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TRAGÉDIE otřásla i otrlými

DNES ČTĚTE

Náraz do stromu vzal život ženě i dítěti
přes komunikaci," popsala nám nehodu
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Samotní policisté kroutili hlavami
nad tím, proč se řidička rozhodla
ve velké rychlosti na mokré silnici
předjíždět jiné auto v zatáčce. Následný smyk měl nedozírné následky, náraz do stromu byl bohužel
smrtící. "Došlo k devastaci pravé

STŘEDA TĚSNĚ PŘED POLEDNEM. K BRODKU U PROSTĚJOVA MÍŘÍ S OHLUŠUJÍCÍM JEKOTEM SIRÉN HASIČI, POLICISTÉ I SANITKA RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. VE STEJNOU
CHVÍLI STARTUJE Z OLOMOUCE
I
ZÁCHRANNÝ
VRTULNÍK.
VŠICHNI SPĚCHAJÍ NA MÍSTO ZÁVAŽNÉ NEHODY, PŘI NÍŽ NAKONEC
VYHASLY ZCELA ZBYTEČNĚ DVA
LIDSKÉ ŽIVOTY.

Proč těhotná
žena seděla na
sedadle SMRTI?

Deset minut po půl dvanácté jela v Renaultu čtyřčlenná osádka ze Zlínska po
silnici z Drysic směrem na Brodek u Prostějova. Za volantem seděla třicetiletá
žena, nepochopitelně vedle ní na místě
spolujezdce o rok mladší žena ve vysokém stupni těhotenství. Vzadu pak ještě
seděli muž a rovněž pětileté děvčátko,
dcera těhotné ženy. Zbývalo několik vteřin do osudné chyby řidičky a neuvěřitelného neštěstí. Nikdo už teď nezmění
to, co havárii předcházelo. Teď už není
nic platné řidičce vysvětlovat, že nemá
riskovat a hnát se po staré hrbolaté a
navíc mokré silnici tak zběsile. A navíc
předjíždět jiné auto v prudké zatáčce. "Ve
středu v 11.40 hodin jela třicetiletá řidička s osobním vozidlem Renault MeTřicetiletá řidička tohoto Renaultu při jízdě riskovala a ve smyku narazila do stromu. Má
tak na svědomí dva lidské životy a bude se zodpovídat před soudem. V autě navíc seděli ještě muž a pětiletá dcera zemřelé ženy. Oba včetně řidičky utrpěli jen lehká zranění.
gane Scenic po pozemní komunikaci od
obce Drysice na obec Brodek u Prostějova a před levotočivou zatáčkou a následným klesáním k místu, kde je
odbočka do pískovny, předjížděla osobní
motorové vozidlo Škoda Forman. Po
předjetí tohoto vozidla a projetí levotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost
svého vozidla stavu a povaze vozovky,
svým schopnostem a znalostem, dostala
smyk, následně vyjela vlevo mimo ko- strany a hmotné škodě na vozidle. Devěmunikaci a narazila do stromu. Od něho tadvacetiletá spolujezdkyně ve vysokém
se vozidlo odrazilo a zůstalo stát napříč stupni těhotenství, která seděla na předním sedadle, utrpěla těžká zranění, kteŘeditel záchranky Pavel Holík v sa- rým na místě podlehla. Ihned bylo
nitce, kde se odehrávalo neskutečné přistoupeno ze strany lékařů RLP k prodrama. Bohužel se smutným koncem...
vedení císařského řezu, vyjmutí novoro-

zence a tento byl umístěn do inkubátoru
a akutně transportován do Fakultní nemocnice Olomouc. Po převozu do nemocnice novorozenec zemřel. U ostatních osob ve vozidle došlo k lehkým zraněním. Způsobená škoda na vozidle byla
vyčíslena na 105 tisíc korun," dodala
smutné skutečnosti mluvčí naší policie.
Zatímco hasiči vystříhávali ze zdemolovaného auta všechny čtyři zraněné osoby,
na první pohled bylo jasné, že jedna z
nich je na tom zdravotně velice špatně.
"Žena v devátém měsíci těhotenství ležela na vakuové matraci na silnici a hasiči se ji snažili resuscitovat. Utrpěla
závažná zranění hlavy a hrudníku. Bohužel, bylo málo pravděpodobné, že by tato
zranění přežila, přesto jsme hasiče po
našem příjezdu vystřídali v oživovacích
pokusech. Zároveň jsme se ale museli
rychle rozhodnout, zda se pokusíme alespoň zachránit ještě ono nenarozené dítě,"
uvedl Večerníku Pavel Holík, ředitel prostějovské záchranné služby. "Nebylo co
odkládat, nakonec jsem rozhodl a vzápětí
v sanitce i provedl císařský řez, pomocí
kterého jsem vyjmul z těla umírající ženy
dítě. Nejprve nemělo snahu dýchat, vzápětí se nám ho ale podařilo přivést do stabilizovaného stavu a lékaři z Olomouce
ho v inkubátoru převezli vrtulníkem do
Olomouce. Hodně mě mrzelo, když jsem
se pod dvou hodinách dozvěděl, že dítě
nakonec i přes usilovnou snahu lékařů z
Fakultní nemocnice v Olomouci zemřelo," uvedl ještě Pavel Holík. Obsáhlý
rozhovor s ním přinášíme na třetí straně
dnešního vydání.
Obrovské patálie se zákonem nyní ale čekají třicetiletou řidičku, která řídila vozidlo. Ze své nezodpovědnosti a zbytečného riskování se bude zodpovídat
před soudem. "Třicetiletá žena byla obviněna a za trestný čin usmrcení z nedbalosti jí hrozí trest odnětí svobody na
jeden rok až šest let," dodala Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Co je to ale platné, životy ženě a miminku, které lékaři museli vyjmout z těla
umírající matky, to už nevrátí.
-mik-

viděl
Strážník Přišel,
a zvítězil
hasičem nad požárem...

"Před devátou hodinou byla přijata
žádost z Policie ČR o prověření
požáru vitríny v pasáži naproti Obchodního domu Prior. Hlídka pohybující se na náměstí T. G. Masaryka ihned vyrazila do uvedené
oblasti. Zde spatřila hořící nástěnku. Nebylo v tu chvíli zřejmé,
zda nejde o čin vandalů," řekla na
úvod Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.

Před příjezdem hasičů strážníci
oheň uhasili za pomocí hasícího
práškového přístroje. "Ten hlídce
zapůjčil prodavač z blízké provozovny. Ke vznícení nástěnky zřejmě došlo díky zkratu na elektroinstalaci. Následně hlídka zabezpečila naplnění hasičského přístroje a opětovné vrácení majiteli.
Událost si posléze převzali hasiči,"
dodala Jana Adámková. -mik-

Topolánek
do TOP09?
To je snad apríl…

Nad OP Prostějov
se stahují mračna

Podnik propustil 150 lidí
Předběžný věřitelský výbor v
úterý schválil návrhy managementu Oděvního podniku,
které se týkají provozních výdajů firmy. To by mělo umožnit další pokračování výroby
minimálně do jednání věřitelů,
které proběhne 26. dubna 2010
na Krajském soudu v Brně.
„Jedná se zejména o možnost využití inkas z prodeje zboží a plateb od zákazníků pro financování
současných zakázek ve výrobě,“
informoval Karel Samec, mediální zástupce Oděvního podniku.
Krajský soud v úterý rovněž rozhodl, že osloví další subjekty, zda
chtějí předložit svůj návrh reor-

ganizačního plánu. Ten by měl
být případně v základních obrysech představen 26. dubna na
další schůzi věřitelů. Jak jsme již
informovali, management firmy
se vytvoření reorganizačního
plánu vzdal z důvodů nemožnosti získání potřebných finančních zdrojů k trvalému udržení
výroby a realizaci úsporných
opatření.
Na konci minulého týdne Oděvní
podnik propustil 150 zaměstnanců. Propuštění pracovníci
mají dvouměsíční výpovědní
lhůtu a tříměsíční odstupné. Očekává se, že další vlna výpovědí
bude následovat.
-bp-

ČTĚTE PŘÍŠTĚ
Pavel Holík z Prostějova se v
květnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR bude ucházet o hlasy voličů
z šestého místa kandidátky
ČSSD. Dlouholetý ředitel
prostějovské záchranky je
opravdu aktivním regionálním
politikem. Je členem Zastupitelstva a radním města Prostějova,
předsedá zdravotní a sociální
komisi při Radě města. Zároveň
je krajským zastupitelem a
členem Rady Olomouckého V příštím čísle přineseme
kraje, zasedá ve zdravotním rozhovor s Pavlem Holíkem
výboru Zastupitelstva kraje.
nejen o blížících se volbách.

