
kategorie starších žáků trojic pořádal
oddíl Sokol I Prostějov v sobotu 13.
března 2010 v prostějovské sokolovně. Tohoto klání se zúčastnilo
celkem šest trojic včetně dvou domácích sestav, hrálo se systémem každý
s každým, následně první čtyři týmy
sehrály mezi sebou vyřazovacím
způsobem play-off. Celý turnaj zcela
zaslouženě vyhrála vynikající trojice
TJ Avie Čakovice, před domácím
týmem Sokola I Prostějov a trojicemi NK Bajda Kroměříž a SKP Žďár
nad Sázavou. „Pro naše mladé naděje
byly oba dva turnaje především velmi dobrou přípravou před zahájením
mistrovských soutěží v letošním roce.
Oba starty potvrdily velmi dobrou
připravenost mladých nohejbalistů
Sokola I Prostějov a naznačují jisté
ambice do letošního roku,“ dodal
Richard Beneš.
-pk-

Tesařské práce, přístřešky, pergoly,
opravy krovů, 737 706 643.

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

Pokládka zámkové dlažby, zídky, fasády, zateplení a další stav. práce.
Výborné ceny. Rychle a kvalitně. Volejte: 723 522 369.

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

Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce, montáž
střešních oken, kompletní realizace
střech. Tel.: 608 746 000.

Nejlevnější apartmány v Chorvatsku.
www.valsa.cz, tel: 315 692 271

Nábor do oddílu nohejbalu

Zhubněte do plavek, www.hubnete.
cz/suprtelo 602 748 042.

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

MALÍŘSKÉ PRÁCE.
Tel.: 775 56 23 56.

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.
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.
Prodám travní sekačku, málo používaná, benzínová, s pojezdem. Cena
dohodou. Tel.: 723 039 347.

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

Uzávěrka
řádkové inzerce
je v pátek
2. dubna
v 10.00 hod

oznámení
Vinotéka, Kostelecká 10, PV se těší
na Vaši návštěvu. Tel.: 722 912 715.
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 2. dubna 2010 by se dožil
80 roků pan
Stanislav ULIČNÝ z Čehovic.
Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Nově zrekonstruovaný non stop
Bar herna Joker, Kostelecká 39, PV.
Juke box, fotbálek, jack pot. Těšíme
se na Vaši návštěvu, máme příznivé
ceny.
Dne 1.4.2010 bude po celkové rekonstrukci zahájen provoz trafiky –
stánku u lázní. Kromě tabáku, novin, časopisů, DVD a CD bude prodej
rozšířen o mražené výrobky, alko, nealko, studenou kuchyni, cukrovinky a
jiné drobné zboží. Ponecháme a odložíme zákazníků požadovaný tisk až
do vyzvednutí. Otevřeno po celý
den 05. – 17.00 hod. Pro rychlý ranní
nákup jsme tu pro vás. Stejně rozšířený sortiment najdete i v trafice na
Určické ul. Ivana Stopková, tel.: 603
445 601.

koupím

Benjamínci 1.SK Prostějov

dovezli z Líšně bronz
Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.
Dne 29.3.2010 vzpomínáme
6. smutné výročí úmrtí pana
Jaroslava BOSÁKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Svářečky do dílenského provozu. T.:
777 632 583.
Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.
Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně,
rádia, hračky, porcelán, sklo, šperky,
mince, pohlednice a další. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
Obrazy A. Mervarta, J. Jambora, B. Jaroňka, A. Hudečka, O. Bubeníčka, B.
Dvořáka, R. Havelky, A. Kalvody, F.
Kavána, O.Lebedy, S.Lolka, J.Panušky,
J.Ullmanna, a další. Tel.: 603 161 569.
Svářečky do zámeč. provozu. T. 774
836 325.

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

Dne 1. dubna 2010 vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí pana
Karla POŘÍZKY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Hana, syn Karel,
Petr a Pavel s rodinami.

LÍŠEŇ - Na mezinárodním turnaji fotbalových přípravek, ročníku 2000, konaném na umělé
trávě v Brně-Líšni za účasti dvanácti družstev, skončila přípravka 1.SK Prostějov
na velice pěkném
3. místě.
K bronzu došli
svěřenci trenérské
dvojice Petr Langr
– Tomáš Gross po
rozpačitém začátku, když v prvním
utkání podlehli
silnému Zlínu 0:2,
následně nestačili na 1.FC Brno
0:1 a se Slovanem
Bratislava uhráli remízu 1:1, o níž se postaral
střelec Jašíček. V dalších dvou
utkáních ale benjamínci 1.SK zdolali Kuřim 4:0 (branky: Jašíček,
Přikryl, Hausknecht, Píchal) a 1.
FC Slovácko taktéž 4:0 (Rus,
Píchal, Jašíček, Hausknecht).
V nejdůležitějším utkání turnaje
- čtvrtfinále dosud neporaženou
Slavií Praha se mladí Prostějované
vytáhli vůbec nejvíce a krásnými
góly Marčíka a Píchala vedli 2:0.
Přestože se Slavii v závěru podařilo vyrovnat, v penaltovém rozstřelu
uspěly naděje 1.SK, které proměnily všechny tři kopy. Úspěšnými

exekutory byli Píchal, Halenka
a Marčík. Hůře už to dopadlo
v semifinále, v němž sice mladí
prostějovští fotbalisté měli proti
Líšni stálou herní převahu, ovšem
byli to domácí,
kteří po úspěšném
brejku v závěru
utkání zvítězili nejtěsnějším poměrem
1:0. V boji o konečné 3. místo zmobilizovali chlapci 1.SK
všechny síly a brankou Paráka porazili
Blansko taktéž 1:0.
Nejlepším hráčem
celého turnaje byl
vyhlášen prostějovský talent David
Píchal. „Myslím, že s vystoupením
na turnaji můžeme být spokojeni.
Vzhledem k tomu, že šlo o první venkovní prověrku a my měli
za sebou jen dva tréninky venku,
nesehráli jsme špatné zápasy,“ konstatoval jeden z trenérské dvojice
mladých prostějovských fotbalistů
Petr Langr.
Konečné pořadí turnaje: 1. FC
Brno, 2. SK Líšeň, 3. 1.SK Prostějov,
4. Apos Blansko, 5. Slavia Praha,
6. FC Zlín, 7. Slovan Bratislava,
8. Sigma Olomouc, 9. Kuřim, 10.
1.FC Brno „B“, 11. Spartak Trnava,
12. 1.FC Slovácko.
-pk-

Fotbal
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I.B třída Olomouckého KFS: Ve skupině „A“ táhne peloton regionálních zástupců prostějovská Haná v zádech s ambiciózním Kostelcem, sirotek z Lipové v „béčku“ uprostřed tabulky

SPECIÁL FOTBAL EXTRA 2009/2010 - 6. díl
Fotbaloví hráči, trenéři, funkcionáři a v neposlední řadě i příznivci
se dočkali. O víkendu se konečně roztočil kolotoč zápasů jarních
částí na úrovních soutěží Olomouckého Krajského fotbalového
svazu i nejvyšší grup Okresního fotbalového svazu Prostějov.
Zpravodajství z úvodního víkendu najdete na následujících stranách,
na této dvoustraně PROSTĚJOVSKÝ Večerník nadále pokračuje
v rozběhnutém seriálu FOTBAL EXTRA, jehož šestý díl patří I.B třídě
Olomouckého KFS.
Po ohlédnutí za divizní skupinou „D“ a Přeborem Olomouckého Krajského
fotbalového svazu jsme se těmto nejvyšším soutěžím s prostějovskými
zástupci, avšak v obráceném gardu, věnovali jako první také před zahájením
jarní sezony. V minulém vydání jsme nahlédli do kuchyní jednotlivých
oddílů z Prostějovska v I.A třídě Olomouckého KFS, současně jsme
přinesli také kompletní rozlosování všech soutěží. V tomto šestém dějství
přichází řada na I.B třída Olomouckého KFS, v nichž z prostějovského
regionu startuje hned sedm celků ve dvou skupinách. Zatímco šestice
Haná Prostějov, FC Kostelec na Hané, TJ Sokol Pivín, Sokol Vrahovice,
Haná Nezamyslice a Sokol Vrchoslavice zápolí v tradičně „áčku“, SK
Lipová byla po sestupu přiřazena k účastníkům grupy s označením
„B“. Dnes vám přinášíme malou připomínku první poloviny soutěže,
nechybí tak podzimní tabulky, statistiky, sumář regionálních derbyzápasů a i tradiční komentář se věnuje jak zhodnocení uplynulého dění,
tak i ambicím před jarními odvetami. Položili jsme také tři anketní otázky
trenérům uvedených týmů, avšak jelikož se nám odpovědi nestačily do
uzávěrky tohoto vydání „vrátit“, najdete je až v příštím čísle společně
s dodanými soupiskami těchto celků. Z prostorových důvodů jsme museli
odložit i rubriku „OKÉNKO DO I.A TŘÍDY“, v němž dáváme prostor
všem pěti zástupcům Prostějovska, přičemž po Jesenci je na řadě Plumlov.
Tak příště...
Vůbec příští číslo bude nesmírně „našlapané“. Věnovat se totiž budeme
nejen ohlasům z krajských tříd, ale čeká na vás také rozhovor s Jiřím
Kocourkem, předsedou 1.SK Prostějov. Následně se zaměříme na
soutěže Okresního fotbalového svazu Prostějov a harmonogram druhé
poloviny letošní sezony dokončíme přehledem dorosteneckých klání
a vše uzavřou ženské soutěže. Nadále budeme zpravodajství průběžně
okořeňovat o veškeré novinky ze zákulisí všech klubů prostějovského
regionu, přičemž už dnes můžete na této dvoustraně najít některé
aktuální reportáže z víkendových klání.
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!
-pkPřílohu FOTBAL EXTRA připravil Petr Kozák,
foto: archív PV Večerníku

PODZIMNÍ TABULKY I.B TŘÍDY OLOMOUCKÉHO KFS,
2009-2010
SKUPINA „A“ - CELKOVÁ PO 13
1. TJ Sokol Horní Moštěnice 13 11 0
2
2. TJ Haná Prostějov
13 8 1
4
3. FK Býškovice/Horní Újezd 13 8 1
4
4. TJ Sokol Tovačov
13 8 1
4
5. TJ Sigma Lutín
13 7 1
5
6. FC Kostelec na Hané
13 6 3
4
7. TJ Sokol Hustopeče n/B 13 6 2
5
8. TJ Sokol Pivín
13 6 2
5
9. Tatran Všechovice
13 6 1
6
10. SK Sokol Vrahovice
13 6 0
7
11. TJ Haná Nezamyslice
13 4 2
7
12. TJ Sokol Újezdec
13 3 1
9
13. TJ Sokol Radslavice
13 3 0
10
14. TJ Sokol Vrchoslavice 13 1 1
11

TABULKA DOMA
1. Hor. Moštěnice 7 7 0 0 35:6
2. Lutín
7 6 0 1 22:9
3. Haná Prostějov 6 6 0 0 16:3
4. Pivín
7 5 2 0 16:7
5. Býškovice
6 5 0 1 15:3
6. Tovačov
6 5 0 1 14:5
7. Vrahovice
7 5 0 2 11:8
8. Nezamyslice n.H.7 4 2 1 14:9
9. Kostelec n.H. 6 4 1 1 13:9
10. Hustopeče n.B.7 4 1 2 11:7
11. Všechovice 6 4 0 2 10:7
12. Újezdec
6 2 1 3 5:12
13. Radslavice 6 2 0 4 12:12
14. Vrchoslavice 7 1 1 5 7:15

21
18
18
17
15
15
15
14
13
13
12
7
6
4

KOLECH
46:13 33 (12)
31:15 25 (7)
28:16 25 (7)
26:17 25 (7)
26:21 22 (1)
19:23 21 (3)
24:22 20 (-1)
21:23 20 ( -1)
21:20 19 (1)
16:25 18 ( -3)
16:26 14 ( -7)
13:36 10 (-8)
16:23 9 (-9)
10:33 4 ( -17)

TABULKA
1. Hor. Moštěnice 6 4
2. Býškovice
73
3. Tovačov
73
4. Kostelec n.H. 7 2
5. Haná Prostějov 7 2
6. Hustopeče n.B. 6 2
7. Všechovice 7 2
8. Lutín
61
9. Radslavice 7 1
10. Pivín
61
11. Vrahovice
61
12. Újezdec
71
13. Vrchoslavice 6 0
14. Nezamyslice n.H.6 0

VENKU
0 2 11:7 12
1 3 13:13 10
1 3 12:12 10
2 3 6:14 8
1 4 15:12 7
1 3 13:15 7
1 4 11:13 7
1 4 4:12 4
0 6 4:11 3
0 5 5:16 3
0 5 5:17 3
0 6 8:24 3
0 6 3:18 0
0 6 2:17 0

PODZIMNÍ TABULKY I.B TŘÍDY OLOMOUCKÉHO KFS,
2009-2010
SKUPINA „B“ - CELKOVÁ PO 13 KOLECH
1. Sokol Bouzov
13 12 1
0 40:12 37 (16)
2. TJ Sokol Bohuňovice
13 10 0
3 44:15 30 (12)
3. FK TJ Granitol M. Beroun 13 8 1
4 30:18 25 (4)
4. FK Hlubočky
13 8 1
4 27:18 25 (4)
5. TJ Slovan Černovír
13 7 1
5 28:15 22 (4)
6. Sokol Velký Týnec
13 5 5
3 27:20 20 (-1)
7. Sokol Slavonín
13 5 2
6 27:19 17 (-4)
8. SK Lipová
13 5 1
7 21:21 16 (-5)
9. FC Drahlov
13 4 2
7 24: 34 14 (-4)
10. FK Mohelnice/Mor. „B“ 13 4 1
8 28:36 13 (-8)
11. TJ Sokol Paseka
13 3 3
7 16:31 12 (-6)
12. SK Červenka
13 2 4
7 15:32 10 (-8)
13. TJ Sokol Příkazy
13 2 3
8 21:40 9 (-9)
14. SK Chválkovice
13 2 3
8 9:46 9 (-9)

TABULKA DOMA
1. Bouzov
7 7 0 0 24:3
2. Mor. Beroun 7 6 0 1 18:4
3. Hlubočky
7 6 0 1 16:8
4. Černovír
6 5 0 1 24:6
5. Bohuňovice 6 5 0 1 25:9
6. Velký Týnec 7 4 2 1 14:7
7. Slavonín
7 3 1 3 16:11
8. Lipová
7 3 1 3 9:9
9. Drahlov
6 2 2 2 12:14
10. Červenka
6 2 2 2 11:13
11. Chválkovice 6 2 2 2 6:15
12. Mohelnice/Mor. „B“7 2 1 4 19:20
13. Paseka
6 2 1 3 9:11
14. Příkazy
6 1 2 3 10:14

21
18
18
15
15
14
10
10
8
8
8
7
7
5

TABULKA
1. Bouzov
65
2. Bohuňovice 7 5
3. Slavonín
62
4. Hlubočky
62
5. Mor. Beroun 6 2
6. Črernovír
72
7. Velký Týnec 6 1
8. Lipová
62
9. Mohelnice/Mor. „B“6 2
10. Drahlov
72
11. Paseka
71
12. Příkazy
71
13. Červenka
70
14. Chválkovice 7 0

VENKU
1 0 16:9 16
0 2 19:6 15
1 3 11:8 7
1 3 11:10 7
1 3 12:14 7
1 4 4:9 7
3 2 13:13 6
0 4 12:12 6
0 4 9:16 6
0 5 12:20 6
2 4 7:20 5
1 5 11:26 4
2 5 4:19 2
1 6 3:31 1

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

V nejnižší krajské soutěži má Prostějovsko sedm zástupců
O víkendu odstartovaly všechny
nižší fotbalové soutěže. Nejinak
na tom byla i I.B třída, ve které
působí hned sedm regionálních
klubů. Díky nepřízni
počasí však bylo
úvodní jarní kolo
odloženo a hráči si
tak musejlina svoji
premiéru počkat.
Jak to vypadá s ambicemi
a reálnými šancemi klubů
z Prostějovska v jarní části
nejnižší krajské soutěže.
Z pohledu prostějovského
fotbalového fanouška jasně
vyčnívá druhá podzimní pozice
prostějovských fotbalistů
Hané, která příznivce naplňuje
pocitem, že by se mohlo bojovat

o postup. Sám oddíl švak měl
v průběhu zimní části i jiné,
než jen sportovní starosti, a tak
je otázkou, jak bude druhá
polovina z jeho
stra¨ny vypadat.
str
každém
V
případě tento tým
př
by měl okupovat
čelo tabulky. Silný
čel
je zejména v domácím prostředí,
kde během podzimu neztratil
ani jeden bod! Druhým nejlépe
postaveným týmem tabulky se na
podzim stalo družstvo Kostelce
na Hané, jehož počíná obsáhle
hodnotí trenér Kučera níže.
Následuje Pivín, který prochází
generační výměnou a tak z tohoto
pohledu je osmá pozice velice

solidním vysvědčením. Nováček
z Vrahovic se zatím statečně boje
s krajskou konkurencí a trenér
Krč prokázal, že umí vyburcovat
tým k hodně dobrým výkonům.
Trochu za očekáváním jsou
výkony fotbalistů Nezamyslic
a úplně tragický pak byl podzim
v podání Vrchoslavic. V jejich
případě by se musel stát zázrak,
aby se mužstvo zachránilo.
Jediným účastníkem ve skupině
„B“ je zmíněná Lipová. Tamní
celek zastavuje sešup z MSFL
právě v I.B třídě, kde se zatím
pohybuje v klidném středu
tabulky. Pokud mužstvo naváže
především na domácí zápasy,
nemusí mít s udržením žádné
větší starosti.

„Celý rok 2009 byl jako na
houpačce,“ pokračuje. „Příprava
proběhla v pořádku, v zimě
jsme absolvovali soustředění
v Šubířově a zimní turnaj
v Holic. Vše probíhalo dobře
až do zápasu v Hustopečích nad
Bečvou / 10.5./. Od tohoto zápasu
se přestalo dařit, série porážek
v přátelských i mistrovských
utkáních trvala do 5.9. Jaké byly
příčiny? I přes dobré podmínky,
dobrou tréninkovou morálku
mužstva a kvalitní zápasovou
přípravu, jsme nedokázali
překonat stín neúspěchu, který
se projevoval hlavně v druhých
poločasech utkání. Ačkoliv
jsem měnil tréninkový rytmus
a zatížení, nedařilo se mi tento
blok odstranit. Podle mého
názoru se na mužstvu projevila

psychická únava z dlouhé
sezóny, kterou jsme započali
začátkem ledna 2009. Co se
týče fyzické kondice, myslím
si, že mužstvo je na úrovni I. A.
Třídy,“ poznamenal E. Kučera..
Léto přineslo očekávání
zlepšení výsledků, bohužel
pokračovali jsme ve špatných
výkonech. Ale tady jsme už
o příčinách věděli. Nepodařilo
se nám nahradit post středního
záložníka (M. Dohnal – 3.
nejlepší střelec celé soutěže)
a post brankáře, když odchod
Hubála se ukázal být klíčovým.
Na výkonech celého mužstva
se projevilo dlouhodobé
zranění T. Langra a M.
Zatloukala. Dalším negativem
byly dovolené hráčů, které jsou
v tomto období časté. Toto vše

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE TJ HANÁ PROSTĚJOV 3:4 (2:3)

Hned patnáct derby nabízí skupina „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS. Tento snímek je z prvního jarního souboje rivalů mezi
Vrchoslavicemi a Hanou Prostějov.

bylo důvodem změn v sestavě.
Tímto bych chtěl poděkovat
klukům, že i v takovém
období, si našli čas na
kopanou a chodili na tréninky
v hojném počtu. Výsledky se
dostavily a přišel zlomový
zápas s mužstvem Újezdce,
kde jsme předvedli vynikající
výkon po všech stránkách. Od
tohoto okamžiku se nám začalo
dařit. Přešli jsme na systém
se třemi útočníky, čímž jsme
zproduktivnili i zatraktivnili
naši hru. V tomto období
jsme posílili místo brankáře
(M. Molovčák). Po zranění se
k nám vrátil útočník J. Vyskočil
, herně a funkcionářsky nám
pomohl P. Merta. Myslím, že se
nám podařilo vytvořit dobrou
partu a výsledky v jarní sezóně

to doufám potvrdí,“ uvedl
v rozsáhlém hodnocení kouč
fotbalistů Kostelce na Hané.
„Chtěl bych touto cestou
poděkovat vedoucímu mužstva
V. Staňkovi a asistentovi trenéra
M. Vláčilovi, bez kterých bych
práci u ,,A‘‘ mužstva těžko
zvládl. Velmi dobré podmínky
vytváří fotbalové vedení
v Kostelci na Hané, a to je
v dnešní době hospodářské
krize obdivuhodné. Na závěr
bych chtěl poděkovat nejen
hráčům, ale i jejich rodinám
a také divákům, kteří nás
podporují a doufám, že se
nám bude i nadále dařit
a naše snaha přinese úspěch
a nezapomenutelné sportovní
zážitky,“ dodal trenér Evžen
Kučera.

V derby-zápasech byl na podzim nejlepší PIVÍN
PřestoževI.BtříděOlomouckého
KFS hájí barvy prostějovského
regionu sedmička celků,
derby-zápasy si jich užívá jen
šestka týmů ve skupině „A“.
Z loňské sezony sestoupivší
Lipová totiž působí v „béčku“
nejnižší krajské soutěže. Přesto
podzimní část této soutěže
nabídla hned patnáct duelů
s přívlastkem „prostějovská
regionální derby“. K vidění tak
bylo 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 šesti celků
z prostějovského regionu.
Většinatěchtozápasůsevyznačovala
velkou vyrovnaností a v některých

Výsledky vzájemných utkání zástupců Prostějovska v podzimní části
I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny „A“:
Nezamyslice - Kostelec na Hané 1:1 (branky: Fialka - Šmýd),
Vrahovice - Haná Prostějov 1:5 (Studený - Světlík 3, J. Zbožínek,
Šindler), Haná Prostějov - Vrchoslavice 4:0 (J. Zbožínek 2, Mašík,
Světlík), Vrahovice - Nezamyslice 1:0 (Tomeček), Nezamyslice Vrchoslavice 1:0 (Přikryl), Pivín - Haná Prostějov 2:2 (Spáčil, Vláčilík
- J. Zbožínek,. Světlík), Vrahovice - Kostelec na Hané 2:0 (Procházka,
Nakládal), Vrahovice - Vrchoslavice 2:1 (Dvořák, Tomeček - Chytil),
Vrchoslavice - Kostelec na Hané 1:2 (Vymětal - Horák, Walter),
Pivín - Nezamyslice 1:0 (Přikryl), Pivín - Vrahovice 4:0 (Tydlačka 2,
Spáčil, Přikryl), Kostelec na Hané - Haná Prostějov 3:2 (Molovčák,
Horák, Walter - J. Zbožínek, Mašík), Vrchoslavice - Pivín 0:2 (Vláčilík,
Přikryl), Nezamyslice - Haná Prostějov 2:1 (Holub 2 - Jančiar), Pivín Kostelec na Hané 1:1 (Přidal - Walter)
VZÁJEMNÁ MINITABULKA TÝMŮ Z PROSTĚJOVSKA
1. TJ Sokol Pivín
5 3 2
0
10:3
11
2. SK Sokol Vrahovice 5 3 0
2
6:10
9
3. FC Kostelec na Hané 5 2 2
1
7:7
8
4. TJ Haná Prostějov
5 2 1
2
14:8
7
5. TJ Haná Nezamyslice 5 2 1
2
4:4
7
6. TJ Sokol Vrchoslavice 5 0 0
5
2:11
0

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ V ČÍSLECH
NEJLEPŠÍ STŘELCI:
15 - Suchánek (Hor. Moštěnice),
10 - Světlík (Haná Prostějov),
8 - Přikryl (Pivín), 7 - Dostál
(Býškovice), J. Zbožínek
(Haná Prostějov), Bednář (Hor.
Moštěnice), Březina (Tovačov),
6 - Prachniar (Hor. Moštěnice), A.
Horák (Kostelec n.H.), Tomeček
(Vrahovice), Chlup (Všechovice),
5 - Orava, Čagan (oba Býškovice),
Fabián (Hor. Moštěnice), Kuchař
(Hustopeče n.B.), Körner (Lutín),
Fialka (Nezamyslice), Zdražil
(Všechovice), 4 - Mašík (Haná
Prostějov), Bednář, Kovář
(oba Hor. Moštěnice), Navrátil
(Hustopeče n.B.), Walter (Kostelec
n.H.), Bartl, Prucek, Rec, Vymazal
(všichni Lutín), Zemánek, Zich
(oba Radslavice)
BRANKÁŘI:
Zápasy s nulou:
7 - Kundrát (Hor. Moštěnice),
5 - Prachař (Vrahovice), 4 Hýža (Hustopeče n.B.), Brablec
(Pivín), 3 - Rakovský (Býškovice),
Pastyřík (Haná Prostějov),
Špalek (Tovačov), 2 - Kopečný
(Všechovice), Sova (Újezdec),
Molovčák (Kostelec n.H.), Novák
(Býškovice), Vítek (Všechovice),
1 – Lošťák (Haná Prostějov),
Jozek (Vrchoslavice), Březina
(Radslavice), Stavař (Újezdec),
Mačák (Lutín), Buriánek
(Nezamyslice)
ŽLUTÉ KARTY JEDNOTLIVCI:
8 - Horák (Kostelec n.H.), 7 -

Zajíc (Radslavice), 6 - Nakládal
(Pivín), Slaměník (Újezdec),
5 - Lakomý (Nezamyslice),
Zemánek (Radslavice), Otáhal,
Střelec (oba Tovačov), Tomeček
(Vrahovice), Chlup, Zdražil (oba
Všechovice), Lecián, Zlámal
(oba Újezdec)
ŽLUTÉ KARTY - TÝMY:
37 - Kostelec na Hané, 35 –
Újezdec, 31 – Radslavice, 30 Tovačov, 27 - Pivín, Vrahovice, 26 Nezamyslice, 21 - Vrchoslavice, 21
- Všechovice, 20 - Hor. Moštěnice,
19 - Haná Prostějov, Lutín, 18 Býškovice, 16 - Hustopeče
ČERVENÉ KARTY JEDNOTLIVCI:
1 – Nakládal, Sedlák (oba Pivín),
Lecián, Sova (oba Újezdec),
Čadra (Hustopeče n.B.), Pavelka
(Nezamyslice), Tomeček
(Vrahovice), S. Ociepka (Haná
Prostějov), Varga (Kostelec
n.H.), Zich (Radslavice),
Vojáček (Vrahovice), Olšanský
(Vrchoslavice), Menšík (Kostelec
n.H.), Novák (Pivín), Ludva
(Tovačov), Hupka (Všechovice),
Neradil (Hor. Moštěnice), Gallik
(Lutín), Stavař, Vávra (oba
Újezdec)
ČERVENÉ KARTY - TÝMY:
4 – Újezdec, 3 – Pivín, 2 Kostelec na Hané, Vrahovice, 1 Radslavice, Tovačov, Nezamyslice,
Vrchoslavice, Všechovice, Hor.
Moštěnice, Haná Prostějov,
Lutín, Hustopeče nad Bečvou, 0 Býškovice

případech i již zmíněnou
vyhrocenou atmosférou hraničící
s až vzájemnou nevraživostí.
K vidění však byly i některé debakly
či divoké výsledky. V patnácti
derby-zápasech padlo celkem 43
gólů, což činí více než parádní
průměr 2,86 branky na jedno utkání.
Jediným neporaženým mužstvem
se stali fotbalisté Pivína, kteří z pěti
duelů odešli třikrát vítězně a dvakrát
se museli spokojit s remízou.
Velkou výhodou Pivinskách
však byla skutečnost, že hned ve
čtyřech utkáních přivítali svého
regionálního soka na svém trávníku.
Naopak stejný počet zápasů na
cizím hřišti museli odehrát fotbalisté
Hané Prostějov, kteří se vzhledem
ke konečnému podzimnímu
účtování ocitli překvapivě až ve
druhé polovině minitabulky. O jasné
výhodě vlastního prostředí svědčí
bilance, která jasně vypovídá pro
domácí. Ti zvítězili hned v devíti

případech, naopak hosté se radovali
jen třikrát. Stejný počet utkání dospěl
k nerozhodnému výsledku. Jak jsme
se tedy již zmínili, nakonec se z toho
rekrutovalo první místo Pivína,
o dva body zpět zůstaly druhé
Vrahovice a třetí místo opanoval
Kostelec na Haná. Čtvrá byla Haná
Prostějov, se stejným bodovým
ziskem jako páté Nezamyslice.
Doslova outsiderem jsou fotbalisté
Vrchoslavic, kteří ve vzájemných
soubojích s regionálními týmy
nezískali ještě ani jeden bodík.
Jako nejlepší střelci z derby-zápasů
vzešlo prostějovské duo Světlík – J.
Zbožínek, která za Hanou nastřílelo
shodně pět branek, což bylo více
než dvě třetiny z celkového počtu
tohoto celku! Za nimi se nachází
čtyřbrankový kanonýr Pivína
Přikryl.
Je tedy zřejmé, že týmy si mají
co vracet a tak jarní odvety slibují
opravdu velmi zajímavé boje. -pk-

I.B TŘÍDA, SKUPINA „B“ V ČÍSLECH
NEJLEPŠÍ STŘELCI:
12 - Strupek (Bouzov), Vojtášek
(Paseka), Pospíšil (Velký
Týnec), 11 - Šrom (Slavonín), 9
- Janků (Bohuňovice), Andrýsek
(Bouzov), Klusák (Mor. Beroun),
8 - Koudelný (Bohuňovice),
Melichárek (Hlubočky),
Macenauer (Velký Týnec), ... 5 - D.
Abrahám, R. Burget (oba Lipová)
BRANKÁŘI:
Zápasy s nulou: 4 - Očenášek
(Černovír), 3 - Bambásek (Mor.
Beroun), Žižka (Slavonín), Svozil
(Bouzov), Šikl (Mohelnice/
Moravičany „B“), 2 - Bednařík
(Hlubočky), Kolář (Hlubočky),
Černý (Velký Týnec), J. Abrahám
(Lipová), 1 - Voslař (Bouzov), Kadlec
(Mor. Beroun), Zabák (Slavonín),
Krejčí (Chválkovice), Horák
(Paseka), Urbánek (Bohuňovice)
ŽLUTÉ KARTY JEDNOTLIVCI:
7 - Suchánek, Zdráhal (Červenka),
Vymětalík (Paseka), 6 - Vrba
(Drahlov), Pospíšil (Velký Týnec),
Koudelný (Bohuňovice), Ihnát
(Chválkovice), 5 - Gál (Červenka),
Laurin (Paseka), Dostál, Hiper (oba
Příkazy), Doležel (Slavonín), .. 3 R. Burget, Vlček (oba Lipová)
ŽLUTÉ KARTY - TÝMY:
37 - Červenka, 36 - Příkazy,
34 - Paseka, 29 - Hlubočky,
Chválkovice, 28 - Velký Týnec,
Černovír, 26 - Bohuňovice, 25 Drahlov, 22 - Bouzov, Mor. Beroun,
19 - Mohelnice/Moravičany „B“,
Lipová, Slavonín

Hosté málem promarnili tříbrankový náskok,nakonec ale roli favorita potvrdili
naživo z I.B třídy

Kostelec přezimoval šestý, pomýšlí však na lepší příčky
KOSTELEC NA HANÉFotbalisté Kostelce na Hané
skončili v podzimní části na
solidním šestém místě, přesto
výběr trenéra Kučery pomýšlí
ještě výš. „S odstupem
doby od konce sezóny 2009
přemýšlím, jak vyhodnotit
námi dosažené výsledky?
Nesouhlasím s názorem,
že není důležitý průběh
a příprava, ale jen dosažené
body a postavení v tabulce.
Pokud budu hodnotit
z tohoto pohledu, tak konečné
umístění je slušné umístění,
ale naše ambice byly skončit
do 4. místa s minimálním
odstupem od vrchu tabulky,“
ohlíží se za podzimní části
Evžen Kučera, lodivod
kosteleckých fotbalistů.

Prostějovská Haná vydřela tři body ve Vrchoslavicích

ČERVENÉ KARTY JEDNOTLIVCI:
1 – Suchánek (Červenka), Vrba, Šulák
(oba Drahlov), Pospíšil, Saitz, Jabůrek
(všichni Velký Týnec), Gál, Coufal
(oba Červenka), Vydra (Příkazy),
Melichárek (Hlubočky), Vymlátil
(Mohelnice/Moravičany „B“)

ČERVENÉ KARTY - TÝMY:
3 - Červenka, Velký Týnec, 2 - Drahlov,
1 - Příkazy, Hlubočky, Mohelnice/
Moravičany „B“, 0 - Paseka,
Chválkovice, Černovír, Bohuňovice,
Bouzov, Mor. Beroun, Lipová, Slavonín
statistiky převzaty z www.ofisport.cz

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

Branky: 39. Trávníček, 44. Horák
z penalty, 74. D. Rušil - 23.
Konečný, 24. a 37. Cibulec, 52.
Zbožínek
Rozhodčí: Damek - Ženožička,
Navrátil
Žluté karty: D. Rušil, Sanislo (oba
Vrchoslavice)
Diváků: 100
Sestavy mužstev
TJ.Sokol Vrchoslavice: Jurčík
- Sanislo, Spiller, Fousek,
Trávníček – D. Rušil, Polišenský,
Horák, P. Rušil (59. Hofírek),
Vymětal - Moravec Trenér:
Miloslav Chytil
Haná Prostějov: Pastyřík Chum, Šindler, M. Kolář, Jančiar
- Vyskočil (46. Ondráček),
Zbožínek, Bartoš, Konečný Světlík (88. Křížek), Cibulec (86.
Lošťák). Zastupující trenér:
Oldřich Lošťák.
VRCHOSLAVICE - Po
odloženém úvodním dějství jarní
části došlo ve druhém kole skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého

KFS k regionálnímu derby, kdy
se na půdě Vrchoslavic představil
tým TJ Haná Prostějov. V souboji
dvou týmů z opačných pólů tabulky nebylo o favoritovi sebemenších pochyb a tak si Prostějované
přijeli pro tři body. Celý zápas se
ale střídal vydatný déšť a prudké
slunce a i průběh hry tak byl aprílový...
Diametrálně rozdílné postavení
obou mužstev v tabulce slibovalo
dobrý fotbal a také první půlhodina
tomu nasvědčovala. Hanáci nastříleli domácím za 37 minut tři branky a už si mysleli že mají vyhráno
a polevili ve výkonu a domácí z útoku před koncem prvního poločasu
snížili a z penalty ve 44. minutě se
dokonce přiblížili hostům na rozdíl
jednoho gólu. Ve druhém poločase
sice Zbožínek poslal hosty opět do
dvoubrankového vedení, ale domácí se v 74. minutě brankou Rušila
znovu dostali do hry. Ve zbytku
zápasu se domácí snažili vyrovnat,
ale hosté udrželi těsné vítězství až
do závěrečného hvizdu.
Jak šly minuty? Ve 14. nahrál
hostující Konečný do vápna
Cibulcovi, ale jeho střelu vytěsnil
domácí bek na roh. Stejný hráč
hostí ve 20.minutě poslal odražený

ZAMÍŘIT A JE TAM. Prostějovský snajpr Jiří Zbožínek právě vstřílí čtvrtou a jak se
později ukázalo vítěznou branku prostějovského celku!
Foto: Zdeněk Pěnička

jak to viděli trenéři
Miloslav Chytil (Sokol Vrchoslavice): „Vyrovnaný zápas, ve kterém
vyhrál šťastnější tým. Ve druhém poločase jsme měli převahu a sahali
jsme po bodu. Bohužel jsme neproměnili šance...“
Oldřich Lošťák (zastupující trenér Haná Prostějov): „Náš tým se po půlhodině hry dostal do tříbrankové vedení a hráči se moc brzo uspokojili.
Chtěl bych jim však poděkovat za bojovný výkon a i když tento zápas měl
všechny znaky prvního ´mistráku´, dovedli jej do vítězného konce. Hosté
za žádného stavu nesložili zbraně a svým výkonem mě překvapili.“ -ol-

Dub nad Moravou
- SK Jesenec 4:1 (3:1)
Branky: 13. Konečný. Rozhodčí:
Jílek – Zemánek, Kubec. ŽK
Jesence: - Diváků: 150. Sestava
Jesence: Hradil – Horák, P. Tichý
st. (3. Václavek), Klicpera, Burian
ml. - Takáč, Konečný, Čížek, T.
Ullmann (16. Blaha) – J. Tichý, P.
Tichý ml. Trenér: Roman Jedlička.
Očima předsedy oddílu
Bronislava Buriana staršího:
„Utkání rozhodly tři momenty. Tím

prvním
bylo zranění Petra Tichého staršího,
který je naším základním pilířem
defenzívy. Tím druhým bylo
nešťastné vrácení míče soupeři,
který se z toho dostal do brejku
a inkasovali jsme druhý gól. Tím
třetím pak neproměněná penalta
Klicpery, která nás ještě mohla
vrátit do zápasu. Určitě jsme
nezaznamenali nejšťastnější vstup
do jarní části, ale myslím, že pokud
domácí budou hrát takto, ohrozí
ještě čelo tabulky!“
FK Troubky - TJ Sokol
Mostkovice 4:2 (2:0)
Branky: Stískal 2, Hejkerlík,
Petráš – 64. Milar, 79. J. Karafiát.
Rozhodčí: Petr- Štěpánek, Oulehla.
ŽK Mostkovic: Chmelař. Diváků:
80. Sestava Mostkovic: Kaštil
Lukáš – J. Hanák, Kroupa (78. J.
Karafiát), R. Hanák, Šlambor –
Dadák, O. Zapletal, R. Karafiát
(75. Kazda), V. Vojtíšek (46. M.