Pomozte malým pacientům
z Nemocnice Prostějov.
Potřebujeme získat 39 000 Kč.
Více informací na straně 10

6. dubna 2010

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Dým obtěžoval

V průběhu jednoho dne vyjížděli strážníci několikrát do různých míst našeho města na
oznámení o šířícím se dýmu.
Vyhláška č.12/2007 sice v
tomto období povoluje pálení
suchého rostlinného materiálu,
ale občané si často neuvědomují, že nesmí kouřem zamořovat okolí. Rozdělají oheň a
do něj nahází mokré větve, trávu a jiný podobný zahradní odpad. Poté následuje nepříjemný zápach a čoud, který sousedy obtěžuje.
Pokud se potřebujeme nutně
zbavit těchto věcí a nejsou příhodné klimatické podmínky,
lze toto vyřešit odvozem do
některého se sběrných dvorů.
Zabráníme tímto nepříjemnostem, které mohou vyústit předvoláním k správnímu řízení.

Zabavili mu startky

Strážníci prováděli v ranních
hodinách dohled na veřejný
pořádek ve Smetanových sadech. Zde postávaly skupinky
mládeže. Někteří z nich kouřili cigarety. U dvou mladíků bylo následně zjištěno, že nedosáhli věku 18 let. Jeden hoch se
doznal, že cigaretu mu dala jeho matka a druhý mladík uvedl prodejnu, kde kuřivo zakoupil. Krabička značky Start mu
byla na místě odebrána. Obě
věci postoupeny příslušnému
správnímu orgánu. Osobě
mladší 18 let se nesmí cigarety
prodat ani podat. Toto platí pro
každého ! Pokud dojde k porušení zákona, může se jednat o
přestupek nebo správní delikt.

Lezla kam neměla

Před polednem nahlásila žena
na linku 156 zaklíněnou kočku
na plotě v zahrádkářské kolonii u Hloučele. Zvíře se chovalo agresivně. Při přiblížení
strážníků prskalo, ježilo se a
vytahovalo drápy. Hlídka za
pomocí pracovních rukavic
kočku vyprostila. Ta po vysvobození ihned odběhla. Žádné
zranění neutrpěla.

Chlast za kolečka

V podvečer byl ohlášen muž
přelézající branku v areálu mateřské školy. Hlídce se chlapíka podařilo zajistit na ulici
Česká. Třiapadesátiletý bezdomovec si z venkovního dvoru školky přivlastnil stavební
kolečka a to za účelem prodeje. Ze získaných peněz si chtěl
zakoupit alkohol. To se mu tedy nepovedlo. Kolečka byla
vrácena na místo a uschována
do uzamykatelných prostor.

Udělala chybu

Majitelka vozu nahlásila ztrátu, popřípadě odcizení jedné
registrační značky, ale druhou
již neodevzdala. Tímto nesplnila zákonnou povinnost do 10
dnů předat i druhou SPZ a vyzvednout si novou. Na vše se
přišlo při strojním čištění, kdy
vozidlo bylo zaparkované v
zóně označené dopravní značkou IP 25. Právě při ověřování
vyšla najevo výše zmíněná
skutečnost. Vůz byl odtažen a
celá věc postoupena příslušnému správní orgánu.

Hledaný kradl

Odpoledne hlídka vyjížděla na
pachatele drobné krádeže do
obchodního domu na ulici
Okružní. Dotyčný zde byl zadržen, jak si uschovává do svého batohu tři kávy Davidoff v
celkové hodnotě 657 korun.
Při kontrole totožnosti vyšlo
najevo, že jde o osobu, na kterou je vydán příkaz k zatčení.
Dvacetiletý mladík putoval na
služebnu Policie ČR.

Vandalové neutekli

Půl hodiny před půlnocí bylo
přijato na linku 156 sdělení o
výtržnictví poblíž základní
školy. Poškozený strážníkům
výtečníky popsal a udal také
směr jejich útěku. Strážníci podezřelé zadrželi. Jednalo se o
muže ve věku 37 až 44 let. Jeden z nich utrhl venkovní
okenní parapet a vyrval z venkovní zdi plechový kryt komínu od plynových kamen. Ten
následně vhodil do okna. To se
roztříštilo a předběžná škoda
byla vyčíslena na 2 000 korun.
Celý případ byl předán správnímu orgánu.

Dvanáctileté tahanice skončily

Pozemky pod zimákem stát konečně převede na město
Neuvěřitelných dvanáct let trvalo, než město našlo společnou řeč se státem ohledně pozemků pod zimním stadionem.
Ty totiž doteď patřily státu,
přestože nemovitosti na nich
postavené vlastnilo i spravovalo město. Po celou dobu tak
radnice musela nejenom dotovat provoz zimáku, ale navíc i
platit nájem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových...
"Záležitost ohledně řešení pozemků pod současnou stavbou
Víceúčelové haly - zimním stadionem, je už skutečně historická. Už v březnu 1998 požádalo
město Prostějov tehdejší Okresní
úřad o bezúplatné předání pozemků pod stadionem a sousední parkoviště. Od té doby až po
současnost probíhala široká korespondence jak s Okresním úřadem, tak s jeho nástupnickou organizací, což je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. A nešlo jenom o korespondenci, ale rovněž o celou sérii
osobních návštěv mnoha zástupců našeho města po celá tři volební období se zástupci státu,"
sdělil na úvod Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova zodpovědný za majetek města.
Handrkování o pozemek ale naštěstí už skončilo. Po neuvěřitelných dvanácti letech. "Pro Prostějovany mám příznivou zprá-

Věc je vyřízena! Složky s obsáhlou korespondencí s Úřadem
pro zastupování státu může místostarosta Uchytil uložit do skříně.
vu v tom, že už v úterý 6. dubna
bude Rada města na svém jednání projednávat a schvalovat
návrh smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků od státu na
město. Po tuctu letech tak konečně došlo k dohodě se státem.
V uvedeném dlouhém období
se na majetkoprávním odboru
radnice vystřídalo několik lidí z
různých politických reprezenta-

cí, kteří se zasazovali o to, aby
pozemky byly předány městu.
Všichni jsme to chápali jako logický krok. Museli jsme totiž
zápasit s tím, že jsme vlastnili
nemovitost, ale na cizím pozemku. A za celou dobu, kdy
jsme provozovali činnost na
zimním stadionu, jsme státu zaplatili přes jeden a půl milionu
korun na nájemném. A k tomu

jsme samozřejmě ještě dotovali
provoz stadionu. Nebylo to jednoduché období," řekl Vlastimil
Uchytil.
Jednání města s Úřadem pro zastupování státu ale nebyla jednoduchá, stát požadoval po Prostějovu určité záruky. "Museli jsme
neustále prokazovat, že zimní
stadion slouží veřejnému zájmu
a nikoliv ke komerčním účelům.
O to šlo státu v první řadě, aby na
provozu zařízení nikdo nevydělával. Samozřejmě, hlavně se
zde hraje hokej a vybírá se například vstupné. Konalo se zde taky
pár koncertů. Ale museli jsme
úřadu dokázat, že nejde o to, aby
na těchto věcech město nebo
kdokoliv jiný zbohatnul. A také
jsme jim předložili údaje o tom,
kolik desítek milionů korun do
provozu zimního stadionu už
město vložilo prostřednictvím
dotací či jako nákladů na údržbu,
rekonstrukci a podobně. Bylo to
těžké úřad přesvědčit, ale nakonec se to podařilo a stát nám zmíněné pozemky nakonec převede.
Bezúplatně," vysvětlil spokojený místostarosta Uchytil.
Město podle jeho slov bylo
ochotno pozemky od státu i vykoupit, ale to by radní museli
sáhnout hluboko do městské pokladny. "Úspěšným jednáním se
státem jsme ušetřili 6,5 milionu
korun," uzavřel Vlastimil Uchytil.
-mik-

Loupežná přepadení neberou konce
Na schodech u Starorežné okradli 85letou stařenku!
Uplynulé dny přinesly další
případy loupežných přepadení
přímo v našem městě. Za poslední dva měsíce bohužel neměnný obrázek. Zatímco policii se většinu těchto trestných
činů daří objasňovat a na konci března skončili hned čtyři lupiči ve vazbě, další přibývají a
ohrožují naše občany. Vrcholem všeho bylo přepadení pětaosmdesátileté stařenky za bílého dne na schodech za Starorežnou.
"Oznamovatelka spatřila na
chodníku za budovou Starorežné
ležící ženu volající o pomoc. Netušila, že se pětaosmdesátiletá paní stala obětí přepadení. Po tomto
zjištění ihned celou záležitost nahlásila na linku 156. K události
došlo před třináctou hodinou. Dle
poškozené k ní při chůzi zezadu
přistoupili tři mladíci ve věku kolem 17 let a jeden z nich jí razantně vytrhl kabelku z ruky, kde mě-

Èerná kronika
Straka na hřbitově

Dosud neznámý pachatel v
uplynulých dnech odcizil z
místního hřbitova v Dobromilicích mosazné hřbitovní lampičky v celkovém počtu více
jak 20 kusů, čímž způsobil škodu ve výši nejméně za 15 000
korun.

Kamera je fuč

V Prostějově na ulici Mozartova došlo o víkendu ke krádeži
venkovní kamery z pláště panelového domu. Neznámý pachatel odsud odcizil instalovanou kameru včetně držáku, připevněnou na betonové podestě
lodžie v prvním patře panelového domu. Majitel škodu vyčíslil na nejméně 20 000 korun.