KANONÝR V AKCI. Dvougólový střelec Tomáš Cibulec měl na skalpu Vrchoslavic lví
podíl. Na snímku právě prochází obranou domácích před jednou ze svých tref.
Foto: Zdeněk Pěnička
míč nad Jurčíkovu branku. O tři a jeho střelu si nešťastně srazil za
minuty později však po ideální záda Pastyříka Šindler – 1:3. Před
přihrávce hostujícího Zbožínka se koncem poločasu hosté faulovali
uvolnil ve vápně Konečný a stře- ve svém pokutovém území a nařílou podél gólmana otevřel skóre zenou penaltu proměnil domácí
zápasu. V následující minutě po Horák - 2:3. V 52.minutě poslal hoschybě domácí obrany vystihl hos- tující Bartoš krásný pas Zbožínkovi
tující Chum přihrávku, přihrál vol- a ten střelou k tyči nedal domácínému Cibulcovi, který zvýšil na mu gólmanovi šanci - 2:4. Ještě
2:0. Bojovně naladěný Cibulec se v 72. minutě se po trestném kopu
dostal k míči ve 27. minutě, ale tre- dostal k míči hostující Světlík, ale
fil pouze boční síť Jurčíkovy bran- jeho prudkou střelu zblízka vyrazil
ky. Ve 37.minutě však stav zápasu Jurčík. O dvě minuty však se snesl
byl 3:0 pro hosty, když z pravé na druhé straně dlouhý centr na hlastrany skvěle nacentroval Světlík vu Davida Rušila a ten k tyči snížil
míč do vápna a Cibulec z voleje ke na 3:4. V 85. minutě mohl domácí
vzdálenější tyči přehodil branká- Moravec dokonce vyrovnat, ale
ře Jurčíka. Domácí však nesložili také jeho střelu vyrazil Pastyřík na
zbraně a o dvě minuty později se roh. Zoufalý tlak domácích však až
také radovali z gólu. Jejich útok do hvizdu rozhodčího Damka vyšel
po pravé straně zakončil Trávníček naprázdno.
-ol, pk-

Voj
Vojtíšek)
– Milar, Chmelař.
Hrající
trenér: Jaroslav
Hr
Karafiát
Ka
Očima
trenéra Jaroslava
O
Karafiáta:
„Nejsem
K
spokojený,
poněvadž
sp
jsme pomýšleli na lepší
výsledek... Nezachytili jsme však
začátek a přestože jsme ještě zápas
zdramatizovali, na body to bylo málo.“
Slavoj Kojetín
– TJ ORESVO
Sokol Plumlov 3:0 (1:0)
Branky: Lízal 2, Vondra. Rozhodčí:
Januš – Boháč, Lasovský. ŽK
Plumlova: -. Diváků: 150. Sestava
Plumlova: Hubál – R. Bureš,
Ševcůj, Kutný, J. Kiška – Pavel
Kiška, Křupka, Frýbort ml., Lízna
- Frýbort st., Petr Kiška. Trenér:
Kamil Hubený
Očima trenéra Pkamila
Hubeného: „Všechny tři branky
jsme inkasovali po individuálních
chybách. Podali jsme špatný výkon,
který ani zdaleka neodpovídal tomu,
co jsme předváděli v přípravě. Kojetín
víc chtěl, šel za vítězstvím a také ho
dosáhl zaslouženě. My jsme měli jen
takové pološance, prostě z herního
projevu jsem zklamaný....“

TJ Sokol Čechovice
– Slatinice 1:1 (1:1)
Branky: 7. Začal – 1. Tomášek.
Rozhodčí: Pospíšil – Odstrčil,
Boček. ŽK Čechovic: Haluza.
Diváků: 100. Sestava Čechovic:
Piták – Kubalík, Začal, Gréza, Bilík
– Bílý, Vinklárek, Šteigl, Prášil – J.
Horák (80. Zacpal), Haluza (75.
Jahl). Trenér: Jan Pešek
Očima trenéra Jana Peška:
„Hosté se dostali do vedení po
naší chybě hned v první minutě,
naštěstí o šest minut později
jsme srovnali po standardní
situaci. Další šance jsme však
neproměnili, byť zejména dvě
Horákovi a jedna Kubalíka byly
vyložené. V závěru nás naopak
zachránil výborným zákrokem
brankář Piták. Sahali jsme po
třech bodech, hraje se však na
góly a ty jsme nedali. Na druhou
stranu jsme mohli i prohrát.“
FK Brodek u Přerova
- TJ Sokol Klenovice
na Hané 0:0
Rozhodčí: Grepl – Caletka, Cvečka
Podrobnosti z tohoto utkání se
nám nepodařilo zjistit.
–pk-

Starší dorostenci 1.SK si přivezli dvě vysoké výhry

Tatran Brno Bohunice
1.SK Prostějov 0:4 (0:1)
Branky: Lakomý, Šlézar, Pokruta, Bokůvka.
Červená karta: Ovčáček. Sestava: Vybíhal
- Studený, Lakomý, Bokůvka, Ján - Krč
(80. Klimeš) , Lisický, Vitásek, Šlézar (55.
Ovčáček) - Pokruta, Hon
„Začátek zápasu byl z obou stran opatrný.
Postupem času měli více ze hry naši hráči, kteří vycházeli ze zabezpečené obrany s rychlým
přechodem do protiútoku. Z jednoho se nám
podařilo vštřelit vedoucí branku. Do konce
poločasu byla hra vyrovnaná se šancemi na
obou stranách. Rozhodující chvíle zápasu přišla
po půlhodině hry, když pokutový kop domácích
zneškodnil brankář Radek Vybíhal. Ve druhém
poločase pokračovali naši hráči v disciplinované hře a rychlými protiútoky do otevřené obrany domácích zvýšili postupně na konečných
0:4. O našem vítězství rozhodlo vzorné plnění

TenisténaSVĚTOVÝPOHÁR!
Čeští tenisté se po roční pauze
znovu představí na Světovém
poháru družstev v Düsseldorfu.
Národní barvy budou hájit oba
nejlepší hráči současnosti Radek
Štěpánek a Tomáš Berdych, pro
které to bude zároveň příprava
na červencový souboj s Chile
ve čtvrtfinále Davis Cupu.
Týmové mistrovství světa se
uskuteční od 16. do 22. května.

Zatímco Štěpánek turnaj družstev na antuce v Düsseldorfu
v posledních letech vynechával,
pro Berdycha půjde již o čtvrtou účast během posledních
pěti let. V roce 2007 dokonce
s Martinem Dammem a Janem
Hájkem postoupil do finále,
v němž Češi podlehli Argentině.
Vedle Čechů se SP zúčastní
také domácí Německo, kte-

ré bude spoléhat na Philippa
Kohlschreibera a Andrease
Becka. Američany budou zastupovat Sam Querrey, John Isner
a specialisté na čtyřhru dvojčata
Bob a Mike Bryanovi. Dalších
pět účastníků bude oznámeno
v příštích dnech a následně rozděleno do dvou čtyřčlenných
skupin, jejichž vítězové se utkají
ve finále.
-pk-

MladákrasobruslařkaEliškaHubáčková

zbilancovala svoji sezónu

Našim týmům se nedařilo, na úvod jara
získali jen hubené dva body za remízy
V prvním jarním
a celkově 15. kole
I.A třídy Olomouckého
KFS se regionální
zástupci Prostějovska
neradovali ani z jedné
výhry... tabulkově
nejlépe postavený celek
z Jesence utrpěl debakl v Dubu nad
Moravou, Mostkovice inkasovaly
taktéž „čtyřku“ v Troubkách
a o třídu prohrál i Plumlov, na
jehoř lavičce prožil nešťastnou
premiéru kouč Hubený. Jediné
dva body tak získali hráči
Čechhovic a Klenovic na Hané za
bezbrankové remízy. Snad bude za
týden líp...
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stanovené taktiky, větší nasazení a důraz v osobních soubojích. Nejlepší hráči byli Lakomý,
Bokůvka, Lisický, Pokruta,“ zhodnotil utkání
Bronislav Rozsíval, staronový kouč prostějovských dorostenců.
Výsledek mladšího dorostu MSDD skup.D
TJ Tatran Bohunice
1.SK Prostějov 2:4 (2:2)
Branky 1.SK: Kopečný, Petrásek z penalty, Kucharčuk, Klimeš z penalty. Sestava
1.SK:Suchánek-Šmíd, Móri, Kucharčuk,
Rus - Kopečný(Chvojka), Petrásek, Fládr,
Dostál(Hausknecht) - Kadlec(Šlézar), Klimeš
Hráči 1.SK na půdě čtvrtého celku tabulky
rychle prohrávali 2:0. Po dvou inkasovaných
gólech se hostující 1.SK vzchopilo a vyrovnalo zásluhou Kopečného a Petráska. Ve druhé
půli získali územní převahu hráči z Prostějova
a otočilo utkání brankami Kucharčuka
a Klimeše.
-pk-

PROSTĚJOV - Další krasobruslařská sezóna je u konce
a prostějovská naděje Eliška
Hubáčková může začít hodnotit své výkony a dosažené
výsledky. Před touto sezónou
měl jeden z největších talentů
celého českého krasobruslení od reprezentační trenérky
Marty Havlové stanoveny jasné cíle, které se mladé závodnici podařily na sto procent
splnit. Mezi hlavní úkoly mladičké Hubáčkové bylo dostat
se ve starší kategorii na MČR
juniorů, žactva a mladšího
žactva a následně na šampionátu obsadit nejhůře 8. místo.
Dalším cílem bylo zvládnout
dvojitého axela a pokusit se
o první trojitý skok. Co myslíte, povedlo se?
„Po náročné letní přípravě, kdy
se tvořily nové závodní programy, pilovaly se těžké krokové variace a skokové prvky,
vstoupila Eliška do kategorie
žačky. Vzhledem k tomu, že
tato kategorie je tříletá, muselo
se počítat s daleko větší konkurencí, než tomu bylo doposud,“
prozradila Večerníku úvodem
Lenka Hubáčková. Eliška se
náročného úkolu nezalekla a do
nové sezóny vstoupila bravurně, když na prvních závodech
v Ostravě obsadila skvělé 5.
místo. Následně jela „zkontrolovat“ konkurenci na mezinárodní závod Tirnavia Ice Cup
do Trnavy (20. - 25.10. 2009),
kde vylepšila svůj osobní rekord
na 80,58 bodů a umístila se ze
čtyřiceti zúčastněných krasobruslařek na 9. místě. V listopadu absolvovala dva závody
Českého poháru v Orlové (8.
místo) a v Pardubicích (13.
místo), aby si na zkraje prosince zajela do vzdálené Příbrami,
odkud si odvezla druhé místo
a další cenné body do žebříčku.
Naposledy v loňském roce odjela závodit na sever Moravy do
Karviné, kde obsadila 9. příčku.
Po novém roce ji čekal poslední
kontrolní závod v Náchodě před
účastí na Zimní olympiádě dětí
a mládeže v Liberci, kde reprezentovala Olomoucký kraj v krasobruslení, jako nejlepší krasobruslařka z regionu, a také si
nově vyzkoušela roli rychlobruslařky. V krasobruslařské soutěži
se ji příliš nedařilo a v nervózním závodě obsadila celkové 10.
místo. Náladu si však vylepšila
v rychlobruslařském závodě,
kde sice po pádu ve sprintu (1
kolo) upadla a umístila se až na
14. místě, zato v závodě na 500
m (4,5 kola) se probojovala až
do finále, v němž vybojovala 5.
pozici. Stejné umístění následně

„ulovila“ ve finále závodu na
tři kola. V celkovém hodnocení
víceboje skončila na lichotivém
sedmém místě.
Vrchol letošní sezóny se stalo
mistrovství České republiky
juniorů, žactva a mladšího žactva
pro sezónu 2009/2010, které se
ve dnech 12. až 14. února konalo opět v Brně a nějž se Eliška
Hubáčková díky 10. místu v žebříčku Českého poháru s přehledem nominovala. „Na šampionát
se sjelo čtyřiadvacet nejlepších
děvčat a konkurence tak byla
opravdu obrovská,“ poznamenala úvodem při ohlédnutí za
vystoupením v jihomoravské
metropoli Lenka Hubáčková.
Čerstvě třináctiletá Eliška se sice
v krátkém programu nevyvarovala drobných chyb, díky kterým
tak zaostala za svým maximem
o dva body a v průběžném pořadí jí náležela průběžná 9. příčka.
Do volné jízdy však vstoupila
až nečekaně s chladnou hlavou,
vytvořila si nový osobní rekord
v celkovém součtu 81,67 bodů
a polepšila si tak na konečné skvělé 8. místo. „Myslím,
že je to skvělý výsledek, kterým Eliška završila poměrně
vydařenou sezonu. Můžeme
být spokojené,“ usmála se při
hodnocení Lenka Hubáčková.
„Samozřejmě nesmírný dík patří sponzorům, bez kterých by se
Eliška nemohla naplno věnovat bruslení, které ji tolik baví.
Největší poděkování patří marketingové společnosti TK Plus,
díky níž měla Eliška zabezpečeny výborné tréninkové podmínky. Zásluhou příspěvků veřejné
finanční podpory Olomouckého
kraje a Města Prostějova mohla
také absolvovat kvalitní a intenzívní jarní i letní soustředění.
Děkujeme také ostatním spon-

KRASOBRUSLA ŘKÁ NADĚJE.
Led se stal jejím životem a Eliška
Hubáčková prokazuje svůj talent při
jízdě s bruslemi stále víc a víc. Nedávno
třináctiletá Prostějovanka skončila na
tuzemském šampionátu mladšího žactva osmá. Foto: archív Elišky Hubáčkové
zorům a dárcům, jenž podpořili
naši snahu pomoci nadějným
mladým talentům v tomto
náročném, ale krásném sportu.
V neposlední řadě děkujeme ZŠ
Dr.Horáka, panu řediteli Mgr.I.
Pospíšilovi a třídní učitelce Mgr.
J. Strachoňové za poskytnutí
individuální plánu, bez kterého by Eliška přípravu do školy
každodenním dojížděním na tréninky do Zlína těžce zvládala,“
vzkázala všem na závěr Lenka
Hubáčková, vědoma si, že bez
spolupráce patřičných osob
a institucí by sezona v podání
Elišky Hubáčkové neměla takovou záři. Že by z Prostějova vzešla další velká sportovní naděje?
-pk-

Noví zájemci o KRASO, pozor!
Prostějovský oddíl krasobruslení pořádá již několik let
„ŠKOLU BRUSLENÍ“, kde se děti učí bruslit a následně se
řadí buďto do krasobruslařského nebo hokejového oddílu.
Kurz je vhodný pro děti od tří let a je určen nejen pro začátečníky, ale i těm, které již bruslit umí.
„Dětem se věnují vyškolení trenéři s dlouholetou reprezentační
zkušeností i praxí, kteří provádí výuku formou her a soutěží. Ve
škole bruslení se děti naučí základům bruslařské techniky, které
jsou nutnou podmínkou bezproblémového rozvoje nejen v bruslení,“ říká Eva Olšanská z oddílu KRASO-bruslení Prostějov.
Pokud vaše děti, nebo třeba i vy, chcete naučit bruslit či jen zdokonalit v bruslení, potom určitě přijďte na trénink, kdy probíhá škola
bruslení pro děti nebo dospělé. Cena za 1 hodinu činí podle internetových stránek klubu 50 Kč. Zaplacení a přihlášení sebe nebo
dítěte je možné 15 minut před zahájením hodiny. Termín nejbližší
„ŠKOLY BRUSLENÍ“ je dle rozpisu Víceúčelové haly v sobotu
6. března 2010 od 13:30 do 14:30 hodin.
Dal ší informace můžete najít právě na stránkách s adresou www.
kraso-prostejov.wbs.cz.
-pk-

Mladé krasobruslařky krajskými přebornicemi
Ve dnech 20. a 21. března
2010 proběhly na zimním
stadionu v Olomouci závody v krasobruslení, XXV.
ročník závodu „Olomoucká
bruslička“ a „Krajský přebor Olomouckého kraje.“
Prostějovský oddíl KRASO
reprezentovaly Elizabeth Jitka
Olšanská - kategorie mladší nováčči dívky a Karolína
Šobrová - kategorie nejmladší
žačky. Obě dvě vybojovaly ve
své kategorii zlatou medaili v Krajském přeboru. Ve
volných jízdách se umístila
Olšanská na 5. místě, Šobrová
byla 16. Odchovankyně prostějovského oddílu Eliabeta
Kořínková skončila ve své
kategorii jako první. Ti
nejmenší si odjely za kategorii
- přípravka - prvky, svůj první
závod, který všichni úspěšně
zvládly a byly náležitě oceněny. Letos to byly tři adeptky -

Klára a Lenka Velská a Zuzana
Michálková. V příští sezoně se
představí dalších 5 děvčátek,

Karolína Šobrová

které již teď pečlivě trénují své
první krůčky na ledě. „Přesto,
že, na rozdíl od soupeřek
z jiných oddílů, máme trénink
jen dvakrát týdně, dosahují
děvčata velmi dobrých výsledků, stejně jako v minulosti. Za
všechny můžeme jmenovat
Barboru Bartlíkovou a Elišku
Hubáčkovou,“ říká renérka
KRASA Prostějov Vladimíra
Hejčíková
„V současné době nám na
Školičku bruslení chodí okolo
třiceti dětí, v oddíle je děvčat
deset. Doufám, že se situace na
příští sezonu zlepší a provozovatel zimní haly nám umožní
trénovat alespoň pětkrát týdně. Rodiče, ale zejména děti
by uvítali pravidelné tréninkové hodiny, tak jak to mají
hokejisté a ne dostávat každý
trénink v jiný čas, který na nás
zbude,“ dodala s postesknutím
Hejčíková.

Box, nohejbal

29. března 2010
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Prostějovští boxeři padli i na severu Čech, Ústí je rozsekalo!

ringu
9. KOLO EXTRALIGY ČR

SKP SEVER ÚSTÍ NAD LABEM - BC DTJ PROSTĚJOV

14:4
Hlavní rozhodčí: Ivan Protivňák
Rozhodčí: Tomáš Müler, Jaroslav Novotný, Pavel Krpec
Diváků: 400

Výsledky zápasů
váhová kategorie zápas
do 54 kg:Dušan Chromý – Martin Parlagi
do 57 kg:Jan Kováč – Pavol Polakovič
do 60 kg: Erik Huliev - Miroslav Šerban
do 64 kg: Zdeněk Chládek – Mario Balasz
do 69 kg: Martin Svoboda- Rostislav Rajda
do 75 kg: Tomáš Bezvoda - Vardan Besaljan
do 81 kg: Vladimír Řezníček - neobsazen
do 91 kg: Lukáš Viktora - Petr Novotný
nad 91 kg: Vladimír Průša – Stanislav Bártek

výsledek duelu
0:2 na body
2:0 diskvalifikací ve 3. kole
0:2 na body
2:0 vzdáním
2:0 r.s.c. v 1. kole
2:0 na body
2:0 bez boje
2:0 na body
2:0 na body

EXTRALIGA ČR, sezóna 2009-2010
9. kolo: SKP Sever Ústí n.L. - BC DTJ Prostějov 14:4, BC
Ostrava - KB Most+Doprava Děčín 8:10, Samson BC České
Budějovice volný los.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po
1. BC SKP Sever Ústí n.L.
6 4
2. BC DTJ Prostějov
7 4
3. Samson BC České Budějovice 6 4
4. Doprava Děčín+KB Baník Most 7 2
5. BC Ostrava
8 2

„Musím udělat změny,“ bědoval zklamaný kouč BC DTJ Křížek
ÚSTÍ NAD LABEM/
PROSTĚJOV - Na šlágr boxerské extraligy mezi druhým
Ústím a prvním Prostějovem
sede těšila celá boxerská veřejnost. Nakonec však z toho
byla takřka „one man show“.
Domácí boxeři rozdrtili tým BC
DTJ a v tabulce se dostali na první místo. Důležitost zápasů byla
dána tím, že se rozhodovalo zda
si boxeři Ústí nad Labem udrží
naději pro získání extraligového
titulu na který mají ještě nárok
hostující boxeři a SAMSUNG
České Budějovice. Nakonec
tak rozhodne až poslední kolo!
„Musím říct, že jsem hodně
zklamán. A zamyslím se nad
změnami,“ sdělil nám v sobotu večer evidentně rozzlobený
Radoslav Křížek, šéftrenér
BC DTJ Prostějov. Zklamaly
jej hlavně výkony vlastních
svěřenců. „Naše zasloužená
prohra. Maďaři jsou na soustředění v Turecku, proto
nepřijeli. Rozhodčí nezvládli
pouze utkání Besaljana, jinak
bylo vše o.k.,“ uvedl Křížek.
váhová kategorie do 54 kg:
Dušan Chromý a hostující slovenský reprezentant Martin Parlagi
jsou špičkami svých zemí a tak
se očekával zajímavý boj. Oba
nastoupili ve dvojce, opřeni o sebe
a kolo mělo spíše taktický projev.
První půli byl aktivnější Parlagi,
druhou půli přesnější Chromý,
kterému se podařily dva zvedáky
pod lokty. Kolo vyrovnané. Ve
druhém kole Parlagi začal útokem, ale Chromý chytře povoloval, kontroval a ještě se vracel

neúplném 9. kole
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spodkem a levým hákem a bodoval. Kolo o bod pro Chromého.
Ve třetím kole už měl Chromý
utkání ve svých rukách. Byl
aktivní, přesně kontroval, bodoval spodky i háky. Parlagi jako by
odpadl. Chromého jsem viděl po
nejlepším výkonu jednoznačným
vítězem, stejně jako celá hala,
ale k úžasu všech byl vyhlášen
vítězem na body Parlagi – 0:2.
„Bojovný zápas skončil na body
naší výhrou,“ usmál se na úvod
R. Křížek
váhová kategorie do 57 kg: Jan
Kováč nastoupil v klasické postoji proti Pavlovi Polakovičovi, který měl ruce dole, měnil garde, ale
jeho údery byly jenom „švihové
větrné mlýny“. Kováč bojoval
a útočil sériemi 3 přímých úderů.
První kolo ještě vyznělo vyrovnaně. Ve druhém kole Kováč
v aktivitě přidal a Polakovič začal
odpadávat, Házel tam facky,
chytal a držel, ze což byl veřejně napomínán. 3. kolo Kováč,
toužící po vítězství, pokračoval
v útocích, bodoval a Polakovič
byl napomínán za facky, posléze
za shýbání a byl diskvalifikován.
Zvítězil Kováč diskvalifikaci ve
3. kole – 2:2. „Polakovič je mladý
a má vše před sebou, ale bojoval.
Rozhodčí MÚLLER však sledoval jen našeho borce, Kováč
mohl dělat co chtěl...,“ lamentoval Křížek.
váhová kategorie do 60 kg:
Utkání mělo zábavný úvod, když
se zjistilo, že domácí Huliev
nemá suspik a tak musel do slipů
a obléci si ten přinesený … Erik
Huliev byl tím chytřejším boxerem, než „strojově připravený“