Sebral nářadí

Pracovník bezpečnostní agentury zjistil při noční kontrole
Zemědělského obchodního
družstva v obci Vitčice, že neznámý pachatel nezjištěným
způsobem poškodil dveře u
budov a dále zde odcizil svářecí invertor, svářecí kabely, benzinový křovinořez, elektrickou
ruční brusku, a ze zaparkovaného otevřeného vozidla Hyundai odcizil autorádio. Pachatel tak způsobil celkovou škodu
ve výši 28 600 korun. Neznámému pachateli za trestný čin
krádeže hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

la peněženku s finanční hotovostí 100 korun, klíče a různé listiny
se svojí adresou. Náhodný kolemjdoucí tyto výtečníky popsal i
uvedl směr jejich útěku. Ihned
byly hlídky strážníků vyslány k
prověření okolí, ale pachatele se
zjistit nepodařilo. Věc byla předána Policii ČRí. Důchodkyně
byla převezena do zaměstnání
své vnučky, která se o ni postarala," popsala nám čin zatím neznámých lupičů Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově.
Další přepadení přímo na ulici
nenechalo na sebe dlouho čekat.
Došlo k němu v noci z pondělí na
úterý v Plumlovské ulici naproti
restaurace U Koníčka. "V nočních hodinách zde přistoupili k
dvacetiletému mladíkovi z Prostějova dosud tři neznámí pachatelé, kdy jeden z nich mu začal
vyhrožovat, poté mu přiložil nůž
ke krku a prohledal jej i jeho batoh. Pachatelé pak mladíkovi od-

A nedá si pokoj...

Policisté z Obvodního oddělení Prostějov 1 přijali oznámení
o krádeži zboží. Stalo se tak v
hypermarketu Tesco na ulici
Konečná v Prostějově, kdy zde
sedmadvacetiletý muž z Prostějova odcizil zboží z regálu.
Tím způsobil obchodnímu domu škodu v hodnotě 380 korun. Tohoto činu se dopustil i
přesto, že byl již v minulosti za
takovýto trestný čin odsouzen
Okresním soudem v Přerově.
Muži za trestný čin krádeže
hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři léta.

Zpronevěra

Z trestného činu zpronevěry je
obviněn třiatřicetiletý muž z
Prostějovska, který si v měsíci
srpnu 2009 v rozporu s mandátní smlouvou přisvojil finanční hotovost z pokladny z
tržeb a záloh vybraných od zákazníků za objednané zboží.
Způsobená škoda činí bezmála
80 000 korun. Za tento trestný
čin zpronevěry mu hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců
až tři léta nebo zákaz činnosti či
peněžitý trest.

Vysál naftu

Dosud neznámý pachatel se
vloupal do plechové haly na zemědělské farmě v obci Horní
Štěpánov, odkud následně odcizil 310 litrů motorové nafty z
nádrží zde zaparkovaných zemědělských strojů. Celková
způsobená škoda činí bezmála
10 000 korun.

cizili dva mobilní telefony, MP4
přehrávač, hodinky, peněženku s
kreditními kartami a finanční hotovost. Poté dva z pachatelů odešli, třetí ale ještě došel s poškozeným k nejbližšímu bankomatu,
kde ho donutil vybrat finanční
hotovost. Po slibu, že mladík nic
nenahlásí, pachatel odešel směrem do centra. Celková škoda poškozeného byla sečtena na 32
700 korun," uvedla Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policisté v tomto případě disponují popisem pachatele, který při
přepadení použil nože. "Jednalo
se o muže tmavé pleti, věk mezi
30 až 32 lety, střední postavy,
výšky 175 centimetrů a svalnaté
postavy. Byl holohlavý, na sobě
měl kalhoty modré barvy, bundu
nebo mikinu černé barvy a hovořil slovensky. Popis dalších dvou
pachatelů se nepodařil zjistit. Po
pachatelích se pátrá," dodala

Rodičům to bylo fuk

Z trestného činu ohrožování
výchovy dítěte jsou obviněni
sedmatřicetiletý muž a šestatřicetiletá žena z Prostějova, kteří
nezajistili řádnou docházku své
nezletilé dcery na ZŠ v Prostějově, kde si dívka má plnit povinnou devítiletou školní docházku. Dívka za 1. pololetí
školního roku 2009/2010 neomluveně zameškala 112 vyučovacích hodin a vzhledem k
množství těchto hodin byla z
několika předmětů hodnocena
známkou nedostatečně. Rodiče byli na špatný prospěch a neomluvenou absenci dcery upozorňováni, i přesto se školou
příliš nespolupracují. Za tento
trestný čin jim hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Úvěrový podvod

Z trestného činu úvěrového
podvodu byl obviněn sedmašedesátiletý muž z Prostějova,
který loni v měsíci březnu a
dubnu docílil uzavření úvěrových smluv na nákup televizoru a videokamery, přičemž při
sjednávání smluv nepravdivě
prohlásil, že úvěr vrátí v pravidelných 24 měsíčních splátkách, ačkoli věděl, že toho nebude schopen. Celková způsobená škoda činí bezmála 24
000 korun a muži za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Munice v popelnici

Ve čtvrtek v dopoledních hodinách bylo na Obvodní odděle-

mluvčí policie.
K zatím poslednímu případu loupežného přepadení došlo v Prostějově o právě proběhlém víkendu. "V sobotu kolem druhé hodiny v noci napadli dva neznámí
pachatelé šestadvacetiletého muže. V době, kdy šel po ulici Fanderlíkova v Prostějově, k němu
jeden z mužů přistoupil a chtěl
mu z kapsy kalhot odcizit telefon.
Napadený se bránil, ale v tom přiběhl druhý muž a udeřil ho pěstí
pod levé oko. Pachatelé využili
úleku napadeného a odcizili mu
telefon a finanční hotovost. Muž
byl lehce zraněn, škoda způsobená odcizením byla ve výši 1 250
korun. Pachatelé byli bílé pleti,
vysocí kolem 175 centimetrů,
štíhlé postavy, jeden měl na sobě
mikinu s kapucí na hlavě, druhý
měl tmavou mikinu a na hlavě
kšiltovku," řekla Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Vidìno - Slyšeno
Norma

„Někde jsem četla, že člověk není alkoholik, pokud bez problémů vydrží aspoň tři týdny si nic
nedát,“ meditovaly starší dámy
patrně nad tím, do které že uživatelské kategorie by se zařadily.
Jak se ale v letmém průzkumu
ukázalo, těžko by obstály s
čistým štítem. Jedna si musí dát
pivo jednoduše pro to, že se ničeho jiného nenapije, další vítá den
obligátním panákem slivovice.
Těžké je podívat se pravdě do očí
a obstát. To dokáže patrně jenom
ten, kdo takovou hloupou normu
vymyslel.

Kdo šetří…

„Zrovna mi manželka v autě říkala, že jsme na nákupu ušetřili sedm stovek,“ popisoval řidič situaci. V tom – kde se vzali, tu se
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vzali – dopravní hlídka. „Na
osmdesátce jsem jel 110, ale bylo
to jenom za tisícovku,“ dokončil
celý příběh. No aspoň si mohli
užít společný výlet do hyper-krámu. Kdyby šli nakoupit doma,
tak by je to přišlo sice v konečném součtu na stejné prachy, akorát by tu chvilku rodinné pohody
při tom nestihli!

Kalamita

To aby nám to nebylo líto, že první sníh napadl už v půlce října, tak
pro změnu nasněžilo ještě i na začátku dubna. Ovšemže samotní
meteorologové v tom neměli do
poslední chvíli příliš jasno, neboť
nejdřív se hlásalo sněžení od
1000 metrů, pak slevili na 500,
pak stovku ještě přidali, až nakonec se usnesli na 800 metrech. Ve
finále jsme v pátek ráno ve výšce
430 metrů nad mořem otevřeli
dveře a bílo všude. Prostě takový
poaprílový žertík.
-MiH-

OBRAZEM

Z redakčního pecivála se stal LOVEC!

A tak nám náš chlupatý miláček v redakci zase povyrostl. Ještě ne
roční Jackson se má díky jeho adoptivním rodičům K. K. a -mikk světu. Sice nám pořád stejně mňouká do práce, ale čím dál tím více se
začíná toulat po světě. Nevěřili jsme vlastním očím, když na dvoře naší
redakce ulovil kosa, se kterým se nám přišel pochlubit a poté i s úlovkem
zapózoval před fotografem. Inu, už je to velký "chlap" a zřejmě nám tím
chtěl naznačit, že už se o sebe dovede postarat sám...
-red-

Řidič usnul na dálnici
Aprílový karambol odnesly jen plechy
Nejenom v centru města došlo
minulý týden k dopravní nehodě vlivem mikrospánku řidiče. Také na rychlostní komunikaci si při průjezdu po estakádě dal šofér Fordu "šlofíka".
Následnou bouračku naštěstí
přežil ve zdraví, odnesly to jen
plechy. Bratru za 80 tisíc...
"Ve čtvrtek 1. dubna v 6.30 hodin
jel řidič s vozidlem Ford Focus po
rychlostní komunikaci ve směru
od Vyškova na Olomouc. Přitom
při jízdě v úseku kilometru 24 po
Estakádě Haná v důsledku mikrospánku najel s vozidlem vlevo do
odvodňovacího kanálu, kde došlo
k otěru o levé středové svodidlo.

Poté došlo k vyjetí vozidla zpět na
komunikaci a následnému smyku
a nárazu do pravých ochranných
svodidel. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob, alkohol u
řidiče vyloučen negativní dechovou zkouškou přístrojem Dräger.
Technická závada jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatňována," poskytla nám vyčerpávající informace o karambolu na
dálnici Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Způsobená škoda byla vyčíslena
na 83 tisíc korun a případ i nadále
šetří Skupina dopravních nehod
Policie ČR v Prostějově. -mik-

ní policie v Plumlově nahlášeno, že při prohledávání popelnic v chatové oblasti katastrálního území obce Prostějovičky
nalezl občan předměty připomínající dělostřeleckou munici. Na místo byl přivolán pyrotechnik PČR Olomouc, který
uvedl, že se jedná o náhradní
střely RPG 75, které si téhož
dne převzal. Nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku.

Zloděj na Krásné

Z pátku na sobotu se vloupal
zloděj do rodinného domu v
Prostějově na ulici Krásná.
Zloděj vyřezal otvor do vstupních dveří a ty si pak odemkl
klíči v zámku. Vnikl do domu,
který prohledal a z jednoho pokoje odcizil notebook. Majitel
škodu vyčíslil na 11 tisíc korun. Majitel v té době doma
spal.

Majitel v šoku

Když v pátek přijel majitel na
svoji chatu v zahrádkářské kolonii v Prostějově na Močidýlkách, nestačil se divit. Během
posledních dvou týdnů, kdy na
chatě nebyl, měl návštěvu. Zloděj mu odcizil kovovou branku
u oplocení pozemku. Dále vypáčil kovovou mříž na okně
chatky a vnikl dovnitř. Zde odcizil stavební kolečko, dvě
dvoupístové zahradní pumpy,
litinová kamna, kovový regál
na nářadí a z pozemku chaty
ještě 200 litrový sud upravený
na venkovní sprchu.

Řidič tohoto auta usnul za volantem, o to horší probuzení ho čekalo po prvním střetu se svodidly...

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...
Alois Galásek 1947 Prostějov
Zdeněk Vidmuch 1939 Držovice
Ludmila Burešová 1919 Prostějov
Josef Jurečka 1947 Kelčice
Josef Špaček 1929 Kralice na Hané Františka Hahnová 1921 Prostějov
Miroslav Hlava 1955 Praha
Dagmar Křížová 1952 Prostějov
Josef Dvořák 1923 Prostějov
Františka Nesvadbová 1920
Dětkovice Marie Lachmanová 1933
Malé Hradisko
Jarmila Šmerdová 1922 Prostějov
Miroslav Grulich 1948 Prostějov
Pohøby v tomto týdnu
Úterý 6. dubna 2010
Vilemína Sobotová 1920 Prostějov 14.00 kostel C+M Prostějov
Středa 7. dubna 2010
Stanislav Grepl 1935 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 8. dubna 2010
Zdeňka Kuglerová 1935 Hrubčice 14.00 kostel Hrubčice
Pátek 9. dubna 2010
Bedřich Ševčík 1919 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Karel Nenál 1935 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Vícha 1945 Mostkovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Valný 1943 Brodek u Prostějova 14.00 kostel Brodek u Prostějova

6. dubna 2010

Velký pátek na náměstí
Kraličtí u nás honili Jidáše

Tradice je opravdu tradice. Koledníci z Kralic na Hané obešli na našem náměstí každý dům. Byli k nim
Prostějované štědří?
Velikonoce mají už po
mnoho staletí neměnný scénář. Večer na zelený čtvrtek se naposledy rozezní
kostelní zvony, aby pak
utichly až do Velikonoční
neděle – říká se, že „odlétly
do Říma“.
Zvuk zvonů nahrazují nej-

různější řehtačky, klapačky a
hrkače v rukou velikonočních
koledníků, kteří honí Jidáše.
Tento starý zvyk připomínají
každoročně Prostějovanům
mládenci v hanáckých krojích
z folklórního souboru Klásek
a Kláseček z Kralic na Hané. I
letos obešli o Velkém pátku s

koledou náměstí dům od
domu, aby si vykoledovali
drobnou minci. Ne všichni ale
ctí zvyky předků, ne všichni
sáhnou do kapsy či portmonky pro symbolický penízek. I tak přijedou kraličtí
Hanáci příští rok zase. Vždyť
přece tradice je tradice. -jp-

Šoféři to napálili do zábradlí
Dvě hmotné škody utrpělo město v pondělí v noci na různých
místech centra Prostějova. Po
dvou dopravních nehodách
vozidla poškodila zábradlí u
silnice. Na Vápenici řidič dodávky kupodivu usnul a doslova sroloval zábradlí v délce asi
patnácti metrů. Řidič, který v
Brněnské ulici naboural, z
místa nehody ujel a policie po
něm pátrá.
"V pondělí ve 22.50 hodin jel řidič vozidla Ford Tourneo po ulici
Vápenice ve směru od ulice Rejskova k ulici Havlíčkova v Prostějově. Přestože se jednalo o rovný úsek vozovky u parku, řidič v
důsledku mikrospánku najel s vozidlem na chodník, kde narazil do
zábradlí. U řidiče byla provedena
dechová zkouška s negativním
výsledkem. Ke zranění osob nedošlo, celková výše způsobené
škody činí 20 tisíc korun. Řidiči
byla uložena bloková pokuta," informovala nás o prvním karambolu Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Řidič dodávky na Vápenici k údivu všech na rovném úseku v centru
města usnul a sroloval zábradlí v délce asi patnácti metrů. Kdo naboural do zábradlí v Brněnské ulici se zatím neví, neznámý šofér ujel.
Po druhé nehodě nebylo koho
pokutovat. Řidič ujel a není po
něm vidu ani slechu. "Někdy v
noci z pondělí na úterý došlo k
podobné dopravní nehodě, kterou způsobil neznámý pachatel.
Ten v uvedenou dobu řídil dosud neznámé vozidlo po ulici
Brněnská ve směru do křižovatky s ulicí Wolkerova v Prostějově. Po přejetí přechodu pro
chodce vyjel vpravo mimo vozovku a najel na chodník, kde
poškodil kovové zábradlí a část

chodníků. Neznámý pachatel z
místa dopravní nehody ujel.
Celková škoda byla vyčíslena
na 15 tisíc korun. Celou věc šetří Skupina dopravních nehod.
Touto cestou by Policie ČR
chtěla požádat spoluobčany o
pomoc. V případě jakýchkoli
poznatků k této dopravní nehodě se prosím obraťte na Policii
ČR, na bezplatné telefonní číslo
158. Děkujeme za případné informace," uvedla Eva Čeplová.
-mik-

Císařský řez v sanitce

P. Holík: Musel jsem se rozhodnout okamžitě
Na titulní straně dnešního vydání informujeme o strašlivé
tragédii, ke které došlo na silnici
z Drysic do Brodku u Prostějova. Při dopravní nehodě zemřela těhotná žena a nakonec
se i přes enormní snahu lékařů
z prostějovské záchranky nepodařilo zachránit ani dítě. Ředitel Zdravotnické záchranné
služby v Prostějově Pavel Holík
provedl na místě nehody v
těchto případech naprosto ojedinělý chirurgický zásah. Císařským řezem vyjmul z těla
mrtvé ženy dítě, které v tu chvíli
ještě vykazovalo známky života. Bohužel, po převozu do
nemocnice zemřelo. Pavla Holíka jsme požádali o rozhovor,
ve kterém popisuje stresovou situaci přímo po tragické nehodě.
Pane řediteli, jaká byla situace
po vašem příjezdu na místo neštěstí?
Po příjezdu naší sanitky už byli
na místě hasiči, na cestě byli už
také policisté a vrtulník letecké
záchranné služby z Olomouce.
Hasiči vystříhávali z auta tři lehce
zraněné osoby a dále jsem spatřil,
jak dva z hasičů položili na zem
na vakuovou matraci ženu ve vysokém stupni těhotenství a prováděli kompletní resuscitaci. To
znamená nepřímou masáž srdeční spojenou s umělým
dýcháním. Po našem příjezdu
jsme tyto oživovací práce převzali už my. A chtěl bych prostějovským hasičům poděkovat,
odvedli skvělou a odbornou
práci.
Jaký byl v tu chvíli zdravotní
stav těhotné ženy?
Závažnost jejích poranění byla
velmi, velmi vážná. Už na první
pohled bylo patrné, že náraz do
stromu byl veden přesně na tu
stranu auta, kde seděla ona na
místě spolujezdce. Při mém dalším zjišťování rozsahu zranění
jsem zjistil, že bohužel jsou natolik vážná a postihující hlavu i
hrudník, že jsou neslučitelná se životem. Přesto jsme v resuscitaci
pokračovali. Zároveň jsme se ale
museli velmi rychle rozhodnout,
zda se více nezaměřit na záchranu
života dítěte. Těhotenství ženy
bylo ve velmi pokročilém stádiu,
byla v devátém měsíci těsně před
termínem porodu.
Jak těžké to bylo rozhodování?
Velmi těžké. A hlavně bylo zapotřebí ho učinit rychle. Nakonec
jsem po konzultaci s lékařkou z
letecké záchranné služby rozhodl
o ukončení resuscitace ženy a o
tom, že se v provizorních podmínkách sanitky pokusíme zachránit život alespoň ještě
nenarozenému dítěti.