Miroslav Šerban. Utkání začalo
„moderně“, oba dvojka - opřeni
o sebe, sem tam spodek, odskok
a přední ruka. Šerban platonicky
měnil garde, Huliev byl pohyblivější, měl cílené spodky a přesnými kontry probíjel Šerbanův
kryt. Šerban útočil, Huliev
povolil a tvrdě trestal kontrem,
nebo zvedákem. Ve druhém kole
Huliev zvýšil pohyb, boxoval
distanc,byl aktivnější a bodoval.
Třetí kolo bylo totožné. Přes 2
minuty byl boxerštější a přesnější Huliev, Šerban svými útoky posledních 30 vteřin kola
jakoby doháněl. I kdyby bylo
utkání vyrovnané, tak podle mne
na vítězství „venku“ to nebylo.
Rozhodčí však mínili jinak a na
body zvítězil Šerban – 2:4.“Duel
jednoznačně v režii Šerbana?ů
těšilo kouče BC DTJ.
váhová kategorie do 64 kg:
Zdeněk Chládek vynechal „bundesligu“, aby pomohl svému
klubu. Asi do minuty vysypal do
Maria Baláže 3 série a vlítnul do
ringu ručník. Chládek zvítězil rsc.
v l. Kole. 4:4. „Na Chládka Mário
nemá, byl to rozdíl dvou tříd,“
uznal Křížek.
váhová kategorie do 69 kg:
Martin Svoboda (pravogarďák)
nastoupil útočně proti Rostislavu
Rajdovi. „Strašil“ přední, vytvářel
si tlak a u provazů to do soupeře
vysypal. Rajda byl počítaný, ale
chtěl bojovat dál. Svobodův levý
zvedák a pravý hák na bradu ho
však poslal k zemi a rozhodčí
boj ukončil. Rsc v l. kole zvítězil
Svoboda a domácí šli poprvé do
vedení – 6:4. „Náhodný úder ke
konci prvního kola, škoda...,“

smutil lodivod po tomto utkání.
váhová kategorie do 75
kg: Tomáš Bezvoda si nevěděl s pohyblivým Vardanem
Beseljanem rady. Snažil se zabalený útočit, ale na pohyblivého
soupeře dosáhl jen výjimečně.
Beseljan ho chtěl sundat svými
švihy, ale co rána to facka. Byl
upozorňován ale Bezvoda tam
začal házet švihy jako z kopíráku.
Oba byli veřejně napomínání za
facky a potom nepřehlednu bych
řekl kolo remízové. Druhé kolo
bylo ze začátku opatrnější, u těla
tahanice. Potom tam ale Beseljan
hodil další facku a byl znovu
veřejně napomínán. Bezvoda
útočil, ale nepřipraveně, vylítával s bradou nahoře a po jednom
z kontrů byl počítán. 3. kolo byl
lepší Beseljan, boxoval s rukama dole, měl pohyb a přehled.
Bezhlavě útočící Bezvoda byl po
jednom z kontrů opět počítaný.
Domácí borec bojoval, zaslouží
obdiv za odolnost, ale toť vše.
I když byl veřejně 2x napomínaný, přesto byl boxerštější a přesnější Beseljan. Vítězem na body
však byl vyhlášen Bezvoda – 8:4.
„Besaljan byl dle mého lepší celá
tři kola, rozhodčí raději komentovat nebudu..,“ uvedl Křížek.
váhová kategorie do 81 kg:
Vladimír Řezníček zvítězil bez
boje - hosté neobsadili váhu. 10:4.
„Maďar Sello bohužel , zlomil
si ruku...,“ objasnil další absenci
Radoslav Křížek.
váhová kategorie do 91 kg:
Lukáš Viktora nepustil aktivním
nasazením Petra Novotného
první kolo téměř k ničemu.
Soupeře držel na přední ruce

nasazené distance a přidával
levý kontr, nebo direkt. Pokusy
o útočný zvedák však míjely. Byl
v dobrém pohybu s potřebnou
rychlostí projevu. Ve druhém
kole Novotný přidal v aktivitě,
ale k tělu Viktory se dostal jen
vyjimečně. Třetí kolo ztratil
Viktora trpělivost a chtěl přitvrdit, což vedlo k přepadávání
do útoků a k silovému projevu.
O vítězi však nebylo pochyb
a Viktora zvítězil na body – 12:4.
„Novotný zaboxoval hezký
zápas, ale bylo to od obou přetaktizované,“ konstatoval trenér
Prostějova.
váhová kategorie nad 91 kg:
Domácí Průša měl přestávku 2
měsíce, ale jeho zkušený soupeř
pravogarďák Standa Bártek si ji
dal rok a půl. Oba švihaři s těžkou
bombou. První kolo to ale zatím
lítalo mimo a u těla jakoby příměří. Ve druhém kole domácí borec
zašlapoval za Bártkovu přední
ruku a připravoval se na kontr
úder, což mu také před koncem
kola opakovaně vyšlo a Bártek byl
počítaný. Ve 3. kole se ještě Bártek
snažil o aktivitu, ale na pohyblivějšího, bodovějšího a komplexnějšího Průšu prostě neměl. Průša
zvítězil na body a upravil stav
na konečných 14:4 pro domácí
boxery SKP Ústí nad Labem.
„Oba praktikují stejný způsob
boje a chtěli rozhodnout tvrdým
úderem. Ani jednomu se to nepovedlo. Zápas skončil na body pro
Průšu,“ uvedl k poslednímu duelu
kormidelník hanácké ekipy.
Obsáhlejší ohlasy po utkání v Ústí
nad Labem vám přineseme v příštím vydání Večerníku.
-pk-

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

KDO S KÝM PŘÍŠTĚ
Odložené utkání 8. kola, přesný termín neurčen: Samson BC
České Budějovice - SKP Sever Ústí nad Labem
10. kolo, 17. a 18. dubna 2010: KB Most+Doprava Děčín
- SKP Sever Ústí n.L., BC DTJ Prostějov - Samson BC České
Budějovice, BC Ostrava volný los.
-pk-

Nohejbalisté Prostějova na prahu zahájení mistrovské sezony
„Jsem přesvědčen, že především v mládeži budeme hrát opět prim,“ říká Richard Beneš, jednatel a trenér oddílu
PROSTĚJOV - Zima se definitivně uchýlila ke konci a o slovo
se tak pomalu hlásí letní ligové
soutěže. Jedním z takových je
odvětví je nohejbal, v němž se
jako první do bojů o mistrovské body pustili dorostenci, na
které o tomto víkendu navážou
i seniorské kategorie. Všechna
družstva nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov se tak
v březnu dostala do závěrečné
fáze přípravy před zahájením letošní mistrovské sezony.
Muži budou opět startovat ve
2. celostátní lize, jejich rezerva pak v krajském přeboru.
Jak jsme zmínili, dorostenci
již o uplynulém víkendu vstoupili do dalšího ročníku nejvyšší soutěže, starší žáci hrají
Moravský pohár žákovských
družstev, společně s mladšími
žáky pak budou startovat na
jednorázových šampionátech v žákovském nohejbalu.
„Naším dlouhodobým cílem
je výchova mladých nohejbalistů, kteří budou postupně
doplňovat celky mužů. V současné době není mladých
kvalitních nohejbalistů nikde
nazbyt a lepší to nebude ani
v budoucnosti. Navíc nákupy
hráčů nejsou naší preferencí, nemáme na ně prostředky
a jsem přesvědčen o správnosti
naší dlouhodobě vytyčené cesty výchovy vlastních prostějovských hráčů. Z tohoto pohledu
se tedy i nyní díváme směrem
kupředu a takto budeme hodnotit i naše výsledky. Jsem přesvědčen o tom, že opět budeme
hrát především v mládeži prim
a v republice se budeme řadit
k nejlepším mládežnickým
celkům,“ poznamenal před
startem letošní sezony Richard
Beneš, jednatel a šéftrenér
nohejbalového oddílu.

Zopakují muži úspěšnou
premiéru ve 2. LIZE?
„A“-tým mužů TJ Sokol
I Prostějov si v minulém ročníku
druhé ligy vedl více než výtečně, když v roli nováčka bojoval
o postup do 1. ligy. Ani v letošní
sezóně Hanáci nechtějí hrát druhé housle a mají snahu atakovat
v tabulce znovu přední příčky.
„Nebude to ale snadné, příprava
neprobíhala vždy podle představ
vedení oddílu a hráči nevyužili
ani mnoha přípravných turnajů k ověření své formy,“ uvedl
Richard Beneš, jednatel oddílu.
Mužstvo má v základním kádru
Tomáše Drobila, který po operaci již trénuje, Kamila Husaříka,
Jakuba Klaudyho, Pavla Nového,
Leoše Pluháčka, Radka Omelku,
Jana Valentu a v roli hrajícího
trenéra působí Tomáš Procházka.
Jako fluktuanti na střídavý start
připadají ještě v úvahu Anděl, L.
Nový, Pírek a Zapletal. Soupeři
TJ Sokol I Prostějov budou
TJ Sokol Bedřichov, TJ Sokol
Modřice „B“, TJ Spartak Přerov,
SKP Žďár nad Sázavou, NK
Vsetín „B“, NK Bajda Kroměříž
a TJ Sokol Třebíč. Muži vstoupí do druholigových bojů tuto
sobotu 3. dubna ve Žďáru nad
Sázavou, domácí premiéru čeká
Sokol I o týden později, kdy mu
bude soupeřem NK Vsetín „B“.

„BÉČKO“ znovu v kraji
Rezerva mužů Sokola I bude
opět hrát krajský přebor, kde
v loňském roce skončila na
velmi solidním druhém místě. Družstvo je tvořeno jednak
již protřelými matadory M.
Zapletalem, R. Kubáčem, J.
Faltýnkem, R. Hubálkem, R.

Štenclem, L. Novým a dále mladými perspektivními dorostenci,
jejichž kariéra v mužských soutěžích teprve přijde jako jsou již
zmínění T. Anděl, L.Pírek či D.
Pazdera.

DOROSTENCI chtějí
i letos MEDAILI
Již tři sezóny po sobě velmi
úspěšní dorostenci Prostějova
budou i v tomto soutěžním ročníku znovu bojovat v nejvyšší
soutěži „BOTAS extralize dorostu“ a dle složení kádru i výsledků
v zimním období budou opět útočit na nejpřednější pozice. V loňském ročníku dokráčeli dorostenci Prostějova až do finále soutěže,
když o rok dříve dokonce získali
mistrovský titul“ Letos se však
již budou muset obejít bez hráčů,
kteří přešli do kategorie mužů
J. Klaudyho, F. Lokoče a V.
Dočekala. V družstvu tak budou
bojovat tito mladí nohejbalisté:
Kristián Pacejka - člen juniorské
reprezentace, Jan Valenta - člen
juniorské reprezentace, Lukáš
Rosenberk - posila z Modřic
a člen juniorské reprezentace, dále Lukáš Pírek, Tomáš
Anděl, Tomáš Drobil - další
člen juniorské reprezentace),
Martin Štěpánek - hostující hráč
z Hranic, David Pazdera a mladíci ještě žákovské kategorie Tomáš
Roba a Adam Pospíšil. „V našem
týmu máme pouze jednu novou
tvář - Lukáše Rosenberka, který
má hostování z Modřic a mohl by
alespoň částečně zacelit mezeru
po oporách posledních roků
Klaudym a Dočekalovi. V této
fázi nechci nikomu dávat nálepku tahouna mužstva, protože to
opravdu nevím. Jsem přesvědčen
o tom, že máme velmi vyrovnaný kolektiv s několika již vyhra-

nými a zkušenými hráči a s touto
výchozí devizou vstupujeme do
ligových bojů v tomto roce,“ uvedl trenér prostějovského dorosteneckého týmu Richard Beneš
pro server ww.nohecmagazin.
cz. „Zimní příprava probíhala
podle plánu a modelu předcházejících ročníků dorostenecké
ligy v oddílu včetně soustředění
všech hráčů, s nimiž počítám
do sestavy,“ dodal lodivod. Co
se týká ambicí prostějovského
výběru, jsou stejně jako v posledních letech vysoké. „V nastávajícím ročníku bychom chtěli
být opět na předních místech,
podobně jako v předcházejících
třech letech. Udržet vysokou
výkonnost u mládeže, když navíc
spoléháme z velké části pouze
na vlastní odchovance, je však
obrovský problém. Současně je
to ale cesta, kterou jsme si vytyčili a po níž již roky, myslím že
úspěšně, kráčíme,“ uvedl k cílům
pro nadcházející boje R. Beneš.
Ten se také, podobně jako jeho
kolegové, vyjádřil v anketě pro
www.nohecmagazín.cz k možnému průběhu začínajícího
ročníku. „Za favority považuji
v letošním ročníku především
Kotlářku Praha a téměř současně
i Liapor Karlovy Vary. Kotlářka
má vynikající, vyrovnaný kádr, Karlovy Vary mají zase dvě
výrazné osobnosti v podobě
bratří Medků, kteří mohou sami
rozhodovat zápasy. Osobně si
myslím, že problémy může mít
ELNA Počerady, i přesto, že
její kádr pořádně neznám,“ zkusil si zatipovat Richard Beneš.
Dodejme, že o titul ligového
šampióna se letos nově utká ´jen´
osmička týmů a změnil se i hrací systém, který nově kopíruje
mužské soutěže. Šestici účastníků loňského play off SK Kotlářka
Praha, TJ Sokol I Prostějov, SKP

Žďár n.Sázavou, SK Karlovy
Vary, TJ České Budějovice, TJ
Solidarita Praha doplní nováček
z Horažďovic, a také Počerady,
které dorosteneckou ligu uhájily
v play out. Prostějovští dorostenci zahájili nový ročník extraligy již včera, tj. v neděli 28.
března v Počeradech (výsledek
najdete buďto na jiném místě
tohoto vydání, nebo až v příštím čísle – pozn.red.). První
mistrovské utkání nové sezony
se na kurtech u sokolovny na
Skálově náměstí odehraje již tuto
neděli 4. března, kdy Sokol I od
12 hodin přivítá extraligového
nováčka z Horažďovic. Vedení
oddílu upozorňuje, že v případě
nepříznivého počasí bude dějiště
zápasu přeunuto do tělocvičny
Palackého, či Švehlovy školy.

ŽÁCI budou útočit
NA TITULY
Starší žáci ve složení Jiří Jančík,
Tomáš Roba a Adam Pospíšil
budou společně v sestavě s mladšími žáky Janem Matkulčíkem
a Jakubem Ftačníkem bojovat
o prvenství v meziregionální
soutěži Moravského poháru žáků a budou se pokoušet
dostat na medailové stupně na
Mistrovstvích republiky starších
žáků dvojic a trojic. Mladší žáci
ve složení J. Ftačník, J. Matkulčík,
J. Spáčil, O. Pospíšil, F. Hubáček
a D. Ircing budou útočit na zisk
mistrovských titulů mladších
žáků trojic a dvojic a Matkulčík
společně s Ftačníkem jsou navíc
i největšími favority a mistry
republiky singlů mladších žáků.
První celostátní turnaj měli žáci
na programu v sobotu 27. března
v Semilech, zpravodajství přineseme v příštím vydání.

soupiska mužů Sokola I Prostějov „A“ - 2.liga
jméno
Tomáš DROBIL
Kamil HUSAŘÍK
Jakub KLAUDY
Pavel NOVÝ
Tomáš PROCHÁZKA
Leoš PLUHÁČEK
Radek OMELKA
Jan VALENTA
Tomáš ANDĚL
Lukáš PÍREK
Luboš NOVÝ
Miroslav ZAPLETAL

post
ročník narození
nahrávač
1992
blokař, smečař
1983
zadák, smečař
1990
nahrávač
1986
zadák, smečař
1981
zadák, smečař
1977
blokař, nahrávač
1981
nahrávač, zadák
1991
nahrávač-fluktuant
1993
smečař, zadák
1993
blokař, smečař
1984
blokař, smečař
1969

soupiska mužů Sokola I Prostějov „B“ - krajský přebor
jméno
Roman ŠTENCL
Roman HUBÁLEK
Miroslav ZAPLETAL
Radek KUBÁČ
Tomáš ANDĚL
Luboš NOVÝ
David PAZDERA
Lukáš PÍREK
Jaromír FALTÝNEK

post
ročník narození
nahrávač, smečař
1974
zadák, smečař
1975
blokař, smečař
1969
blokař, smečař
nahrávač, zadák
1993
blokař, smečař
1984
nahrávač, zadák
1992
zadák, smečař
1993
nahrávač, zadák

soupiska dorostenců Sokola I Prostějov - BOTAS extraliga
jméno
Kristián PACEJKA
Jan VALENTA
Tomáš ANDĚL
Tomáš DROBIL
Martin ŠTĚPÁNEK
Lukáš PÍREK
David PAZDERA
Tomáš ROBA
Adam POSPÍŠIL
Lukáš ROSENBERK

ročník narození
1993
1991
1993
1992
1992
1993
1992
1996
1996
1992

Soupiska žáků Sokola I Prostějov
jméno
Jakub FTAČNIK
Jan MATKULČIK
Jan SPÁČIL
Jiří JANČÍK
Filip HUBÁČEJK
Ondřej POSPÍŠIL
Tomáš ROBA
Adam POSPÍŠIL
Dan IRCING

post
ročník narození
smečař, zadák, nahrávač
1999
smečař, zadák, nahrávač
1998
zadák
1999
zadák, smečař
1997
zadák
1998
zadák
2001
smečař, blokař
1996
smečař, polař
1996
2002

Fotbal

29. března 2010

Kralice z Dolan s bezbrankovou remízou, také

Určice jely pro bod, ale dovezly si „čtyřku“
FC DOLANY – FC
KRALICE NA HANÉ
0:0
Rozhodčí: Dubravský – Štětka,
Kubíček
Sestava Kralic: Kofroň - Šmíd,
Ohlídal, Dočkal, Liška - Valtr,
Růžička, Pazdera (65min.
Bukovec) - Lehký (55. Z.
Petržela), R. Petržela (80.
Kaštil). Trenér: František Jura.
DOLANY - Vcelku vyrovnané
utkání, které bylo poznamenáno určitou opatrností a nervozitou. „Bylo poznat, že jde o
první mistrovský zápas. Kluci
byly nervózní a vůbec se nám
nedařilo hrát naši kombinační
hru,“ posteskl si František Jura,
kouč Kralic na Hané První půle
se odbyla bez výrazných pří-

ležitostí, ve druhé už to byla
pro diváka lepší podívaná a
především hosté měli několik náznaků šancí, ze kterých
nejvážnější byla křižná střela
střídajícího Zdeňka Petržely a
hlavička Šmída z bezprostřední
blízkosti. „To mělo skončit gólem,“ litoval Jura. Deset minut
před koncem ale měly Kralice
štěstí. Dolany zahrávaly pokutový kop, který výborný Kofroň
vytěsnil na tyč a Šmíd odkopl
vzápětí do zázemí. „S bodem
jsem nakonec spokojen. Musím
pochválit brankáře Zdeňka
Kofroňe, podal velmi dobrý
výkon. Věřím, že naše hra půjde nahoru a dočkáme se hned
další zápas doma s Přerovem,“
dodal František Jura.
-pk-

1.FC PŘEROV
- SOKOL URČICE
4:1 (1:0)
Branky: 12. Kašpárek, 77.
Schlehr z penalty, 80., 90. (+1)
Kučera - 47. Svozil.
Žluté karty: Svozil, Nejezchleb
Sestava Určic: Nejezchleb
- Dokoupil (86. Hradečný),
Kocourek, Žáček, Mlčoch Havlena (81.Žídek), Javořík,
Škoda, Hochman, Svozil - Los.
Trenér: Svatopluk Kovář
PŘEROV/URČICE – Na trávníku Přerova nastoupili fotbalisté
Určic bez potrestaných Trajera s
Ullmannem i dlouhodobě vyřazeného Vaňka s cílem vydolovat
minimálně bod. Přestože tomu
výsledek neodpovídá, nebyli
určičtí od naplnění tohoto cíle

zase až tak daleko. V průběhu
utkání totiž zahodili několik
vyložených šancí a nastřelil
hned třikrát brankovou konstrukci. Skóre otevřel exurčický
Kašpárek, který si zaběhl za obranu – 1:0. Vyrovnat mohl Svozil,
ale po samostatné akci nastřelil
tyč. Ve druhé půli se nejprve
Svozil skutečně trefil a vyrovnal – 1:1, aby následně pak Los
nejdříve orazítkoval břevno, aby
o čtvrthodinu později zamířil do
tyče! O chvíli později se nedovoleného zákroku ve vápně dopustil hostující Dokoupil a kopala se
penalta. Tu domácí proměnili,
vedli 2:1. V závěrečné desetiminutovce, kdy už hosté hráli vabank, zamířili Přerovští do brány
nejezchleba ještě dvakrát...