Liberecká univerzita
v Prostějově KONČÍ

Pohledem shora
Pohledem shora

DOKONÁNO JEST

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka

ak už to má ODS za sebou. Lidového vypravěče Topolánka vystřídal na všech
postech distingovaný Nečas a přišel čas přepočítávání obětí. Jak známo, nikdy nejde pouze o jediné jméno, o které se oficiálně hraje, ale i o suitu stoupenců, kteří se odchodem svého guru vezou taky. Navenek nemá nikdo odvahu
jmenovat, nicméně asi nemusí být ještě všem dnům konec. Nikdo se totiž už nechce chvilku před volbami pouštět do větších akcí, aby nějak třeba potenciálním voličům nedošlo, že jeden říká hot a druhý čehý. Trochu něco málo to vypovídá o domnělé natvrdlosti plebejců, kteří by měli
zřejmě věřit pouze tomu, co je jim předkládáno prostřednictvím stranických sekretariátů. Pravda je samozřejmě vždycky jenom jedna, záleží ovšem na tom, jak se naservíruje. Vnitřní boj uvnitř ODS, který
lze jen těžko něčím zamaskovat, se může vymstít hned záhy. Je totiž nanejvýš reálné, že se po volbách ve
stejném stranickém tričku dostane do parlamentu také hrstka kverulantů a zhrzených pravověrných, kteří se začnou při hlasováních chovat jako neřízené střely. Myslím, že takových případů z dávnější i nedávnější minulosti by se dalo vyjmenovat víc než dost, takže si třeba zase tak moc nevymýšlím. Vůbec
nejsem ten, který by chtěl straně do něčeho kecat a upřímně řečeno, nějaké stranické čistky mi ani v patě
neleží. Jenom kdo to má potom zase poslouchat, jak ten nebo onen z dětinského trucu si postavil hlavu nebo z nějaké kratochvíle si řešil svoje mindráky u Ústavního soudu. Demokracie je pěkná věc, jenom se
pod její zástěrku nesmí schovávat kdejaká špína. Všichni ostatní nemůžou být vězni nějakého stranického hašteření, nota bene ještě v situaci, kdy jsou v tom zcela nevinně.
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Doposud se Prostějov pyšnil
tím, že v tomto městě působí
již dvě pobočky vysokých
škol. Jenomže o jednu z nich
teď naše město přichází. Kvůli krizi, kterou nyní prochází
Oděvní podnik, se rozhodlo
vedení Katedry technologie a
řízení konfekční výroby při
Technické univerzitě v Liberci
ukončit své působení v Prostějově.
Zhruba 80 studentů se tak i s odborným pedagogickým sborem
ze školy v Olomoucké ulici postěhuje zpátky na sever Čech.
"Už na konci loňského roku nám
zástupci univerzity naznačovali,
že v souvislosti s problémy
Oděvního podniku může dojít k
uzavření pobočky této vysoké
školy u nás v Prostějově. Bohužel, v polovině března došlo ke
konečnému rozhodnutí a my s
tím nemůžeme nic udělat. Krize
je holt krize a šetří každý. Mrzí
nás to, ale ekonomická situace je
skutečně nedobrá," uvedl Jan Tesař, starosta města.
Katedra technologie a řízení
konfekční výroby se tak od
příštího školního roku stane opět
součástí Technické univerzity v
Liberci. V Prostějově tak nyní už
bude působit jediná vysoká škola, kterou je Univerzita Tomáše
Bati. Ta nedávno zřídila svoji pobočku v budově bývalé Základní
školy na Husově náměstí. -mik-

Jak tento zákrok probíhal?
Těžce zraněnou ženu už bez
známek života jsme přenesli do
sanitky, kde jsem se rozhodl k
provedení císařského řezu z vitální indikace. To je odborný termín, který mě opravňoval k
provedení takového mimořádného zákroku v podmínkách,
které ne zcela odpovídají prostředí operačního sálu. Císařským řezem jsem vyjmuli dítě z

rozhodnutí muselo probíhat v
obrovském stresu...
Vzhledem k tomu, že svoji práci
na záchrance už dělám dvacet let,
na něco takového jsem zvyklý.
Tedy mluvím o tom rozhodování
ve stresových situacích. Na takové záležitosti jsme vycvičeni,
musíme se vyrovnávat s různými
činnostmi vykonávaných v mezních situacích pod tlakem časovým, ale i tlakem okolí. V tomto

Ředitel Zdravotnické záchranné služby v Prostějově Pavel Holík provedl
nevšední zákrok. Musel se rychle rozhodnout provést císařský řez přímo
v sanitce s cílem zachránit život alespoň dítěti.
těla ženy a poskytli mu nezbytnou první pomoc. Dítě bohužel
nedýchalo, podařilo se nám ho
ale oživit a okamžitě jsme mu zajistili v provizorních podmínkách
i další životní funkce. Mezitím
přijeli na místo i specializovaní
lékaři z porodnického oddělení
Fakultní nemocnice v Olomouci.
Dítě si převzali, vložili ho do inkubátoru a vrtlulníkem ho převezli do nemocnice. Poté jsme
pokračovali v další resuscitaci
zraněné ženy, ale bohužel bez
úspěchu. Zhruba po další hodině
marného úsilí jsme konstatovali
její smrt.
Pane Holíku, zažil jste někdy
podobný případ?
Osobně nikdy. Po návratu na základnu jsme celý případ konzultovali s kolegy a marně jsme něco
podobného našli v celé historii
záchranné služby celého kraje. A
myslím, že ani v celé republice
něco takového nikdy neproběhlo.
Ale mohu se mýlit. Tento zákrok,
kdy jsme přímo v sanitce v provizorních podmínkách provedli
císařský řez, je naprosto ojedinělý. Ale bylo to rozhodnutí
rychlé s cílem zachránit aspoň to
dítě. Bohužel, matka měla pramalou šanci přežít. Samozřejmě,
běžných porodů probíhá v sanitkách hodně, ale tou klasickou
cestou. Nikoliv císařským řezem
a ještě za takových podmínek,
jaké vládly po závažné dopravní
nehodě.
Jako laici soudíme, že to vaše

konkrétním případě jsem se rozhodl opravdu rychle, protože tuto
cestu jsem viděl jako jedinou možnou. Odpovědnost byla čistě na
mně, i když jsem rozhodnutí konzultoval s lékařkou letecké
záchranky. Také ona se přiklonila
k okamžitému provedení císařského řezu. Zdravotní stav těhotné ženy byl v tu danou chvíli
neslučitelný se životem a tak rozhodnutí bylo jasné a jednoznačné.
Ovšem k císařskému řezu jste
neměli potřebné vybavení...
Musím přiznat, že šlo také o to
najít odvahu pustit se do tak náročného chirurgického zákroku v
opravdu nedostatečných podmínkách. Za normální sitauce takový lékařský výkon není
ospravedlnitelný. I já jsem při
rozhodování musel zvážit, jestli
se nedopouštím nějakého nelegálního postupu. Co se týká
onoho vybavení, sanitky jsou vybaveny na klasické porody. Za
maximálních sterilních podmínek jsme se ale snažili postupovat obezřetně i při tomto
zákroku, kdy bylo zapotřebí
provést císařský řez.
Vámi vyjmuté dítě z těla ženy
asi po dvou hodinách po převozu do nemocnice zemřelo.
Mrzí vás to?
Samozřejmě mě to velmi mrzí.
Po tom všem psychickém vypětí
a těžkém zákroku ve složitých
podmínkách jsme doufali, že to
všechno bude mít alespoň pro

jeden život šťastný konec. Kdyby
to dítě přežilo, bylo by to takové
morální poděkování všem, kteří
se podíleli na záchraně životů po
dopravní nehodě. Ale i přestože
lékaři v olomoucké nemocnici
dělali maximum, nepodařilo se
jim dítě zachránit.
Pane Holíku, chtělo to všechno
z vaší strany velkou odvahu?
Už jsem se několikrát dostal do
vypjatých mezních situací a
musím říct, že když podobné
případy přijdou, zaměřím se na
konkrétní problém a v podstatě o
nějaké odvaze či neodvaze ani
nepřemýšlím. A právě na takové
postupy jsme vycvičeni, udělat
vždy maximum co se dá. A nějaký strach a nervy? Při zásahu
ne, to všechno se kdyžtak dostaví
až po něm. Pak si celou záležitost
vždycky znovu přehrávám v
hlavě. Pak teprve prožívám takové to rozechvění či mravenčení
v zádech.
Při této dopravní nehodě došlo
hned k několika chybám, které
měly za následek celou tragédii. Řidička neuvěřitelně riskovala, navíc bylo zarážející, proč
těhotná žena v devátém měsíci
těhotenství usedla na místo v
autě, kterému se říká "sedadlo
smrti". Co vy na to?
Všechny příčiny nehody a další
podrobnosti musí prošetřit policie.
Ale už podle toho, jak to na místě
vypadalo, bylo patrné, že auto nejelo zrovna rychlostí přiměřenou
dané silnici. Řidička jela rychle na
mokré a úzké vozovce, neznala to
tam. A když pominu rychlost, tak
podle mého názoru hlavním faktorem této tragédie bylo, že žena
ve vysokém stupni těhotenství seděla na předním sedadle. To není
snad ani chyba, to je nebetyčná
nezodpovědnost. V tom autě byli
další tři lidé, kteří vyvázli s lehkým poraněním. Jenom proto, že
neseděli na tom takzvaném sedadle smrti. A úder po nárazu do
stromu bohužel vedl právě do pravých předních dveří...
Na zadním sedadle seděla
navíc pětiletá dcera zemřelé
ženy. Jaké to podle vás na ní
může zanechat psychické následky?
Vzhledem k tomu, že jde o docela malé dítě, tak snad plně nevnímalo to, co se na místě děje.
Na druhou stranu ta skutečnost,
že přišla o matku i malého sourozence, to na ni bezesporu dolehne
v budoucnu. Snad se s tím ale později vyrovná. Určitě ale pro ni
bude stresující další jízda v autě,
bude bát. Určitě bude i jako dítě
potřebovat pomoc odborníků.
Stejně jako řidička zmíněného
vozidla. V její kůži bych tedy
nyní rozhodně být nechtěl. -mik-
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Strážníci upozorňovali na nebezpečí
Důchodci se stávají obětmi kriminálníků nejčastěji
V úterý v odpoledních hodinách na ulici Svatoplukova v
tamnějších prostorách Klubu
důchodců uspořádali strážníci
Městské policie v Prostějově
první besedu se seniory z cyklu
„Nevědět se nevyplácí.”
"Vzhledem k situaci v našem
městě, kdy se ani u nás nedaří vymýtit násilné jednání, okrádání a
další patogenní jevy, bylo vybráno téma osobní bezpečnosti,
což je pro tuto skupinu občanů
velice důležité. Úvodem jsme
přítomné seniory seznámili s kriminalitou v Prostějově a také s
případy, které se zde v poslední
době odehrály. Důchodcům jsme
nastínili, jak se v určitých momentech zachovat. Pro názornou
představu jsme vybrali video s
ukázkou „Nebezpečný věk„, která obsahuje šest témat," uvedla
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Strážníci se letos zaměří při preventivní činnosti zejména na
občany staršího věku. A proč
právě na ně? Důvod je jasný. "Tato skupina bývá častým terčem
různých podvodníků, zlodějů a
násilníků. Navíc se správně orientovat v dnešním životě není

jednoduché. Cílem besed je seznámit přítomné se zásadami
osobní bezpečnosti v nejrůznějších situací. Přiblížit práci policie, poradit, jak postupovat při
zjištění protiprávního jednání,
informovat o pravidlech platících pro chodce, cyklisty i řidiče motorových vozidel a další,"
vysvětlila Jana Adámková.
Video prostějovským seniorům
ukázalo šest nejpalčivějších problémů, proti kterým by se zejména starší lidé měli chránit.
1. Život je cennější (bezpečný
pohyb venku, ve společných prostorách domu – pozor na osamocená místa, parky)
2. Příležitost dělá zloděje (jak se
chovat v obchodech, nákupních
střediscích, v dopravních prostorách - být obezřetní )
3. Možná přijde i podvodník ( za
použití záminky dostat se do bytu – neotvírat bez použití řetízku,
v případě pochybností obrátit se
na linku 156,158 apod.)
4. Někdo je za dveřmi (pozor na
podomní prodejce)
5. Nemusím být oběť (domácí
násilí, vypočítavé chování potomků k seniorům např. přepis
bytu - skončí na ulici)

Jak se bránit. Strážníci besedovali se seniory o vzrůstající kriminalitě a také o tom, jak nenaletět různým podvodníkům.
6. Klíč k bezpečí (zabezpečení
bytu, jak se zachovat při vloupání)
Závěrem zúčastnění senioři při
besedě s prostějovskými strážníky sami sdělovali své neblahé

zkušenosti. "Někteří z nich projevili zájem o osobní alarm, který
může v některých případech pomoci proti pachatelům," podotkla Jana Adámková.
Strážníci Městské policie v Pro-

stějově mají v plánu i další besedy se seniory, jejichž hlavním tématem bude prevence proti kriminalitě. Další připravené téma
bude městský kamerový systém
a práce policie.
-mik-

Velikonoční beránci putovali k seniorům

Rotary klub odměnil v soutěži nejlepší cukráře

Ve čtvrtek 1. dubna provonělo
kavárnu Národního domu 62
krásných velikonočních beránků. Tyto beránky na popud
Rotary klubu v Prostějově
upekli cukráři ze čtyř odborných škol a učilišť v Prostějově,
Jeseníku, Litovli a Olomouci.

bu beránků a po výstavě, na
které hlasují její návštěvníci,
odmění nejlepší studující cukráře.
Kromě soutěžních beránků od
studentů, byly na výstavě i velikonoční beránci, které upekli
členové Prostějovského Rotary

seniorů na okrese Prostějov jako
dárek pro jejich obyvatele.
A jak to tedy dopadlo? Zeptali
jsme se prezidenta RC Prostějov
MUDr. Pavla Řehánka. „Než
vám prozradím vítěze, musím
všem soutěžícím poděkovat nejen jménem svým a Rotary klubu

Kalábová ze SOU Prostějov.
Druhé místo obsadila slečna
Kristína Hrdličková též z Prostějova a jako třetí se umístila slečna
Renata Stavinohová z Jeseníku."
Musíme doplnit, že kromě těchto tří hlavních vítězů budou
odměněni i nejlepší ze všech
zúčastněných odborných škol.
A co dalšího připravuje pro naši
veřejnost RC Prostějov? Zeptali
jsme se opět MUDr. Řehánka:

„Již 22. dubna uvítáme v Prostějově špičkového lékaře a světovou kapacitu na léčbu chorob
kostí a osteoporózy pana profesora MUDr. Valdimíra Paličku
DrSc. (prostějovského rodáka)
na přednášce pro laickou veřejnost. Tato přednáška se bude konat 22. 4. od 18.00 hodin v přednáškovém sále Národního domu
a vstup je samozřejmě bezplatný."
-red-

Symboly cukrářského umu. Beránků se v soutěži, kterou úpřádal Rotary klub Prostějov, sešlo
několik desítek.
Rotariáni z Prostějova touto formou již opakovaně umožňují
studentům účast v této zajímavé
soutěži, uhradí náklady na výro-

klubu a jejich partneři. Po skončení výstavy a vyhodnocení
hlasování, byly všichni vystavení beránci rozvezeni do domovů

Prostějov, ale i jménem seniorů,
kteří tento krásný velikonoční
dárek obdrželi. Absolutním vítězem se stala slečna Barbora

Velikonoční beránci seniorům pro radost. Všechny exponáty byly po výstavě zabaleny a rozvezeny do domovů důchodců
na Prostějovsku.

Plumlovská přehrada včera, dnes a zítra
Tři hloubkové vrty prozkoumají podloží u přehradní hráze
a věže. Zařízení na speciální
vrtné plošině dosáhne až do
hloubky šesti metrů, geologové
chtějí vyloučit možnost, že hráz
propouští vodu.
Zkoumání dna je přitom velmi
riskantní, protože na dně nádrže
údajně mohou odpočívat zbytky
munice z druhé světové války.
Současně s klesající vodou pracují na březích přehrady i biologové, kteří odvážejí škeble a velevruby.
Klesající voda stále víc a víc odkrývá dávnou minulost, kdy na
místě nynější vodní nádrže vítr
čeřil hladiny Stichovického a
Zlechovského rybníka, které patřily do majetku Prostějova.
Z historie
Plumlovské přehrady
Plumlovská přehrada je jednou z
nejstarších v České republice. Má
rozlohu 68 hektaru od výpusti
Podhradského rybníka v Plumlově s objemem vody 5,566 milionů kubických metrů. Sypaná
hráz je dlouhá 465,5 metrů, široká 6 metrů a výška koruny hráze

nade dnem dosahuja 17 metrů.
Stavba vodní nádrže začala v roce 1913 a podle původních plánů
měla být hotová do pěti let. Od
počátku byla stavba, jak jinak, trnem v očích místních obyvatel.
Navíc byly práce po dvou letech
přerušeny 1. světovou válkou a
pokračovaly až v roce 1921.
Stavba byla dokončena až v roce
1932, napuštěna v roce 1933 a
zkolaudována v roce 1936. Celkové náklady dvanáctkrát převýšily původní rozpočet 2,5 milionů korun.
Hlavním důvodem výstavby
vodního díla bylo zajištění oblasti v okolí říčky Hloučely proti povodním v jarních měsících, zlepšení zásob povrchové vody a
případná rezerva pitné vody pro
Prostějov. Nemalý význam má i
malá vodní elektrárna u výpusti.
Původním záměrem bylo pouze
prohloubení rybníků a zesílení
hrází. Vyšší moc však rozhodla a
výstavba nového vodního díla započala s podmínkou, že Stichovický rybník nebude vypuštěn.
Hráz budoucí přehrady se proto
sypala přímo do rybníka v místě
původní hráze.