„Za prohru si můžeme sami,
na nikoho nelze svádět vinu. V
první půli jsme soupeře v podstatě k ničemu nepustili až na
Kašpárkovu akci po níž jsme
dostali gól. Ve druhé půli jsme po
zásluze vyrovnali a měli i další
šance nastřelili dvě tyče, jedno
břevno. Bohužel pak přišel trest
v podobě penalty po zbytečném
faulu. Za tři minuty nato dosáhli domácí třetí branku a bylo po
zápase. Náznaky byly, byly tam
i pěkné akce, bohužel se hraje na
góly a ty dával soupeř. Myslel
jsem si, že tady můžeme bodovat, bohužel se to nepovedlo...
Musíme se z toho rychle oklepat
a připravit se na Litovel,“ zhodnotil utkání Svatopluk Kovář,
lodivod Určic.
-pk-

Konice přišla o domácí výhru v nastavení
SOKOL KONICE – FC
ŽĎAS ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU 1:1 (1:0)
Branky: 22. Hlouš – 90.
Otoupalík. Rozhodčí: Bečica
– Kotík, Krištof. ŽK: Řehák,
Rus, Rajnoha – Pohanka, Bureš,
Šindelka, Otoupalík. Diváků:

150.
Sestava Konice: Kmecik – Rus,
Vala, Řehák, Hloch – Navrátil
(87. T. Křeček), Rajnoha,
Macháček (76. Raiskub),
Voral, Klobáska (54. Schön) –
Hlouš. Trenér: Karel Procházka.

Poprvé na jaře se do základní
sestavy Konice dostal zotavující
se David Macháček, naopak hosté přijeli bez čtyř hráčů základní
sestavy, přesto tamní fotbalisté
pošesté v řadě již nedokázali na
vlastním hřišti zvítězit, byť tentokrát byli velmi blízko. Sedmdesát

Oblastní přebor mladých boxerů
V neděli 28. března se v Jihlavě uskutečnilo 10. kolo Jihomoravské oblastní soutěže boxu. Za oddíl boxu
Prostějov nastoupil ve váze: do 60 kg Daniel Černý proti Bendíkovi z Mistřína, který nestačil na bronzového medailistu z nedávného MČR v Děčíně a rozhodčí pro jasnou převahu Černého utkání ukončil v
prvním kole. Dalším ve váze do 60 kg nastoupil Marek Zapletal který ve vyrovnaném utkání nestačil na
nečistě bojujícího Kubáčka z K.O. Brno. Ve váze do 81 kg se utkal Pavel Novák s Luběnou z Moravanu
Prostějov který byl Novákovi vyrovnaným soupeřem. Ve druhém kole však pro zranění utkání vzdal. Ve
váze mužů do 75 kg David Tomášek v divácky přitažlivém a vyrovnaném utkání nakonec nepřesvědčil
rozhodčí a ti rozhodli pro Žišku z Nového Lískovce Brno.
Oddíl boxu Prostějov se zúčastňuje soutěží díky finanční spoluúčasti města Prostějova, kterému touto
cestou děkujeme. Poděkování patří také Mgr. Velentinu Panfilimu, z Kombat – Sambo Domamyslice,
za poskytnutí tréninkových prostor pro přípravu borců před soutěží. V příloze zasílám snímek Pavla
Jurdy z utkání Zapletala s Kubáčkem.
S pozdravem vedoucí oddílu boxu Prostějov
Jaroslav Coufal

minut vedli, dostali se do mnoha
brejků, ale poslední střelou utkání je o dva body obral hostující
Radek Otoupalík.
Domácí byli v úvodu aktivnější,
za což byli také odměněni. Po
autovém vhazování na polovině soupeře si vzal míč zřejmě
nejaktivnější hráč Konice Jonáš
Navrátil. Z pravé straně po zemi
přistrčil nabíhajícímu Martinu
Hloušovi a ten již neměl problém
prostřelil Pavla Pospíchala v
hostující brance – 1:0. Konici se
v první půli příliš nedařilo držet

míč, přesto se ještě před pauzou
začali dostávat do prvních brejků. Po obrátce bylo vše jinak a
zásluhou přesnější kombinace
se Konice dostávala před branku
soupeře. Posledních dvacet minut
ale byli aktivnější hosté, kteří také
v nastaveném čase srovnali, když
Otoupalíkova střela z úhlu propadla až do branky – 1:1.
„Jsem zklamaný. Přede zápasem
bych bod bral, přece jen Žďár je
třetí, ale teď to cítím jako ztrátu,“ poznamenal po utkání Karel
Procfházka, trenér Konice. -pk-

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

17 11
17 11
17 10
17 7
17 7
16 7
17 6
17 6
16 4
16 4
17 4
16 5
16 4
17 3
17 3

4 2
3 3
3 4
6 4
5 5
3 6
5 6
4 7
7 5
6 6
6 7
2 9
2 10
5 9
5 9

40:9
34:14
29:15
26:18
27:24
19:27
27:30
21:25
22:24
17:16
20:28
20:31
14:24
15:29
20:37

10
12
6
27
26
24
23
22
19
18
18
17
14
14
14

OMLUVA ČTENÁŘŮM A FOTBALOVÝM
PŘÍZNIVCŮM:
z technických důvodů jsme vám nemohli přinést tabulky
Olomouckého KFS, za což se omlouváme.
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PŘEBOR OFS – II. TŘÍDA
15.kolo: Olšany-Určice B 1:2 (1:0), Zdětín-Protivanov „B“ 2:1 (1:0), Hrazdil, Maťa - Vybíhal,
Hvozd-Němčice 0:1 (0:0) - Fialka, Čechovice „B“-Otaslavice 2:1 (1:0), Drešr, Horák Vlachynský, Bedihošť-Konice“B“ 2:1 (0:0), Štefek 2 - Kaprál, Brodek u PV-Držovice 2:0 (1:0),
Bureš, Zbořil, Dobromilice-Přemyslovice „A“ 2:1 (1:0), Matoušek, Špaček - Grulich.
1. Brodek u PV
14
7 4 3
40:21
25
2. Zdětín
14
7 4 3
25:20
25
3. Konice“B“
14
7 3 4
33:18
24
4. Držovice
14
6 6 2
24:16
24
5. Přemyslovice „A“
14
7 2 5
41:21
23
6. Olšany
14
6 3 5
27:28
21
7. Určice B
14
5 5 4
25:18
20
8. Čechovice „B“
13
6 2 5
21:23
20
9. Bedihošť
14
6 1 7
21:33
19
10. Otaslavice
14
5 2 7
21:25
17
11. Němčice
14
5 1 8
28:39
16
12. Hvozd
14
4 2 8
21:33
14
13. Protivanov „B“
13
4 1 8
23:29
13
14. Dobromilice
14
2 4 8
18:44
10
Kanonýři: 15 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), 11 - Mohelník Jan (Konice“B“), 9 - Rolný Jaroslav
(Určice B), Strouhal David (Přemyslovice „A“).

III. třída
15.kolo: Vícov-Tištín 3:1 (-1:-1), Přemyslovice „B“-Čechy pod Kosířem 0:0 (-1:-1), Jesenec
B-Smržice 2:4 (-1:-1), Vyšovice-Otinoves 1:2 (-1:-1), Horní Štěpánov-Kostelec B 2:2 (-1:-1),
Kralice B-Pavlovice 4:1 (-1:-1), Brodek u Konice-Nezamyslice B 1:4 (-1:-1).
1. Kralice B
14 10 1 3
35:14
31
2. Vícov
14
9 3 2
33:16
30
3. Čechy pod Kosířem
14
9 1 4
34:30
28
4. Otinoves
14
8 2 4
33:18
26
5. Smržice
14
7 5 2
29:20
26
6. Vyšovice
14
7 4 3
33:17
25
7. Nezamyslice B
14
8 1 5
38:27
25
8. Jesenec B
14
6 2 6
31:32
20
9. Kostelec B
14
5 1 8
29:39
16
10. Tištín
14
3 5 6
16:22
14
11. Přemyslovice „B“
14
2 5 7
14:31
11
12. Brodek u Konice
14
2 2 10
19:36
8
13. Horní Štěpánov
14
2 2 10
22:40
8
14. Pavlovice
14
1 4 9
19:43
7
Kanonýři: 12 - Konečný Lukáš (Otinoves), 11 - Soušek Richard (Kralice B), Tichý Petr (Jesenec
B), 10 - Vojtek Ondřej (Čechy pod Kosířem).

Okresní přebor dorostu
15.kolo: Přemyslovice-Němčice 0:6, Pivín-Bedihošť 3:0, Mostkovice-Výšovice 5:1, Lipová
B-Otaslavice 0:7, Brodek u PV-Držovice 1:1, Protivanov-Brodek u Konice 5:4
1. Pivín
13 13 0 0
103:6
39
2. Mostkovice
13 11 1 1
52:13
34
3. Němčice
13 10 0 3
77:23
30
4. Protivanov
12
8 1 3
58:33
25
5. Otaslavice
12
7 2 3
59:32
23
6. Držovice
13
7 2 4
48:28
23
7. Brodek u Konice
12
6 1 5
43:42
19
8. Lipová B
13
3 3 7
32:40
12
9. Výšovice
12
3 0 9
21:43
9
10. Olšany
12
2 1 9
21:64
7
11. Bedihošť
13
2 0 11
17:50
6
12. Brodek u PV
13
1 3 9
18:110
6
13. Přemyslovice
13
1 2 10
9:74
5
Kanonýři: 24 - Vozihnoj Luboš (Pivín), 22 - Filka Stanislav (Pivín), 21 - Šišma David (Pivín).

Okresní přebor žáků
.

1. Protivanov
9
8 0 1
93:7
24
2. Nezamyslice
9
7 2 0
57:11
23
3. Určice
10
6 1 3
33:13
19
4. Pivín
10
6 1 3
39:20
19
5. Klenovice
10
6 1 3
33:22
19
6. Plumlov
10
5 3 2
26:14
18
7. Bedihošť
10
3 0 7
30:55
9
8. FKM Konice B
9
3 0 6
25:71
9
9. Otaslavice
6
1 1 4
6:14
4
10. Vrahovice
10
0 2 8
4:54
2
11. Vyšovice
9
0 1 8
7:72
1
Kanonýři: 23 - Milar Ondrej (Protivanov), 17 - Prášil Adam (Klenovice), 16 - Vozihnoj Alois
(Protivanov).

Okresní přebor mladších žáků
.

1. Protivanov
6
6 0 0
39:3
18
2. Smržice
7
5 0 2
38:10
15
3. Přemyslovice
7
5 0 2
39:22
15
4. Mostkovice
6
3 1 2
28:24
10
5. Lipová
6
3 0 3
27:16
9
6. Držovice
7
2 0 5
14:41
6
7. Olšany
7
1 1 5
12:34
4
8. FKM Konice B
6
0 0 6
10:57
0
Kanonýři: 19 - Milar Ondrej (Protivanov), 17 - Liška Jiří (Lipová), 7 - Jurník Lukáš
(Přemyslovice), Nezval Robert (Smržice), Sekanina Tomáš (Protivanov), Vaca Josef (Smržice).

OFS - III. TŘÍDA
16. kolo, neděle 4. dubna, 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)

Marek Zapletal v modrém zasahuje Kubáčka z K.O. Brno

Foto: Pavel Jurda

zprávy od zeleného stolu...
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
15. řádném zasedání dne 24. března 2010 rozhodla:
dl
- žádosti o změnu zbytku trestu 1 soutěžního utkání nepodmíněně Radka Hrudy (FK
Němčice n.H.) se vyhovuje a mění se na trest podmíněně od 25.3. do 28.6.2010 dle
DŘ VII/31.
- žádosti o změnu zbytku trestu 6 měsíců podmíněně v případě Pavla Kaplánka (Sokol Otaslavice) se
nevyhovuje dle DŘ VII/31.
- z důvodu kolize komisí OFS mění termín zasedání dnem 25. 3. 2010 na každý čtvrtek od 16:00 hodin.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém
18. řádném zasedání dne 24. března 2010 rozhodla:
- hlášenky: IV. třída Haná Prostějov „B“
- soupisky: muži Kralice n.H., Jesenec, Čechovice, Kostelec n.H., Brodek u PV, Přemyslovice,
Otaslavice
- změny termínů utkání:
II. třída muži
17. kolo Hvozd - Konice „B“ 10. 4. 2010 od 16:00 hod.
19. kolo Hvozd - Přemyslovice 24. 4. 2010 od 16:30 hod.
21. kolo Hvozd - Brodek u PV 8. 5. 2010 od 16:30 hod.
23. kolo Hvozd - Čechovice „B“ 22. 5. 2010 od 16:30hod.
- změna hrací plochy:
Sokol Bedihošť odehraje 17. kolo v sobotu 10. 4. 2010 od 16:00 na hřišti v Hrubčicích a 19. kolo v sobotu 24. 4. 2010 od 16:30 taktéž na hřišti v Hrubčicích
Sokol Bedihošť odehraje 16. kolo dorostu v neděli 4. 4. 2010 v 10:30 hod na hřišti v Hrubčicích
STK projednala žádost Sokola Protivanov o změnu hrací plochy (šotolina) místo hlavní travnaté hrací
plochy v mistrovském utkání dorostu 15.kolo Protivanov – Brodek u K. a rozhodla takto: člen STK p.
Macharáček provede kontrolu obou hracích ploch a výsledek sdělí sekretáři OFS PV p. Peřinovi, který
případně uvědomí hostující oddíl o změně hrací plochy.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK

DIVIZE, SKUPINA D
20. kolo: 1.FC Slovácko „B“ - TJ Sokol Konice (hřiště Kunovice-umělá
tráva, neděle 4.4., 10:15 hodin, rozhodčí: Smekal - Vostřejž, Šenkýř)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
20. kolo: FC Kralice na Hané - 1.FC Přerov (sobota 3.4., 16:00, Pěček Válek, Šrámek), Sokol Určice - Tatran Litovel (neděle 4.4., 16:00, Štětka
- Rýpar, Boček)
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
16. kolo: Kojetín - Klenovice na Hané (sobota 3.4., 16:00, Molík Zemánek, K. Krutovský), Plumlov - Dub nad Moravou (sobota
3.4., 16:00, Pospíšil - Odstrčil, Vedral), Jesenec - Troubky (hřiště
Dzbel, neděle 4.4., 16:00, Boháč - Lakomý, Kouřil), Mostkovice –
Čechovice (neděle 4.4., 16:00, Machala - Běhal, Motal)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
16. kolo: Nezamyslice - Vrahovice (sobota 3.4., 16:00, Lepka - Pivoňka,
OFS Pv), Haná Prostějov - Lutín (sobota 3.4., 16:00, Kovalec - Slončík,
Svozil), Újezdec - Pivín (sobota 3.4., 16:00, Strubl - Damek, Požár), Býškovice
- Vrchoslavice (neděle 4.4., 10:15, Kičin - Odstrčil, Polus), Kostelec na Hané
- Hustopeče nad Bečvou (neděle 4.4., 16:00, Ženožička - Vyroubal, Majer)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „B“
16. kolo: Lipová - Slavonín (neděle 4.4., 16:00, Zemánek - Šmíd,
Pivoňka)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA
16. kolo, neděle 4. dubna, 16:00 hodin: Sokol Přemyslovice TJ Sokol Brodek u Prostějova, Sokol Otaslavice - FC Hvozd,
FK Němčice nad Hanou - TJ Sokol Zdětín, TJ Sokol Určice „B FC Dobromilice (sobota 3.4., 16:00), TJ Sokol Držovice - Sokol
Bedihošť (sobota 3.4., 16:00), Sokol Konice „B - TJ Sokol
Čechovice „B , TJ Sokol Protivanov „B - Sokol Olšany

STARŠÍ DOROST
- MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, skupina „D“
18. kolo: 1.SK Prostějov - SK Rostex Vyškov (hřiště Olšany u Prostějova,
neděle 4.4., 10:15, Ondráš - Vedral, Novák)
MLADŠÍ DOROST
- MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, skupina „D“
18. kolo: 1.SK Prostějov - SK Rostex Vyškov (hřiště Olšany u Prostějova,
neděle 4.4., 12:30, Vedral - Ondráš, Novák)
STARŠÍ DOROST - KRAJSKÝ PŘEBOR
14. kolo: Čechovice - Šternberk (sobota 3.4., 10:00, Vedral - Lizna, Petrů),
Jeseník - FKM Konice (sobota 3.4., 10:15, Malaník - Niederle, Fukna),
Nezamyslice - Kralice na Hané (neděle 4.4., 13:00, Němec - Milar, I.
Antoníček)
MLADŠÍ DOROST - KRAJSKÝ PŘEBOR
14. kolo: Čechovice - Šternberk (sobota 3.4., 12:15, Lizna - Vedral, Petrů),
Jeseník - FKM Konice (sobota 3.4., 12:30, Niederle - Malaník, Fukna),
Nezamyslice - Kralice na Hané (neděle 4.4., 15:15, Milar - Němec, I.
Antoníček)
DOROST - KRAJSKÁ SOUTĚŽ, skupina „A“
16. kolo: Zlaté Hory - Lipová (neděle 4.4., 10:30, .Janík)
DOROST - KRAJSKÁ SOUTĚŽ, skupina „B“
16. kolo: Nemilany - Vrahovice (sobota 3.4., 13:30, Lakomý), Určice Kostelec na Hané (sobota 3.4., 13:45, Novák)
DOROST - PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
16. kolo, sobota 3. dubna, 10:45 hodin: FC Výšovice - TJ Sokol Pivín,
Sokol Otaslavice - TJ Sokol Mostkovice (10:00), FK Němčice nad
Hanou - Sokol Olšany, TJ Jiskra Brodek u Konice - TJ Sokol Brodek
u Prostějova (hlášenky), Sokol Bedihošť - Sokol Přemyslovice (neděle
4.4., 10:30), TJ Sokol Držovice - SK Lipová „B“ (neděle 4.4., 10:45),
Sokol Protivanov volný los.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

-pk-

Volejbal

29. března 2010
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Spanilá jízda volejbalistek Prostějova s čistým štítem je dokončena

Čtvrtfinálová série play-off přinese hanácké derby. Přichází zlatý duben?

smeč
31. kolo EXTRALIGY ŽEN

PVK Olymp Praha - VK Modřanskáá Prostějov
P osttějj

0:3
Čas:
1:12 hodiny
Rozhodčí: Pejpal, Labašta
Diváků: 150

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

16:25
18:25
19:25

PROSTĚJOV - Je to
definitivní. Prostějovské
volejbalistky v základní
a nadstavbové části části
ani jednou neprohrály.
Naposledy úřadující
mistryně
porazily
v závěrečném 32. kole
extraligy v sobotním derby
Olomouc 3:0, čímž si jen
stvrdily první příčku v tabulce.
Ve čtvrtfinále play off se vysoce
favorizované svěřenkyně
trenéra Miroslava Čady utkají
s nováčkem ze Šternberka,
který skončil po dlouhodobé fázi
celkově osmý.
„Jméno protivníka jsme nijak

neřešili.
Jestli budeme na úvod play off hrát
proti Šternberku, Ostravě nebo
Slavii Praha.
(Dokončení na str. 27)
TAKHLE PÁLÍ OGONNA.
Americká smečařka posílala na
polovinu Olomoučanek jeden tvrdší míč než druhý...

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

25 minut
24 minut
23 minut

Sestava Prostějova
Töröková
Glassová

Připraveny byly:
Trenérská dvojice:

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

32. kolo EXTRALIGY ŽEN

Úspěšné prostějovské koncovky v hanáckém derby skolily i Olomouc

VK Modřanská Prostějov - SK UPP OlOlomouc
Ol o

3:0
Čas:
1:15 hodiny
Rozhodčí: Vojtíšek, Došlík
Diváků: 700

TŘIKRÁT DVAADVACET. A VK Modřanská vyhrál podeváté v řadě s nulou!
Pv 3:0 O

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

25:22
25:22
25:22

24 minut
26 minut
25 minut

Sestava Prostějova
Töröková
Nnamaniová

Střídaly:
Připraveny byly:
Trenérská dvojice:

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

VOLEJBALOVÝ SERVIS
NADSTAVBOVÁ
Á ČÁST
ČÁ – SKUPINA I ((o 11. - 5
5. m
místo)
í t )
31. kolo: PVK Olymp Praha - VK Modřanská Prostějov 0:3 (-16, -18, -19).
Rozhodčí: Pejpal, Labašta. Čas: 72 minut. Diváků: 150. Sestavy: Halbichová,
Jakubšová, Sládková, Vanžurová, Šmídová, Kallistová, libero: Zoulová. Střídaly:
Setínková - Töröková, Glass, Spalová, Soarez, Valente, Ssuschke, libero:
Tomanová • VK Královo Pole Brno - TJ Sokol Frýdek-Místek 3:2 (-21,
19, -18, 10, 12). Rozhodčí: Dočkal, Gall. Čas: 96 minut. Diváků: 150. Sestavy:
Svobodníková K,ubínová, Rozkydálková, Onderková, Straková, Melichárková,
libero: Jášová. Střídaly: Štorková, Širůčková, Vitoulová, Bradáčová - Kojdová,
Janďourková, Frigmanská, Malá, Mazurová, Orlovská, libero: Kanovská.
Střídaly: Košická, Cidlíková, Haškovcová • SK UP Olomouc volný los.
32. kolo: TJ Sokol Frýdek-Místek - PVK Olymp Praha 3:2 (19, 22, -21,
-12, 14). Rozhodčí: Z. Grabovský, L. Grabovský. Čas: 111 minut. Diváků:
400. Sestavy: Kojdová, Mazurová, Frigmanská, Malá, Janďourková, Orlovská,
libero: Kanovská. Střídaly: Košická, Cidlíková, Haškovcová - Šmídová,
Kallistová, Halbichová, Jakubcová, Sládková, Vanžurová, libero: Zoulová.
Střídaly: Setínková • VK Modřanská Prostějov - SK UP Olomouc 3:0 (22,
22, 22). Rozhodčí: Vojtíšek, Došlík. Čas: 75 minut. Diváků: 700. Sestavy:
Töröková, Kučerová, Spalová, Nnamaniová, Valenteová, Ssuschkeová, libero:
Tomanová. Střídaly: Soaresová, Bramborová - Dedíková, Sajdová, Ticháčková,
Chalcarzová, Nachmilnerová, Měrková, libero: Maléřová. Střídaly: Mátlová,
Honková, Hrabalová • VK Královo Pole Brno volný los.

NADSTAVBOVÁ ČÁST – SKUPINA II (o 6. - 10. místo)
31. kolo: PVK Přerov - TJ Sokol Šternberk 3:2 (-12, 23, -15, 25, 12).
Rozhodčí: Krtička, Renčín. Čas: 116 minut. Diváků: 170. Sestavy: Nucová,
Mihálová, Mrázková, Dřímalová, Goliášová, Kotounová, libero: Hronová.
Střídaly: Zajícová, Fiedlerová, Tomšíková, Dýčková - Janečková M., Langová,
Gregorová, Oborná, Piňosová, Janečková S., libero: Bujnošková. Střídala:
Šenková • VC Slavia Praha - TJ Mittal Ostrava 3:2 (-16, 23, -21, 22, 10).
Rozhodčí: Němeček, Meruna. Čas: 110 minut. Diváků: 100. Sestavy: Bonnerová,
Hokešová,Bízová,Koloušková,Jonášová,Mezerová,libero:Steinerová.Střídaly:
Ďurianová, Šourková, Telipská, Němcová, Kalužíková - Majerhoferová, Elblová,
Žolnerčíková, Hermanová, Holingrová, Baštanová, libero: Spáčilová. Střídaly:
Jurčíková, Holišová, Rymelová.
32. kolo: TJ Mittal Ostrava - PVK Přerov 3:2 (16, 27, -24, -22, 7). Rozhodčí:
Pecháček, Kovář. Čas: 118 minut. Diváků: 150. Sestavy: Mayerhoferová,
Elblová, Jurčíková, Hermannová, Holingrová, Baštanová, libero: Spáčilová.
Střídaly: Žolnerčíková, Holišová, Rymelová, Polášková - Zajícová, Goliášová,
Kotounová, Fiedlerová, Nucová, Mrázková, libero: Hronová. Střídaly:
Dřímalová,Tomšíková, Dýčková • TJ Sokol Šternberk - VK TU Liberec 2:3
(-24, 15, 7, -17, -12). Rozhodčí: Renčín, Antušák. Čas: 108 minut. Diváků: 160.
Sestavy: Langová, Gregorová, Oborná, Piňosová, S. Janečková, M. Janečková,
libero: Bujnošková. Střídaly: Šenková, Sochorcová, Klhůfková - Smutná,
Vinecká, Rutarová, Endlerová, Ševců, Veselá, libero: Ullmannová. Střídaly:
Rašková, Holásková, Kinská.
-pk-

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

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

28
28
28
28
28

28
18
18
17
17

0
10
10
11
11

sety

míče

84:52212:1399
63:41 2353:2160
63:48 2354:2346
64:42 2371:2204
58:51 2422:2327

body

56
46
46
45
45

NADSTAVBOVÁ ČÁST - SKUPINA II (o 6. - 10. místo)
1. VC Slavia Praha
28 13 15 48:57 2218:2338
41
2. TJ Mittal Ostrava
28 12 16 47:59 2236:2349
40
3. TJ Sokol Šternberk
28 10 18 47:67 2338:2538
38
4. PVK Přerov
28 7 21 35:69 2103:2367
35
5. VK TU Liberec
28 6 22 34:70 2082:2379
34
Poznámka: týmy ze skupiny I plus první tři týmy skupiny II postupují do
vyřazovacích bojů play-off, pro devátý celek tabulky - PVK Přerov, sezona
končí, desáté družstvo - VK TU Liberec sestupuje do 1. ligy, z níž jej nahradí
vítěz druhé nejvyšší soutěže TJ Tatran Střešovice.

PROSTĚJOV - Také prestižní
derby proti Olomouci skončilo jednoznačným triumfem
prostějovských volejbalistek,
které nezaváhaly ani v závěrečném dějství nadstavbové
části extraligy ČR a do playoff tak jdou se zcela čistým
štítem. Během sezony neprohrály v tuzemské soutěži ani
jedno utkání! Třešničkou na
jejich dortu se stala devítizápasová šňůra výher bez ztráty jediného setu. Tentokrát
dovedly VK Modřanská
k takto pohodovému vítězství
tři úspěšné koncovky jednotlivých setů, které dokonce skončily shodným poměrem 25:22.
Derniéra nadstavbové části
v rámci 32. kola nejvyšší soutěže tak v sobotním podvečeru
v Městské hale SportcentrumDDM žádné překvapení
nepřinesla. Sedm stovek příznivců vidělo hodinu a čtvrt
trvající bitvu a hladké vítězství svých oblíbenkyň.
Prost ějovští trenéři už sice mohli
nasadit skvělou Nnamaniovou,
avšak na marodku tentokrát zamířila její krajanka Glassová. Od
úvodu tak na palubovku vyběhly:
Töröková, Kučerová, Spalová,
Nnamaniová, Valenteová,
Ssuschkeová a libero Tomanová.
Olomoucký kouč Jiří Teplý :si
byl vědom, že výhry potřebné
k úniku z pátého místa na půdě
rivala asi nedosáhne, proto vzal

střetnutí spíše jako přípravu na
vyřazovací boje. V základní
sestavě nastoupily i exprostějovské Sajdová s Měrkovou,
stejně jako rodačka z našeho
města a kapitánka SK UP Petra
Chalcarzová. Vedl nich se objevily Dedíková, Nachmilnerová,
Ticháčková a libero Maléřová.
Oba celky m ěly před dalším,
v pořadí už šestnáctým vzájemným střetnutím rozdílnou
motivaci. Zatímco prostějovské
volejbalistky s jistotou prvního
místa pro play off šly do derby s obvyklým cílem - potvrdit
svou neporazitelnost, olomoucké
„vysokoškolačky“, jak jsme již
zmínili, by naproti tomu senzační výhra posunula na čtvrtou příčku, čímž by čtvrtfinále začínaly
v domácím prostředí.
„ Čeká nás závěrečné utkání nadstavby a bylo by dobře potvrdit
kvalitní formu z předchozích
zápasů. Uvidíme, jak se holky
vypořádají s olomouckými soupeřkami i s náročnou přípravou
během uplynulého týdne, kdy
jsme více trénovali fyzičku pod
vedením kondičního kouče
Tomáše Malého,“ poznamenal
před utkáním trenér domácích
Miroslav Čada. A jeho svěřenkyně se vyrovnávaly těžko. Výkon
totiž nebyl zdaleka optimální
a kouče nepotěšil... Přestože
ale VK Modřanská hrál na své
poměry špatně a olomoucká
UP dobře, přesto derby skončilo
jednoznačným vítězstvím 3:0 ve
prospěch domácích.

V šechny tři sady ale byly hodně vyrovnané a vzájemně si
podobné. Hostující celek vždy zpočátku vedl, jenže svou
výhodu rychle ztratil a favorit
pokaždé kontroval ziskem většího náskoku. V úvodním setu se
Prostějovanky utrhly pětibodovou šňůrou ze 7:8 na 12:8 a přesto, že se soupeřky dotáhly až na
rozdíl jediného bodíku (23:22),
domácí hráčky proměnily hned
první setbol - 25:22 a 1:0. Také
ve druhém dějství získal tým
Modřanské brzký náskok (10:4),
který si prostějovský výběr
udržoval až do stavu 20:14. Poté
však Olomoučanky zabraly a ve
chvíli, kdy to bylo 21:17, předvedly oba týmy divákům asi nejkrásnější výměnu zápasu, plnou
smečí i neuvěřitelných bloků.
Na jejím konci se radoval soubor
ve žlutomodrém. Následně však
přišel sporný verdikt rozhodčího
ve prospěch SK UP, další úspěšný olomoucká smeč a rázem
bylo o co hrát (22:21). Naštěstí
vše vzala za správný konec
Nnanamiová, po jejíž přesné
smeči získal Prostějov druhou
sadu - 25:22 a 2:0. Vstup do třetího klání domácím příliš nevyšel
a když hráčky VK Modřanská
prohrávaly 1:4, rozhodl se kouč
Čada jednat. Po oddechovém
času přišlo vyrovnání (4:4)
a následně strhnutí vývoje na
svoji stranu (11:7, 13:8, 18:11).
Tento vydobytý náskok si již lídr extraligy udržel až do konce,
ovšem v samém závěru ještě

Na Olympu další jasná výhra
OP 0:3

Pv

PRAHA/PROSTĚJOV Vedoucí tým extraligy VK
Modřanská zvládl i sedmadvacátý mistrovský zápas
nejvyšší soutěže v letošním
ročníku, když na palubovce
Olympu Praha zvítězil znovu 3:0 a poosmé za sebou tak
neztratil ani set. Navzdory
jasně vypadajícímu výsledku
však měly prostějovské volej-

balistky na Olympu těžkou
práci. Zvládly ji ale výborně
a na palubovce jednoho z nejvážnějších konkurentů v cestě
za obhajobou mistrovského
titulu nezaváhaly.
Prostějovští trenéři nemohli
vedle do konce sezony vyřazené Novákové počítat ani
s nemocnou Nnamaniovou,
místo níž ukázal kouč Čada na
Soaresovou. V základní šesti-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Stanislav MITÁČ (PVK Olymp Praha): „Mohli jsme zahrát
lepší zápas. Měli jsme mnoho bodových míčů, ale uhráli jsme
jich velmi málo. Nejsem spokojen, sice jsme dobře servírovali,
ale nedařilo se smečařkám. Chválím Sládkovou a Vanžurovou.“
Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „Pražanky
hrály v celém utkání o poznání lépe než při našem předchozím
vzájemném zápasu. Dařilo se jim hlavně na servisu, což holkám
ve druhém setu dělalo největší problémy. Dobré podání podpořily všechny hráčky kvalitním útokem, kde jsme neměli slabinu.
U domácích se naopak v této činnosti dařilo jen Vanžurové se
Sládkovou, což na nás nestačilo. Sérii osmi zápasů bez ztráty setu
nijak nevnímáme a nic pro nás neznamená. Důležité je pouze
to, abychom pokud možno v každém utkání odvedli co nejlepší
výkon a udrželi svůj herní standard. Což se na Olympu povedlo
díky dobré práci celého družstva.“
-pk-

ci dále nastoupily Töröková,
Glassová, Spalová, Valenteová,
Ssuschkeová a nechyběla
pochopitelně Tomanová na liberu. Domácí vyrukovali se sestavou: Halbichová, Jakubšová,
S l á d k o v á , Va n ž u r o v á ,
Šmídová, Kallistová, libero
hrála Zoulová.
První set p řinesl poklidný
a poměrně jasný průběh pro
Prostějov, který si brzy vytvořil
poklidný náskok (5:10), jenž
udržel až do úspěšné koncovky - 16:25 a 0:1. Ve druhé sadě
se Olympu podařilo vzepětí
ve druhém setu, kdy se ze stavu 0:4 dostal do vedení 15:10
zásluhou výborné obrany, poté
ale prostějovský stroj na body
zabral na vyšší stupeň a dovolil
Olympu uhrát pouhé tři body.
Nakonec se z toho rekrutovalo
vítězství v poměru 18:25 a vedení 2:0 na sety. Přestože Olymp
podával i nadále statečný výkon
a se soupeřem dlouho držel
krok, také třetí dějství skončilo
v moci Prostějova. Hráčky VK
Modřanské zvládly koncovku od
skóre 15:17 s přehledem, čímž
došly ke konečnému triumfu
25:19 a výhře 3:0.
-pk-

připustil snížení, když od stavu
24:19 proměnil až třetí mečbol,
který přetavila ve vítězný bod

opět Nnamaniová, čímž se do
třetice zrodil výsledek 25:22! Ten
znamenal vítězství Prostějova 3:0.

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Miroslav ČADA (VK Modřanská Prostějov): „V utkání jsme ztratili hodně přímých bodů z podání. Z toho pramenily naše nepřesnosti
ve hře, když nás trápila právě špatná přihrávka, s níž máme víceméně
problém celou sezonu. To tak občas prostě bývá, je to jako v tenise
servisem. Ani celkově nebyl výkon družstva dobrý, objevovaly se
chyby také v dalších herních činnostech. Proto jsem spokojený pouze
s výsledkem... K vítězství nás dotáhla Nnamaniová, která nás držela.
Hrála výborně a zejména její zásluhou jsme opět neztratili ani set.“
Jiří TEPLÝ (SK UP Olomouc): „Viděli jsme poměrně zajímavý
zápas. Na to, že soupeř byl velkým favoritem, šlo o vyrovnané střetnutí. Naše holky podaly velmi slušný výkon a o výsledek se porvaly.
Bohužel to nestačilo, ale prostě udělaly, co mohly. Hrály s nasazením
a s chutí, bohužel pro nás byl domácí tým i přesto jistější ve většině
herních činností. My jsme se v některých pasážích dostávali pod velký
tlak hlavně ze servisu Prostějova, ale celkově jsem s naším výkonem
spokojený. Doufám, že v tomto trendu budeme pokračovat a v play-off
se popereme o medaili. Faktem však je, že na Olymp z pátého místa
jsme jít nechtěli...“
-pk-

Jak dál?
PLAY-OFF - ČTVRTFINÁLE
1. zápasy, pátek 2. dubna 2010, 17:00 hodin:VK Modřanská
Prostějov - TJ Sokol Šternberk, VK Královo Pole Brno – TJ Mittal
Ostrava, TJ Sokol Frýdek-Místek – VC Slavia Praha, PVK Olymp
Praha - SK UP Olomouc.
2. zápasy, sobota 3. dubna 2010, 17:00 hodin:VK Modřanská
Prostějov - TJ Sokol Šternberk, VK Královo Pole Brno – TJ Mittal
Ostrava, TJ Sokol Frýdek-Místek – VC Slavia Praha, PVK Olymp
Praha - SK UP Olomouc.

ŠIKULKA týdne

NEŠŤASTNICE týdne

OGONNA
O
GONNA
NNAMANIOVÁ

KIM
GLASSOVÁ
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body esa
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1

příjem útok
21

blok
1

Ani zdravotní trable ji
nezastaví! Přestože čtvrteční
souboj na Olympu kvůli
střevním potížím vynechala,
v sobotu proti Olomouci
už opět řádila. Zejména
díky výborným útokům
šestadvacetileté smečařky
získal tým VK Modřanská
bod vždy ve chvíli, kdy to
nejvíce potřeboval. A úderná
Američanka byla jednoznačně
nejlepší volejbalistkou střetnutí.
A kdo jiný než Ogonna
také divácky zajímavý mač
zakončila drtivou smečí. ..
Ogonno, to bylo skvělé!

příjem útok
77%
6

blok
1

Ne, že by pětadvacetiletá
Američanka při jasných
triumfech svého celku nějak
škobrtala, jen prostě našla
jiného svého přemožitele.
Podobně jako v případě
její krajanky, i Kim potkaly
v uplynulém týdnu žaludeční
potíže, které vedly až ke
zvracení. Ráno v den zápasu
tak bylo rozhodnuto, že
proti Olomouci nenastoupí.
V hledišti Městské haly však
smečařka nechyběla, tudíž se
dalo odtušit, že by nemělo jít
o nic vážného. Kim, přejeme
brzké uzdravení!

Házená, volejbal
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Kosteleckým házenkářům přálo štěstí - připsali si další bod
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TJ S O K O L K O S T E L E C
N A HANÉ-HK

TJ PRAHA C H O D OV
V
Poločas:
Sedmimetrové hody:
Vyloučení:
Diváků:
Rozhodčí:

12:13
2/2:2/2
3:2
220
Jiří Novotný, Pavel Novotný

Průběh utkání:
3:2, 4:5, 7:7, 8:9, 11:11,
12:13, 14:16, 17:17,
19:20, 20:22, 23:24, 26:26

K 26:26 CH

KOSTELEC NA HANÉ Kostelečtí házenkáři se v jarní
části prvoligové soutěže trápí od
utkání k utkání. Nedaří se jim
navázat na úspěšnou podzimní
část, hledají se a prohry je táhnou
víc a víc ke dnu. I v utkání 18. kola,
ke kterému nastoupili na domácí
palubovce proti pražskému celku
TJ Chodov, nedokázali setřást
nervozitu a bezradnost.
Odzačátkuzápasusenechalidomácí
zatlačit do defenzívy, neustále
dotahovali brankový náskok
soupeře, který si hrál v pohodě svoji
hru. Běhaví Pražané využívali své
dobré fyzičky a v polovině utkání
už dokonale kostelecké házenkáře
uhnali. Očekávalo se určitě těžké
utkání, vždyť v podzimní části
dostali kostelečtí borci v Chodově
nakládačku 31:23.

Utkání bylo brankově velice
vyrovnané, přesto domácí neustále
dotahovali někdy i tříbrankové
vedení, ani jedinkrát za celých
60 minut hry nešli do vedení.
V poločase byl stav 12:13, což
bylo nakonec docela příznivé. „Tak
jak jsme mohli vyhrát, tak jsme
mohli i prohrát.... Celý zápas jsme
byli pod tlakem. Pražáci hráli to
co jsme čekali, my jsme vyhořeli
tentokrát v útočné fázi. Dostat doma
šestadvacet gólů je solidní, opět
vynikajícím způsobem zachytal
Varha. Ale v útoku jsme udělali 19
technických chyb - 11 v prvním
poločase, z toho mě jímá hrůza,“
neskrýval zklamání domácí trenér
Alois Jurík. „To je luxus, který si
nemůžeme dovolit, to nás stálo
bod. Totálně vybouchly opory
družstva – zkušeným hráčům, kteří
to dneska měli držet nad vodou,
se vůbec nedařilo, neustále jsme

Sestava a branky Kostelce n.H.:

Trenér:
Vedoucí týmu:

Grepl
Varhalík 2
Čech 1
Kosina 3

Jurka 5/2
Paták 6
Ševčík 2
Vymětal

Kaláb–Varha–Navrátil
Vasilyev 1
T. Grulich 2
M. Grulich 4

ZA
R E M ÍÍZ

Alois Jurík
Radek Navrátil.

18. kolo: HC Košutka Plzeň - Sokol Ostrava , TJ Náchod
- Tatran Litovel , 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 .
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Tomáš Grulich neohroženě prošel
obranouChodovaapokořilbrankáře.
Foto:JarmilaPospíšilová

Torzo házenkářů Prostějova přišlo doma o další body...