Válečná vřava přerušila výstavbu na dlouhých osm let. V roce
1920 postihla rozestavěné dílo
pohroma. V červenci způsobila
průtrž mračen tak silné záplavy,
že došlo k protržení hráze. Voda
se valila vesnicí a strhla s sebou
všechno, co jí přišlo do cesty.
Déšť byl nevyzpytatelným
přírodním živlem, který stavbu
po celou dobu komplikoval a
prodlužoval její dokončení.
V roce 1921 byla výstavba obnovena, na nejtěžší zemní práce
byli nasazení zajatci z Itálie.
Odstřelovali skálu, ze které se
sypala hráz. Ručně nakládali
vozíky zeminou a po kolejnicích naváželi na místo. Dlouho
se pak skále říkalo Talijánská.
Hlinito-jílovitý materiál na stavbu hráze dobýval parní kolečkový bagr s denním výkonem 500
kubických metrů, zeminu přemísťovaly na vzdálenost zhruba
700 metrů dvě benzínové lokomotivy. Navezenou hlínu formovaly válce tahané traktory.
Práce s technikou byla možná
pouze za suchého počasí.
z archívu -jp(pokračování v dalším čísle)

Ze stavební jámy se zemina vyvážela na vozících pomocí výtahu.

Míchačka na beton, který rozvážely po kolejnicích vozíky.
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 6. DO 11. 4. 2010:
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy ve čtvrtek ve 20. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin BRNĚNSKÁ MĚSÍČNÍ POHÁDKA.
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.
AKTUÁLNÍ POČASÍ V PROSTĚJOVĚ
na http://www.hvezdarnapv.cz/pocasi.
AKTUÁLNÍ KVALITU OVZDUŠÍ V PROSTĚJOVĚ na http://www.chmi.cz/uoco/isko/isko2/exceed/class
/actual_hour_data_CZ.html.
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Hlaste se do soutěže „O nejoriginálnější maturitní tablo“
Město Prostějov vyhlašuje v pořadí čtvrtý ročník soutěže O
nejoriginálnější maturitní tablo, do které se mohou zapojit
všechny střední školy se sídlem
v Prostějově. Hlavním mediálním partnerem soutěže se stal
jako již tradičně Prostějovský
Večerník.
„Soutěž si za dobu svého trvání
mezi maturanty vytvořila dobré
jméno. Na našem informačním
středisku se už někteří maturanti
dotazovali, zda se mohou hlásit do
soutěže i letos, což samozřejmě
mohou. Ocenit ta nejnápaditější
maturitní tabla není vůbec jednoduché. Abychom docílili co možná nejvyšší objektivity hodnocení, přidělí každý člen hodnotící
komise soutěžním tablům určitý
počet bodů, takže vítěz nakonec
vzejde z nejvyššího bodového
zisku,” vysvětlil místostarosta Pavel Drmola s tím, že zájemci se
mohou přihlásit e-mailem na informační službě městského úřadu
informace@prostejov.eu. „Tři
nejlépe hodnocení účastníci do-

stanou peněžní poukázky v hodnotě 1500, 1000, a 500 korun,”
připomněla místostarostka Alena
Rašková.
Podmínky soutěže O nejoriginálnější maturitní tablo:
- do soutěže se může přihlásit pouze škola, resp. maturitní třída školy se sídlem v Prostějově
- e-mailová adresa pro přihlášky:
informace@prostejov.eu
- termín pro přihlášení: do 3. 5.
2010
- pro platné přihlášení je třeba
uvést: název školy, třída, umístění
tabla (náměstí, ulice, číslo domu,
popř. název obchodu - výlohy),
kontaktní osoba (e-mail, telefon)
- PŘIHLÁŠKA MŮŽE BÝT PODÁNA, I KDYŽ TABLO JEŠTĚ
NENÍ V TĚCHTO DNECH VYSTAVENO! (odborná komise bude tabla hodnotit 4. až 7. května
2010)
Zástupce tříd s vítěznými tably
budou kontaktováni a své ceny
si převezmou v kanceláři starosty v týdnu od 10. do 14. květ- Ceny pro nejlepší. Autoři nejoriginálnějších maturitních tabel jsou každoročně odměňováni zástupci
na 2010.
-red- prostějovské radnice.

SIDA CUP 2010 již tento víkend!
Pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka
Již tento pátek 9. dubna 2010
začíná ve Víceúčelového hale zimním stadionu v Prostějově
druhý ročník mezinárodního
hokejového turnaje mládeže
SIDA CUP. Zveme tímto
všechny milovníky hokejového
sportu na zimní stadion a možností srovnat výkonnost hokejových nadějí Olomouckého
kraje s dalšími evropskými
družstvy.

Stars
19.30 SV Kaltern Eishockey KHL Zagreb
Sobota 10. dubna:
7.30 HK Jestřábi Prostějov - HK
Púchov
8.45 Wiener Eisloewen - KHL
Zagreb

9.45 Oficiální zahájení turnaje
10.15 HK MD Šumperk - Budapest Stars
11.30 SV Kaltern Eishockey MHC Martin
12.45 HK MD Šumperk - HK
Púchov
14.00 KHL Zagreb - MHC Mar-

tin
15.15 HK Jestřábi Prostějov - Budapest Stars
16.30 Weiner Eisloewen - SV
Kaltern Eishockey
17.45 HK Jestřábi Prostějov - HK
MD Šumperk
Neděle 11. dubna:

7.30 1. semifinále
8.45 2. semifinále
10.00 o 7. místo
11.15 o 5. místo
12.30 o 3. místo
13.45 finále
14.45 vyhlášení výsledků
-red-

ROZPIS TURNAJE
Pátek 9. dubna:
17.00 Weiner Eisloewen - MHC
Martin
18.15 HK Púchov - Budapest

Karel Schwarzenberg zavítal na apríla do Olomouckého kraje
Regionální představitelé TOP
09 v čele s lídrem stranické krajské kandidátky, prostějovskou
lékařkou Jitkou Chalánkovou,
připravili pro svého předsedu
Karla Schwarzenberga celodenní pobyt v Olomouckém
kraji.
Předseda TOP 09 nejdříve pobesedoval se studenty Přírodovědecké
a Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Při slavnostním obědě pak Jitka Chalánková mohla konečně předat řediteli Arcidiecézní charity Olomouc
Václavu Keprtovi šek na 20 000
korun, které vzešly z výtěžku únorového reprezentačního plesu
krajské organizace, jež přerušil
výhružný anonymní telefonát s
varováním o uložení bomby (13.
února, pozn. red.). Podle slov ředitele charity využijí získané prostředky na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti.

„Výstavba strany probíhá v Olomouckém kraji obdobně jako v
jiných regionech. Pomalu se to
posouvá dopředu, prozatím se
nám daří. Uvidíme, jak dopadneme u voleb,“ řekl Karel Schwarzenberg při neformálním rozhovoru s novináři. „Program mé
návštěvy jsem ponechal zcela v
rukách místních organizací. V
tomto směru se podřídím jejich
zájmům a jejich otázkám. Oni
nejlépe vědí, co je potřeba vidět.
Nejsem tady od toho, abych jim
něco nařizoval. Velký důraz kladu na to, aby se v centru dělaly
jen nejnutnější věci,“ doplnil
předseda TOP 09. Zasmál se i informaci, že by do strany měl přestoupit Miroslav Topolánek.
„Byl to vydařený žert. Několik
vyděšených lidí mi volalo, jestli
je to pravda. Musím říci, že se
apríl povedl,“ komentoval
zprávu Karel Schwarzenberg.

Povedený apríl.„Několik lidí mi volalo, jestli je pravda, že k nám přestupuje Mirek Topolánek. Není to
pravda, ale apríl se povedl,“ komentoval novinářskou kachnu Karel Schwarzenberg (na snímku s lídrem
krajské kandidátky strany Jitkou Chalánkovou).
Cesta předsedy TOP 09 pak po- „Tyto regiony jsme nevybrali jsme se je rozhodli s panem předkračovala v odpoledních hodi- náhodou. Jsou zde veliké problé- sedou navštívit,“ připomenula
-fernách na Šumpersku a Jesenicku. my a obtížně řešitelné, proto Jitka Chalánková.

Sorbon radí: Jak chránit psy a kočky proti nevítaným návštěvníkům
Na jaře začíná trápit chovatele
zvířecích mazlíčků další problém, a to jsou psí paraziti. Zaměříme se na ty nejčastější – blechy a klíšťata. Blešky sice mohou chovatele potrápit i v zimních měsících, ale v plné sílé útočí spolu s klíšťaty právě teď na
jaře a pak také na podzim.
Blecha je drobný hnědý cizopasník o velikosti 1,5 až 5 milimetrů.
Živí se krví svého hostitele, nejčastěji se tento parazit vyskytuje
na krku, hřbetu a u kořene ocasu.
Blecha žije asi 6 měsíců. Samičky
kladou vajíčka do srsti, ty pak odpadávají do prostředí, kde se do
jednoho týdne líhnou larvy a z
nich pak po 14 dnech dospělé blechy.
„Z toho je zřejmé, že blechy nejsou jen problémem zvířátka, ale
hlavně majitele. Blecha se na pejska jde hlavně najíst, zbytek času
se vyskytuje v pelíšku, v boudě, v
koberci, zkrátka kdekoli je to možné a kde je pro ni vhodné prostředí. A právě to může chovatel ovlivnit správnou hygienou a ošetřováním svého mazlíčka,„ tvrdí vedoucí prodejny Sorbon Jitka Pospíšilová.