JAK SE HRÁLO...

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

dotahovali, neproměňovali šance,
dělali zbytečné chyby v rozehrávce.
Nebyli jsme schopní dostat se
do vedení, aby se hra uklidnila.
Dnešní bod je vydřený víc vůlí
než hráčským uměním. Chodov je
samozřejmě těžký soupeř, ale měli
jsme je přehrát. Kluci určitě chtěli,
možná z přemíry snahy se jim
nedařila střelba, přestože si vytvořili
řadu krásných příležitostí. Střelecky
dnes vyhořel Kosina, nedařilo se
spojkám, nedařilo se hráčům, kteří
měli utkání podržet. A když se
nedaří Varhalíkovi tak jako dnes,
naše hra jde rapidně dolů, bohužel.
Hráči dělali fatální chyby, kterých
se dopouštějí žáci v přípravce,
byli hodně nervózní, nevím jestli
to bylo změnou na letní čas nebo
jakou jinou výmluvu si mám
najít,“ dodal. V očekávání těžkého
domácího utkání neuvolnilo vedení
TJ Sokol Kostelec na Hané podle
dohody střelce Kosinu na střídavý
start sobotním utkání v Prostějově,
jak bývalo u dřívějších utkání
zvykem. Přesto, že neměl v nohách
o utkání víc a nepadla na něho
únava, nehrál v pohodě a nedařilo
se mu. „Vzhledem k tomu, jak
zápas vypadal, jsem s bodem
spokojený. Každopádně smekám
před kluky, bojovali, chtěli, bohužel

547:444
498:434
512:482
583:537
473:494
532:545
491:509
472:498
492:513
466:517
487:523
456:513

31
26
23
22
17
17
15
15
14
13
11
10

KAM za prvoligovou házenou
19. kolo, sobota 10. dubna 2010, 17:00 hodin: HK
Královo Pole - TJ Bystřice pod Hostýnem, Tatran Litovel
- HCB OKD Karviná SCM, Sokol Ostrava - TJ Náchod,
HC Košutka Plzeň - Sokol Nové Veselí, TJ Praha Chodov
- TJ Fatra Slavia Napajedla (neděle 11.4., 16:30), HBC
Jičín „B“ - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK (neděle 11.4.,
17:00).
-pk-

Pv 22:26 VM

PROSTĚJOV - V osmnáctém
dějství jižní skupiny druholigové
soutěže čekala prostějovské
házenkáře odveta s družstvem
z Velkého Meziříčí. Prostějov
měl výhodu domácího prostředí,
ale už v pátek bylo trenérovi
Antonínu Kristovi jasné, že bude
jen velmi obtížné uhrát body
s velice silným soupeřem. Ten je
v průběžné tabulce na druhém
místě.
V pátek na tréninku jsme řešili,
jestli dáme vůbec dohromady
soupisku. Chyběly opory družstva
– zraněný Juráček, nemocný
Nevrlý a Šestořád a hlavně kanonýr
Kosina, kterého na hostování
nepustil Kostelec. Obvolávali jsme
hráče a nakonec museli nastoupit
čtyři dorostenci,“ objasnil počátky
neúspěchu prostějovských
házenkářů trenér Antonín Krist.
Hráčské problémy domácích se
ukázaly hned v prvním poločase,
když v polovině prohrávali už
o sedm branek. Do přestávky sice
nepříznivý výsledek mírně stáhli,
ale bojovat se silným družstvem
hostí bylo nad síly oslabeného
družstva. Po prvním poločase

byl na světelné tabuli stav utkání
11:14. „Utkání se nám nepovedlo,
bohužel se nám rozpadl střed
obrany, nefungovala jak měla,
museli jsme improvizovat. I když
měla své chyby, nato, že hráči
nebyli sehraní, to nebylo zas až
tak špatné. Daleko horší byla
útočná fáze. Ne vlastní vinou jsme
ztratili 17 míčů a to je strašně moc.
Především tím, že jsme špatně
přihráli, přešlápli, udělali kroky.
Statistika střelby není pro nás až
tak špatná, je vcelku vyrovnaná
v porovnání se soupeřem, my jsme
však dělali víc chyb v rozehrávce
a ty soupeř trestal střelbou
z rychlého přechodu. Je to škoda,
utkání bylo hratelné, chtěli jsme se
i v té oslabené sestavě o výsledek
poprat,“ hodnotil výkony svých
svěřenců trenér Antonín Krist.
V obou poločasech nastaly pro
domácí několikaminutová hluchá
místa, kdy nebyli schopni zakončit
útok přesnou střelbou. To jim
nakonec zlomilo vaz a přišli
doma o cenné body. „Dotahovali
jsme neustále velký rozdíl skóre,
v prvním poločase jsme stáhli
sedmibrankové vedení až na
poločasový rozdíl tří branek. Ve
druhém poločase se utkání dlouho

táhlo, soupeř pak zase odskočil
a přestože jsme zase dotahovali,
chyběl nám už čas. Bohužel jsme
nevyužili dvou sedmimetrových
hodů, bohužel, bohužel. V závěru
už se na hře podepsala fyzická
i psychická únava. Myslím si,
že kluci se snažili hrát, ale nešlo
to. Mile mě překvapil Bečička,
který přes své mládí odehrál
dobrý zápas. Je to nadějný
dorostenec, musí ještě získávat
zkušenosti, ale byl jsem s jeho hrou
spokojen. Totéž platí i o ostatních
dorostencích, je potřeba jim dávat
příležitosti, za dva roky by se měli
plnohodnotně zařadit do A týmu.
V obraně opět nezklamal Raška, ve
druhém poločase nás podržel Jirka
Hrubý v bráně, docela se rozchytal.
Nedokázali jsme však využít
toho, že vychytával střelce hostí.
Vybrali jsme si v útočné fázi jedno
z nejhorších utkání sezóny. Ale
nemohu se na kluky zlobit, odehráli
to, na co momentálně mají, soupeř
byl prostě lepší,“ uznal trenér.
Po velikonoční přestávce
pojedou prostějovští házenkáři do
Juliánova, kde by mohli eventuálně
mile překvapit. Pokud tedy budou
v plné síle a přibude i troška toho
sportovního štěstíčka.
-jp-

se to nepodařilo. Utkání bylo hodně
těžké. Spokojený jsem byl s obranou
asvýkonemTomášeVarhyvbrance.
Závěr zápasu se doslova dřelo, ale víc
než na bod to nestačilo. Je to škoda,
ale je to sport, nedá se nic dělat,“
poznamenal rezignovaně Jurík.
O tomto víkendu má prvoligová
soutěž čtrnáctidenní pauzu, další

utkání se hraje až o víkendu po
Velikonocích. To pojedou kostelečtí
házenkáři do Jičína. I když je
Kostelec vzhledem postavení
v tabulce favoritem, výsledek
utkání je nepředvídatelný a bude
hodně záležet na tom, jak moc posílí
jičínský prvoligový mančaft hráči
z extraligy.
-jp-
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TJ S O K O L I I .
PROS TĚJOV

SOKOL VELKÉ
MEZIŘÍČÍÍ
Poločas:
11:14
Sedmimetrové hody: 5/3:4/4
Vyloučení:
3:8
Diváků:
120
Rozhodčí:
Dalajka, Zmeškal

Průběh utkání:
1:2, 2:5, 3:10, 6:11, 10:12,
11:14, 14:17, 15:20, 15:23,
17:24, 18:25, 22:26

Sestava a branky Kostelce n.H.:
M. Jurík 4
Sosík
Hrubý – Kamený
Bečička 5
Raška
Závodský
Bydžovský 5/1
T. Jurík 1
Ordelt 2
Burget
Černíček 4
Zapletal
Chytil 1

PORÁŽKA

Antonín Krist
Trenér:
Hrající asistent a vedoucí týmu: Svatopluk Ordelt

JAK SE HRÁLO...
Zbývající výsledky 17. kola: Sokol Brno Juliánov - Sokol Telnice
28:25, HC Tišnov -TJ Jiskra Havlíčkův Brod 38:20
18. kolo: Sokol II Prostějov - Sokol Velké Meziříčí , HC Zlín - HC
Tišnov , TJ Jiskra Havlíčkův Brod - SHC Maloměřice , Házená
Legata Hustopeče - Sokol Brno Juliánov , Tatran Bohunice - HK
Ivančice, Sokol Telnice - SK Kuřim

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. LIGY
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. Sokol Brno Juliánov
11. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
12. HC Tišnov

18
18
18
18
17
18
18
18
17
18
18
18

17
12
12
12
10
9
8
6
5
5
5
4

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

1
5
6
6
7
9
10
12
10
12
13
14

535:404
505:452
490:463
503:471
484:452
523:522
471:495
483:521
418:440
461:514
442:52 9
514:566

34
25
24
24
20
18
16
12
12
11
10
8

KAM za prvoligovou házenou
19. kolo, sobota 19. dubna 2010, 16:00 hodin: HC Zlín
- TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Sokol Velké Meziříčí - SHC
Maloměřice, SK Kuřim - Házená Legata Hustopeče, HK
Ivančice - Sokol Telnice (17:00 hodin), Sokol Brno Juliánov
- Sokol II Prostějov (neděle 11.4., 17:00), HC Tišnov - Tatran
Bohunice.
-pk-

Čtvrtfinálová série play-off přinese Kadetky VK Modřanská Prostějov jsou v EXTRALIZE!
hanácké derby. Přichází zlatý duben? Potřebná třetí výhra přišla hned v prvním zápase na Vysočině
(Dokončení ze str. 27)
V prvním kole totiž půjde
hlavně o naši vlastní formu,
ne ani tak o soupeře,“ pronesl
po posledním utkání před
vyřazovacími boji Miroslav
Čada, kouč VK Modřanská
Prostějov. „Čtvrtfinále by pro
nás ještě nemělo být tak náročné,
to rozhodující přijde až potom.
Nyní se soustředíme hlavně na
kvalitní přípravu, do níž zařadíme
i kondiční blok pod vedením
našeho specialisty Tomáše
Malého. Abychom zbytek
sezony zvládli nejen herně, ale
také fyzicky,“ dodal již dříve
Čada, vědom si, že nic jiného
než titul se od jeho týmu nečeká.
Nastává tak pro žlutomodrou
ekipu mistrovský duben?
Pokud by totiž volejbalistky
dotáhly svoji spanilou jízdu až
k poháru rychlou cestou, může
být ještě tento měsíc hotovo!
„Jsme si vědomy, že každý od
nás čeká jen zisk titulu. Roli
vysokého favorita přijímáme,
protože je tady na české poměry
skutečně vynikající tým,“ je
připravena nést zodpovědnost
kapitánka Milada Spalová.
„Přestože se to za námi mele,
myslím, že největším soupeřem
bude Brno,“ zauvažovala.
V posledních utkáních nehrály
volejbalistky Prostějova v úplně
ideální pohodě, což může být
směrem k play off paradoxně

dobře. „To je pravda, holky by
teď měly být v mnohem větší
pohotovosti. Myslím si ale,
že s Kimberley Glassovou na
hřišti by dnešní utkání vypadalo
jinak. Její absence se citelně
projevila, čímž však nechci
slabší výkon nijak omlouvat.
Každopádně jsme trochu dostali
po čumáku a opravdu si myslím,
že by nám to do rozhodující
fáze extraligy mohlo pomoct,“
uvedl po utkání s Olomoucí M.
Čada s tím, že zdravotní stav
americké smečařky není nijak
vážný. „Měla žaludeční potíže,
v pátek zvracela a proto jsme
ji nechali odpočívat. Touhle
virózou v uplynulých týdnech
prošla skoro polovina mančaftu
včetně naposledy Spalové
a Nnanamiové. Nejedná se o nic
vážného,“ ubezpečil kouč VK
Modřanská.
A jak to v extralize celkově
dopadlo a co nejvyšší soutěž čeká?
Druhé místo udržely v posledním
dějství hráčky Královo Pole Brno,
třebaže v posledním kole měly

volno. Jejich prvním soupeřem
ve vyřazovací části bude Ostrava,
Frýdek-Místek se utká s pražskou
Slavií a Olymp Praha s Olomoucí.
Všechny série se hrají na tři
vítězná utkání, přičemž první dvě
a případné páté utkání se hraje
u lépe umístěného družstva po
nadstavbové části. Čtvrtfinálové
zápasy začnou v pátek 2. dubna,
druhá utkání jsou na programu
o den později, tj. v sobotu 3. dubna
na stejném místě. Poté se série
přestěhuje k hůře postaveným
celkům, kde se bude hrát 7.,
případně 8. dubna. Jestliže bude
muset dojít na rozhodující pátý
duel, hrát se bude v pondělí 10.
dubna. Jestliže o šampionkách
a držitelkách medailí se bude
teprve rozhodovat, o sestupujícím
týmu bylo jasno už po
předposledním kole. Souboj
o „Černého Petra“ dopadl lépe
pro Přerovanky, které předstihly
Liberec, jenž se tak z nejvyšší
soutěže pakuje. Nahradí jej vítěz
první ligy a staronový účastníky
extraligy Tatran Střešovice. -pk-

TERMÍNY PLAY-OFF EXTRALIGY ŽEN
čtvrtfinále (na 3 vítězné zápasy):
semifinále (na 3 vítězné zápasy):
o 5.- 8. místo (na 2 vítězné zápasy):
finále (na 3 vítězné zápasy):
o 3. místo (na 2 vítězné zápasy):

2., 3., 7., 8. a 10. dubna
14., 15., 17., 18. a 21. dubna
14., 17. a 21. dubna
24., 25., 28., 29. dubna a 1. května
24. 28. a 30. dubna

PROSTĚJOV - Volejbalové
kadetky VK Modřanská
Prostějov to dokázaly!
Před letošní sezonou si
výběr trenéra Matěj stanovil jasný cíl v podobě
postupu z 1. ligy do nejvyšší soutěže ČR a na jejím
konci může zahlásit: MISE
SPLNĚNA! Po úspěšném
vstupu na domácí půdě
v podobě dvou výher zvládly mladé volejbalistky
i odvetu na Vysočině a hned
na první pokus dosáhly celkového vítězství v sérii 3:0
na zápasy. Kadetky VK
Modřanská tak postupují
do nejvyšší soutěže kategorie děvčat do 16 let!
Mladé Hanačky coby vítězky letošní 1. ligy se v baráži
o extraligu utkaly s nejhorším celkem letošního
ročníku, kterým se stalo
družstvo Vysočina Jihlava.
První dvě utkání vyhrály
Prostějovanky vždy v tiebreaku 3:2 na sety, tentorkát k němu dojít nemuselo.
Přestože VK Modřanská
prohrál první set 15:25,
v dalších sadách již na palubovce kraloval. Triumfy
25:17 a 25:21 zajistily
Hanačkám obrat a opět mnohem pevnější nervy v dra-

matické koncovce čtvrtého
dějství pak i konečnou výhru
– 24:26 a 1:3.
„Skóre prvního setu bylo
dáno dílem seznamováním
se s novým prostředím,
dílem i přemotivovaností. Postupně se však holky
zklidnily a od druhého setu
začaly hrát soustředěněji,
dělaly méně chyb a předvádět svou obvyklou hru,“
hodnotí utkání Jaroslav
Matěj, kouč prostějovských
kadetek. „Soupeř se ale
nevzdával a využil každé
polevení k ziskům bodů.
Dobrý výkon udržely holky až do koncovky čtvrtého setu. Myšlenky na
pětadvacátý bod byly silnější, koncentrace poklesla
a nevynucenými chybami
si koncovku značně zkomplikovaly. Nakonec to však
dokázaly,“ radoval se z velkého úspěchu celého prostějovského volejbalu Matěj.
Společně se svými ovečkami tak mohl zvednout vítězně ruce nad hlavu a zaskákat
si vítězné kolečko. Do extraligy postoupily kadetky
Prostějova nejrychlejším
možným způsobem - 3:0 na
zápasy,
Pod vedením trenéra J.Matěje
tvrdě trénovaly a o úspěch

JÓÓÓ, JSME TAM! Kadetky VK Modřanská Prostějov to dokázaly a ve třech
barážových zápasech si zajistily postup do extraligy! Foto: www.vkprostejov.cz
celý ročník bojovaly: M.
Zatloukalová, M. Vítková,
S. Uličná, M. Růžičková, J.
Němečková, K. Mlčáková, P.
Missottenová, D. Marková,
M. Kučerová, K. Konečná,
N. Kolderová, V. Frýbortová,
V. Gogová, A. Buriánková.
„Ale není to jen úspěch těchto
děvčat, je to úspěch systema-

tické práce s mládeží ve VK
Prostějov a TJ OP Prostějov.
Je to úspěch i ostatních družstev a trenérů, kteří nynější
kadetky, až na výjimky, učili
hrát volejbal od nejmladších
kategorií v prostějovských
oddílech,“ píše se dále na
klubových stránkách www.
vkprostejov.cz.
-pk-

baráž o extraligu ČR kadetek
VYSOČINA JIHLAVA - VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
KONEČNÝ STAV SÉRIE 0:3
3. utkání: 1:3 (15, - 17, - 21, - 24)
Sestava Prostějova: Němečková, Mlčáková, Missottenová,
Kolderová, Vítková, Marková, libero Uličná - Kučerová,
Zatloukalová, Růžičková, Frýbortová, Buriánková. Trenér: Jaroslav
Matěj.

Basketbal

29. března 2010

28

Basketbalisté se prosadili v obranném i útočném zápase

k
o
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37. KOLO MATTONI NBL

NH OSTRAVA - BK PROSTĚJOV

57:81
Čtvrtiny:

21:27, 16:15,
11:22, 9:17
Trestné hody: 10/7:24/19
Střelba za 2b: 34/16:38/25
Trojky:
25/6:14/4
Doskoky:
25:26
Osobní chyby: 22:16
Diváků:
740
Rozhodčí:
Paulík, Vrážel,
Matějek

Sestava a body Prostějova
Skibniewski 15
Dokoupil 3
Veikalas 18
Landry 19
Chán 11
Tóth 6
Trenér:
Asistenti:

Veselovs 6
Hyzy 2
Zlámal 1
Krakovič

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

39. KOLO MATTONI NBL

Druhé zaváhání v Ostravě Orli nepřipustili
Hyzy odvezen do nemocnice - DESET STEHŮ!
O 57:81 Pv

OSTRAVA/PROSTĚJOV
- Po náročném závěru
předchozího týdne zavítali
prostějovští Orli ve středu
na palubovku odpočatého
celku z Ostravy. Aby
toho nebylo málo, tak
proti kompletní soupisce
domácího celku, kde už
nechyběl ani vyléčený
Rostislav Uhlíř, přijeli Orli
hned bez tří hráčů základní
rotace. V průběhu utkání
se navíc ještě zranil pivot
Hyzy. Tento ale ukázal, jak

je důležité mít vyrovnanou
lavičku. Hráči zastoupili
chybějící členy orlí letky
a už v úvodu utkání se
ujali vedení. Prostějovský
náskok zprvu kolísal kolem
desetibodové hranice, ale
ve druhé půlce už se přes
ni definitivně přehoupnul.
V závěru třetí a ve čtvrté
čtvrtině se už jednalo
jenom o to, jak velkým
bodovým rozdílem utkání
skončí. Svěřenci trenéra
Bálinta si tak nakonec
odváží z Ostravy vítězství
81:57.

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Zdeněk HUMMEL (NH Ostrava): „Prostějov ukázal, že kvalitou
kádru je daleko před námi. Jeho hráči nás přehráli především kolektivní
a defenzivní hrou. Naši hráči stále hrají velmi individualisticky.
Lubomír RŮŽIČKA (asistent trenéra BK Prostějov): „Po
víkendovém pohárovém utkání jsme počítali zraněné hráče.
Naštěstí se uukázalo, že disponujeme vyrovnaným kádrem.
Zejména v obraně jsme předvedli famózní výkon. Ukázali jsme
sílu naší lavičky. Hráli jsme kolektivní basketbal se vskutku dobrou
obranou. V úvodu se nám sice nedařilo bránit Burka, ale s přibývajícími minutami jsme si přivykli jeho stylu hry. Střelce Hooda pak
výborně eliminoval Benas Veikalas.“
-pk-

S ohledem na odehrání
tří zápasů během tří dnů
v rámci finálového turnaje
Českého poháru mužů
a potřebné doléčení několika
drobných zranění v týmu
se musel trenér Bálint
obejít ve středečním utkání
bez středního rozehrávače
Lawrence a křídelníků
Šležase s kapitánem Prášilem.
Od úvodního rozskoku se
tak na palubovce objevila
poměrně netradiční základní
pětka: Skibniewski, Dokopil,
Veikalas, Landry a Chán.
Ostravané nastoupili do utkání
s navrátilcem Rostislavem
Uhlířem v základní sestavě,
jenž se představil s Burkem,
Mitchellem,
Hoodem
a Stuchlým.
Domácí vstoupili do utkání
lépe a po pěti minutách vedli
14:7. Prostějovem špatný
začátek utkání neotřásl
a zpevněná obrana Hanáků
i přesná střelba znamenala
sérii 15:0, která poslala Orly
do osmibodového vedení 14:22. První čtvrtina byla
vůbec na body bohatá, o čemž
svědčí výsledek 21:27.
Druhou desetiminutovku

81:108
22:27, 27:33,
18:26, 14:22
Trestné hody: 20/14:9/8
Střelba za 2b: 39/20:50/35
Trojky:
21/9:19/10
Doskoky:
19:28
Osobní chyby: 14:17
Diváků:
510
Rozhodčí:
Vrážel, Hošek,
Kec
Skibniewski 11

– 48:64 a bylo rozhodnuto.
V závěrečné čtvrtině Prostějov
obranu domácích sevřel
ještě víc a Ostrava za celých
deset minut nastřílela pouze
devět bodů! Navíc pouze
čtyři body padly ze hry. Orli
vyhráli úvodní čtyři minuty
posledního dějství poměrem
14:4 a celkově tak zvýšili
na 52:78 v jejich prospěch.
Ve zbývajících minutách už
z obou stran nepadnul ani
jeden koš ze hry a jednalo
se tak opravdu o kosmetické
úpravy závěrečného skóre.
Výsledek 57:81 tak znamená,
že Orli si na Hanou i v značně
okleštěné sestavě odváží
dvoubodový zisk.
-pk.-

S Nymburkem
Nymburkem v úterý
úterýý
Kalendář Mattoni NBL poznal termíny odložených utkání
31. a 33. kola úřadujícího mistra ČEZ Basketball Nymburk.
Středočeši si své prvoligové zápasy museli odložit kvůli
účasti v EuroCupu a jejich domácí šlágry proti Novému Jičínu
a Prostějovu se tak nakonec odehrají ve čtvrtek 8. dubna od 18
hodin, resp. v úterý 20. dubna taktéž od 18 hodin. Navíc další
utkání Nymburku, tentokrát 41. kola s Vyšehradem se přesouvá
ze středy 7.4. na úterý 6.4. 2010.
-pkp
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Obchodní partneři BK Prostějov

BC KOLÍN - BK PROSTĚJOV
STĚĚĚJOV
JOV

Čtvrtiny:

zahájili hráči Prostějova
sedmibodovou
sérií
a poprvé se přehoupli přes
dvoucifernou hranici – 21:34.
Pak ale Ostravané srovnali
a stáhli rozdíl pod deset
bodů. Navíc v 16. minutě se
ke zraněným přidal i pivot
Radoslaw Hyzy, který byl
s poraněním hlavy převezen
do nemocnice! V závěrečných
minutách se tak domácím
podařilo snížit na přijatelný
poločasový stav - 37:42.
Od třetí čtvrtiny ale Orli utkání
zcela opanovali a po úvodních
koších na obou stranách přišla
jejich rozhodující série.
V závěru 29. minuty už bylo
jejich vedení šestnáctibodové

Auto
Samson

ERVICE
Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

Sestava a body Prostějova
a.s.

Nový Svět 89 / 4, 118 00 Praha 1

Šležas 25
Veikalas 10
Landry 8
Chán 14
Lawrence 15
Dokoupil 2

Hyzy 17
Tóth 5
Krakovič 1
Zlámal

Trenér:
Asistenti:

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Jozef Lovík

koše Mattoni NBL v číslech
37. kolo: BK Děčín
ěčí - Č
ČEZ Basketball Nymburk 66:72 (předehráno)
ředehráno)
á • USK
Praha - Sokol Vyšehrad 72:48 (25:10, 37:21, 54:33). Nejlepší hráči: McKay
22 bodů a 5 doskoků, Klimeš 13 bodů a 12 doskoků, Ford 8 bodů a 11 doskoků,
Kotas 7 bodů, 6 doskoků a 5 asistencí - Skořepa 15 bodů a 14 doskoků, Široký 7.
Trojky: 27/7:19/5. Střelba 2 b.: 41/20:37/12. Trestné hody: 16/11:15/9. Doskoky:
43:38. Osobní chyby: 16:16. Rozhodčí: Galajda, Znamínko, Kučera. Diváků:
100 • BC Kolín - Basketball Brno 84:72 (16:29, 32:45, 62:60). Nejlepší hráči:
Smith 21 bodů, 5 doskoků a 4 asistence, Zachrla 16 bodů a 9 doskoků, Machač
13 bodů a 5 doskoků, Jones 12 bodů a 5 asistencí, Zuzák 10 bodů a 4 doskoky,
Pavlík 10 - Meno 17 bodů a 8 doskoků, Černošek 13. Trojky: 18/8:20/5. Střelba 2
b.: 38/19:45/26. Trestné hody: 25/22:7/5. Doskoky: 28:26. Osobní chyby: 14:20.
Rozhodčí: Lukeš, Hošek, Kučera. Diváků: 560 • NH Ostrava - BK Prostějov
57:81 (21:27, 37:42, 48:64). Nejlepší hráči: Burke 14 bodů a 4 doskoky, Stuchlý
9 - Landry 19 bodů a 9 doskoků, Veikalas 18, Skibniewski 15, Chán 11 bodů, 7
asistencí a 6 doskoků. Trojky: 25/6:14/4. Střelba 2 b.: 34/16:38/25. Trestné hody:
10/7:24/19. Doskoky: 25:26. Osobní chyby: 22:16. Rozhodčí: Paulík, Vrážel,
Matějek. Diváků: 740 • Karma Basket Poděbrady - BK Synthesia Pardubice
71:100 (19:27, 38:56, 60:81). Nejlepší hráči: Vyoral 18, Thomas 16, Páleník 12
bodů a 6 doskoků - Hampton 17, Arnold 15 bodů a 5 doskoků, Miloš 14 bodů
a 4 doskoky, Bohačík 10 bodů a 5 doskoků, Sýkora 10 bodů a 4 doskoky. Trojky:
20/7:27/13. Střelba 2 b.: 45/22:40/26. Trestné hody: 8/6:14/9. Doskoky: 22:34.
Osobní chyby: 16:13. Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Nejezchleb. Diváků: 300 •
BK Breda & Weinstein Opava - Mlékárna Miltra Nový Jičín 71:100 (13:26,
29:52, 49:71). Nejlepší hráči: Štec 16 bodů, 5 asistencí a 4 doskoky, Šiřina 14
bodů a 4 asistence, Kratochvíl 10 bodů a 5 doskoků - Muirhead 15 bodů a 7
doskoků, Pandula 14 bodů a 6 doskoků, Gavlák 11, Šarovič 11 bodů a 5 doskoků,
Šteffel 8 bodů a 8 doskoků, Pelikán 8 bodů a 7 doskoků. Trojky: 25/6:18/8.
Střelba 2 b.: 34/20:48/29. Trestné hody: 17/13:23/18. Doskoky: 20:40. Osobní
chyby: 21:16. 5 chyb: 37. Blažek, 38. Kratochvíl (oba O). Rozhodčí: Dolinek,
Kapl, Holubek. Diváků: 503.
38. kolo: Basketball Brno - Sokol Vyšehrad 94:47 (36:9, 52:19, 72:33).
Nejlepší hráči: Sedmák 24 bodů a 9 doskoků, Meno 21 bodů a 10 doskoků,
Holanda 13 bodů a 6 doskoků, Vrubl 12 bodů a 4 asistence - Lipold 14. Trojky:
30/12:16/5. Střelba 2 b.: 46/25:38/9. Trestné hody: 12/8:18/14. Doskoky:
41:32. Osobní chyby: 18:14. Rozhodčí: Paulík, Kapaňa, Nejezchleb. Diváků:
250 • USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk 60:84 (18:16, 31:41, 46:63).
Nejlepší hráči: Ford 18 bodů a 6 doskoků, McKay 18 bodů a 4 doskoky,
Hruban 11 - Lee 20, Ricci 15 bodů a 7 doskoků, Lewis 13, Slezák 11, Křemen
10 bodů a 5 doskoků, Benda 6 bodů a 11 doskoků. Trojky: 17/2:19/7. Střelba
2 b.: 37/19:42/26. Trestné hody: 25/16:15/11. Doskoky: 25:39. Osobní chyby:
17:21. Rozhodčí: Kurz, Matějek, Jedlička. Diváků: 400 • BC Kolín - BK
Prostějov 81:108 (22:27, 49:60, 67:86). Nejlepší hráči: Platt 22 bodů a 4
doskoky, Smith 21 bodů a 4 asistence - Šležas 25, Hyzy 17, Lawrence 15, Chán
14 bodů a 7 doskoků, Skibniewski 11, Veikalas 10 bodů a 5 asistencí, Landry 8
bodů a 7 doskoků. Trojky: 21/9:19/10. Střelba 2 b.: 39/20:50/35. Trestné hody:
20/14:9/8. Doskoky: 19:28. Osobní chyby: 14:17. Rozhodčí: Vrážel, Hošek,
Kec. Diváků: 510 • BK Děčín - BK Synthesia Pardubice 77:78 (17:27, 41:46,
59:64). Nejlepší hráči: Hatcher 17 bodů, 5 asistencí a 4 doskoky, Pomikálek
15 bodů a 5 doskoků, Pištěcký 10 - Hampton 25 bodů, 7 asistencí a 6 doskoků,
Arnold 15 bodů a 8 doskoků, Sýkora 10. Trojky: 29/10:22/9. Střelba 2 b.:
40/18:43/22. Trestné hody: 15/11:13/7. Doskoky: 37:34. Osobní chyby: 19:16.
TCH: 34. Budínský (trenér D). Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Kučera. Diváků:
960 • NH Ostrava - Mlékárna Miltra Nový Jičín 70:100 (23:25, 42:44,
53:69). Nejlepší hráči: Hood 18 bodů a 5 doskoků, Palyza 14, Burke 11 bodů
a 6 doskoků - Walker 21 bodů a 4 doskoky, Muirhead 17, Pandula 16, Pelikán
13 bodů a 4 doskoky, Gavlák 11. Trojky: 26/10:15/6. Střelba 2 b.: 37/14:41/29.
Trestné hody: 13/12:28/24. Doskoky: 25:29. Osobní chyby: 25:14. 5 chyb: 34.
Gniadek (O) - 25. Šarović (NJ). Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Janovský. Diváků:
930 • Karma Basket Poděbrady - BK Breda & Weinstein Opava 85:106
(20:28, 42:58, 58:80). Nejlepší hráči: Thomas 27, Horák 18 bodů a 4 doskoky,
Castleberry 14 bodů a 6 doskoků, Páleník 11 bodů a 6 doskoků - Štec 23 bodů
a 7 doskoků, Novák 18 bodů a 12 doskoků, Blažek 15, Šiřina 15, Kratochvíl
12, Čarnecký 10 bodů, 8 asistencí a 5 doskoků. Trojky: 19/7:21/9. Střelba 2
b.: 40/23:44/29. Trestné hody: 27/18:21/21. Doskoky: 22:38. Osobní chyby:
18:23. Rozhodčí: Lukeš, Kučera, Lukeš. Diváků: 350.
-pk-

V Polabí přesáhli basketbalisté
Prostějovu nastřílenou stovku!
K 81:108 Pv
KOLÍN/PROSTĚJOV Bezstarostnou přestřelku
sledovali diváci v sobotním
utkání 39. kola Mattoni NBL
Kolíně. Hostující Prostějov
prohrával jen v úvodu (3:0),
ale ještě ve druhé minutě
skóre otočil a domácí už do
vedení nepustil. Polabští
diváci shlédli zápas, ve kterém
se až na výjimky nebránilo
a s vysokou procentuální
úspěšností zakončovalo.
V polovině zápasu byl
stav 49:60 a jenom díky
trochu zlepšené obraně
Orlů se jejich inkasované
body nepřehouply přes
stobodovou hranici. Jinak
tomu ale bylo na straně
domácích, kteří ani ve
druhé polovině utkání moc
nebránili a nebylo se tedy
čemu divit, že obdrželi sto
osm bodů. Zápas tak nakonec
skončil poměrem 81:108.
Prostějovští Orli zavítali na
palubovku polabského celku
BC Kolín, který by se s velkou
pravděpodobností mohl udržet
do play-off na šestém místě
a stát se tak jejich čtvrtfinálovým
soupeřem s jasným hledím
– vyhrát a potvrdit dobrou
formu. Do zápasu s adeptem
na čtvrtfinálového soupeře
nastoupili naši Orli bez
kapitána Jaroslava Prášila
a pivota Pavelse Veselovse.
Základní sestava v porovnání
s minulým zápasem v Ostravě
zaznamenala jednu změnu,
když uzdravený Šležas nahradil
Dokoupila. Na úvodní rozskok
nastoupili Skibniewski, Šležas,
Veikalas, Landry a Chán. Za
domácí se představila pětka
v tomto složení: Smith, Jones,
Zachrla, Machač, Platt.
Samotný zápas zahájil
úspěšnou trojkou domácí
křídelník Roman Zachrla,
jenž v minulém kole dotáhnul
polabský tým k vítězství proti
Brnu. To bylo ale poprvé
a naposledy, co domácí
Kolín vedl. Následovala
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Predrag BENAČEK (BC Kolín): „V útoku hrál Prostějov
skvěle. Naopak já jsem nespokojený s naší obranou, dostali jsme
šedesát bodů za první poločas - to je velmi špatné. Prostějov dal
za první poločas z třiceti střel čtyřiadvacet a to je hodně vysoké
číslo. Samozřejmě to bylo kvalitou soupeře, ale také naší špatnou
obranou. Špatně jsme řešili některé situace. Hráči Prostějova naše
chyby trestali.“
Peter BÁLINT (BK Prostějov): „K vidění byl útočný basketbal,
což je pro diváky dobré. Pro nás byl první poločas v obraně
katastrofální, dostali jsme devětačtyřicet bodů a to je dost.
V první polovině jsme vůbec nebránili. Soupeř měl hrozně moc
volných střel, a proto bylo skóre tak vysoké. Ve druhém poločase
jsme už bránili lépe, nedovolili jsme soupeři tolik volných střel
jako v první půlce, kdy měl Kolín vysoké procento úspěšnosti.
Soupeře jsme donutili k několika chybám. Dali jsme pár lehkých
košů a zápas se potom už jen dohrával.“
-pktotiž šestibodová série Orlů,
kteří se už do konce utkání
vedení prakticky nevzdali. Za
stavu 7:13 začaly již zmíněné
střelecké hody, kdy koš na jedné
straně střídala odpověď na
druhé straně. Za domácí se díky
volným pozicím rozjel Smith
s Jonesem a za Orly především
Šležase. Po první čtvrtině tak
bylo skóre 22:27. Ve druhé
čtvrtině se střelecká intenzita
ještě zvýšila. Nejdříve kolínský
Smith ve 12. minutě vyrovnal
na 29:29, k čemuž došlo
ještě dvakrát (31:31 a 37:37),
pak se ale Orli díky dvěma
rychlým tříbodovým pokusům
Šležase, který nakonec nastřílel
slušných pětadvacet bodů,
odpoutali a ani oddechové
časy trenéra domácího
celku Benáčka nepomohly
k zastavení naší ofenzívy a růstu
našeho náskoku. Vše doslova
korunovala závěrečná akce
čtvrtiny, ve které s klaksonem
zakončil z tříbodové pozice
Radoslaw Hyzy a poprvé
v utkání zvýšil na dvouciferné
vedení 49:60.
S odehranými dvaceti minutami
mohli být poměrně spokojení
diváci v hale, ale určitě
nemohli být spokojení trenéři...
Vstup do druhé poloviny byl
v podání Orlů lepší než v první

polovině a to především na
obranné části. Domácí už
se nedostávali do volných
střel a navíc se jim nedařilo
přesně přihrávat. Hanáci se
tak často dostávali do rychlých
protiútoků, o čemž svědčí
celkově jedenáct proměněných
rychlých protiútoků ze
třinácti. Prostějovské
vedení tak pomalu, ale jistě
narůstalo, až jsme se díky
závěrečné sekvenci dostali do
devatenáctibodového náskoku
67:86. Přes dvacet bodů se
Orli přehoupli hned v úvodu
závěrečné čtvrtiny a dalšími
dvěma koši poté prakticky
rozhodli o osudu tohoto zápasu.
Na čtyřiadvacetibodové vedení
už soupeř nedokázal zareagovat
a často se uchyloval k doslova
zbrklým střelám. Naproti tomu
Orli hráli stále svoji hru a oproti
začátku utkání se daleko více
koncentrovali na obranu. Trenér
Bálint navíc mohl dát prostor
všem hráčům ze střídačky
a v této čtvrtině se tak do hry
zapojilo hned devět hráčů
včetně Krakoviče a Zlámala.
O závěrečnou úpravu skóre se
nakonec postaral prostějovský
střední rozehrávač Lawrence,
který tříbodovým košem udělal
pěknou tečku za sobotním
utkáním.
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. Mlékárna Miltra Nový Jičín 38
2. ČEZ Basketball Nymburk 37
3. BK Prostějov
38
4. BK Synthesia Pardubice
39
5. BK Děčín
39
6. BC Kolín
39
7. USK Praha
39
8. BK Breda&Weinstein Opava 39
9. Basketball Brno
39
10. Karma Basket Poděbrady
39
11. NH Ostrava
39
12. Sokol Vyšehrad
39

34
34
32
27
24
16
16
16
11
11
9
2

4
3
6
12
15
23
23
23
28
28
30
37

3447:2681
3515:2322
3308:2690
3238:2892
3145:3056
3148:3244
2898:3049
3111:3279
2952:3142
2937:3340
2903:3487
2219:3639

72
71
70
66
63
55
55
55
50
50
48
41

Kam příště
40. kolo, sobota 3. dubna 2010, 18:00 hodin: Sokol Vyšehrad Karma Poděbrady (středa 31.3., 18:15 hodin), BK Breda&Weinstein
Opava - NH Ostrava, Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Děčín
(neděle 4.4., 17:00 hodin), BK Synthesia Pardubice - BC Kolín
(17:00), BK Prostějov - USK Praha (středa 31.3., 17:30), ČEZ
Basketball Nymburk - Basketball Brno.
-pk-

SKOKAN roku

HOŘÁK týdne

A
Aleš
leš CHÁN
CHÁN

Petr
DOKOUPIL

OM
52:40
bloky
2

střelba
21/14
získané míče
1

doskok
13
užitečnost
36

asistence
7
body
25

Devětadvacetiletý pivotman Orlů prožívá výtečnou
sezonu. Hanácké prostředí
i Bálintova důvěra mu od
počátku svědčí, což splácí až
na výjimky v každém utkání.
V uplynulém týdnu se BK
Prostějov představil hned
dvakrát na palubovce soupeřů, což je pro podkošového
hráče vždy o to větší zkouška
ohněm. Exnymburský obr si
však poradil jak s nájezdníky
Ostravy, tak i Kolína a svými
mohutnými příspěvky táhl
Orly k očekávaným výhrám.
Parádní výkon předvedl především v sobotním duelu ve
středních Čechách, kde na
palubovce doslova kraloval.
Aleši, jen tak dál!

OM
1
bloky
30:32

střelba
0
získané míče
8/4

doskok asistence
0
5
užitečnost
body
1
0

Dvaadvacetileté křídlo
dostávalo v posledních
zápasech hodně prostoru, což
vracelo poctivým výkon. Kouč
Bálint často prostějovského
odchovance nasazoval na
hvězdysoupeřea„Doky“úlohu
víceméně plnil. Jakmile však
mělo jít o útočnou nadstavbu,
jistota mu ještě chyběla. To se
potvrdilo i v uplynulých dvou
duelech. Zatímco v Ostravě
za více jak třiadvacet minut
nasbíral jen 3 body, v duelu na
palubovce Kolína se prosadil
jen 2 bodíky... Ve valorizaci jej
dokonce postihla vždy nemilá
mínusová bilance.
Petře, věříme, že to přijde!