Blecha se vyznačuje mimořádnými skokanskými schopnostmi,
dokáže doskočit až na vzdálenost
1,5 metru. Tímto způsobem se blechy šíří při vzájemném kontaktu
psů. Nejčastějším příznakem napadení psa blechami je svědivost
kůže, pes se intenzívně drbe, na
kůži se objevují malé červené ranky, v srsti psa se nalézají drobná
zrnka tmavého trusu, pes je neklidný, může dokonce hubnout. U
některých zvlášť citlivých nebo
alergických psů může bleší kousnutí vyvolat rozsáhlé alergické reakce, které psa svědí. Drbáním kůže pak vznikají další změny, často
rozsáhlé strupy. Blechy jsou také
mezihostitelem tasemnice psí.

Odblešení je možné provádět
vhodným antiparazitárním přípravkem ve formě koupele a dále
pak použitím spreje, pudru nebo
obojku. Současně je nutné provést
důkladnou desinfekci prostředí,
ve kterém se pes pohybuje. Nejúčinnější je kombinace několika
prostředků.
„Nejhorší, co může majitel udělat,
když má zvířátko již blechami napadené, je koupit levný obojek,
který blechy pouze odpuzuje. Pejsek sice bude v pohodě, protože na
něj blešky nepůjdou, ale kam se
asi hladový parazit půjde najíst?
Rovnou na majitele.... A pak že
blecha psí na člověka nejde. Je
proto dobré si nechat v prodejně
poradit vhodný antiparazitní prostředek, který zohlední věk zvířátka a citlivost na danou účinnou látku,„ apeluje na majitele vedoucí
prodejny a současně i pečlivá chovatelka.
Totéž samozřejmě platí také u napadení pejska klíšťětem. Klíšťata
přenášejí například klíšťovou encefalitidu, lymeskou borreliózu,
tularemii nebo Q-horečku. Odhaduje se, že v ČR je borreliózou
promořeno až 20 procent klíšťat,

SOUTĚŽ - vyhrajte chovatelské potřeby!
Soutěžní otázka:
Kolikrát se zvětší samička klíštěte, pokud není včas odstraněna?
a) pětkrát
b) stokrát
c) třistakrát
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří získají hodnotné ceny – chovatelské potřeby z prodejny Sorbon. Své odpovědi zasílejte na adresu PV Večerník, Olomoucká 10, 796 01
Prostějov, nebo e-mailem na inzerce@vecernikpv.cz, případně
volejte na tel. 582 333 433, a to do pátku 9. dubna 12.00 hodin!
Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla : Furminátor. Tento speciální kartáč obdrží tito tři vylosovaní výherci:
Leona URBANOVÁ, Nová Dědina, Leona ONDROUŠKOVÁ,
Vřesovice, Jiří HLOUŠEK, Seloutky.
encefalitidou kolem 1procenta.
Samička klíštěte může hodovat na
svém hostiteli klidně i dva týdny a
za tu dobu svůj objem zvětšit až
třistakrát! Pořádně vypasená samička naklade vajíčka a potom
hyne. Ideální proto je chránit svého pejska tak, aby se na něj žádné
klíště nepřisálo. V boji proti parazitům je nejúčinnější prevence.
Kromě sprejů a pudrů působí preventivně hlavně obojky. Na trhu je
široká nabídka v různých cenových relacích. Oproti těm levnějším jsou ty dražší obojky mnohem více účinější, působí delší dobu, jsou bez zápachu a bez rizika

se jich mohou dotýkat i děti. Bývají voděodolné, takže i vodymilovný pejsek je chráněný proti nechtěnému návštěvníkovi. „A pokud se náhodou stane a nějaké
klíště se na vaše zvířátko přisaje, v
našich obchodech - Sorbon v ulici
Západní 27 i SORBON CITY v
hypermarketu Tesco v Prostějově
- je k dostání speciální pinzeta na
vytahování klíšťat. Jen zatočíte
nebo ještě lépe vyvikláte do boku
a klíště je venku. Ranku je pak potřeba dobře dezinfikovat. Těšíme
se na vaši návštěvu a rádi vám s každým problémem poradíme,„
vzkazuje obsluha prodejen. -in-
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Finanční poradenství Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Není všechno zlato, co se třpytí

Zlato, jednoznačně fenomén posledního roku či dvou, je dle mnoha analytiků, ekonomů a investorů považováno za jedinou pravou
měnu a je mu předpovídána bohatá budoucnost. Jeden z převládajících názorů mluví o tom, že jeho
hlavní role přijde ve chvíli, kdy
ostatní směnné jednotky (dolary,
eura apod.) selžou, ztratí na své
funkčnosti a významu a budou tak
bezcenná. S tímto se dá zcela jistě
souhlasit. Ostatně, od dob kdy se
zrušil zlatý standard v druhé polovině dvacátého století, se dá jen
velmi těžko kvantifikovat vnitřní
hodnota národních měn. Jediné,
co drží měnové systémy pohromadě, je v podstatě dobrá víra v
emitenta těchto měn. A dobrá víra
je v dnešním světě nafouknutých
deficitů, snížených ratingů a hrozících krachů států silně nedostatkové zboží. Nikdo pořádně neví,
co by se stalo, kdyby některá z
hlavních světových měn „zkrachovala“, ale zlatu by to jednoznačně pomohlo. Ceně zlata však
mimo problémy měnových systémů nahrává spousta dalších věcí,
které málokdo vidí, skoro vůbec
se o nich nemluví, ale pro investora jsou potenciálně fatální.
Existuje několik způsobů, jak investovat do zlata. Pro větší investory a instituce se nabízí možnost
obchodování na některých ze zlatých burz. Mezi hlavní světová
centra obchodu se zlatem patří
Londýn a v těsném závěsu burza v
New Yorku (COMEX). Na těchto
burzách se zpravidla obchodují finanční deriváty jako futures či op-

ce. Futures fungují tím způsobem,
že si koupíte kontrakt (například
na 100 trojských uncí zlata) za cenu dnes na trhu, a na konci splatnosti tohoto kontraktu bude rozdíl
mezi kupní a aktuální tržní cenou
buď vyplacen v hotovosti, nebo si
můžete zažádat o fyzickou dodávku zlata. Standardně se fyzicky
vypořádávají jen zhruba jednotky
procent kontraktů. Platilo, že burzy jsou bezpečným způsobem obchodování. Nicméně dnes se insideři burzy na tomto kdysi jasném
faktu příliš neshodují. Je všeobecně známo, že burzy nechtějí v
posledních měsících vypořádávat
kontrakty fyzickým zlatem, a to
proto, že jej prostě nemají. Teoreticky se jedná o nelegální obchod,
protože burza by neměla povolovat kontrakty, které nejsou podloženy fyzickou komoditou (právě
pro případ, kdyby si všichni nechali zlato doručit fyzicky). Londýn dokonce dle insiderů nabízí
25% prémii u zlatých a stříbrných
kontraktů za to, že ti, co požadují
fyzickou dodávku, akceptují platbu v hotovosti. To je alarmující.
Dalším podstatným faktorem je
množství skladových zásob v trezorech COMEXu. Této burze odliv zlata z trezorů působí těžké
problémy a tímhle tempem se dostanou na nulu do konce tohoto roku. Dle nezávislých propočtů
dnes navíc jsou v oběhu kontrakty
na více než 50 tisíc tun zlata, které
neexistuje. Vše vyúsťuje v jeden
problém. Ve chvíli, kdy by došlo
ke kolapsu měnového systému, je
vám papírový kontrakt na zlato,

které nemáte fyzicky jak dostat,
úplně k ničemu. Takže futures či
jiné deriváty nejsou úplně vhodnou formou investice.
Další možností, která se nabízí,
jsou podílové fondy. Zde existují
dva typy. Ty co drží zlato fyzicky
(zpravidla uzavřené podílové fondy obchodované na burze) a ty co
drží futures a další deriváty. V
případě těch prvních se jedná o relativně bezpečnou variantu investování do zlata, kde sice zaplatíte
určitou (relativně nízkou) prémii,
ale zato máte možnost si přijít do
depozitáře fondu a vyžádat si odkoupení svého podílu ve fyzickém zlatě. Problém je, že pro
zlato budete muset cestovat do
Kanady nebo jiných zemí, v ČR
takový fond nemáme. V druhém
případě se jedná o dražší variantu
předchozího odstavce dostupnou
i pro drobné investory a není tedy
řešením.
Ve výčtu možností investice do
zlata nesmíme zapomenout na
ETF. Burzovně obchodované
fondy se staly velmi oblíbeným
instrumentem v investování a i
my některé typy používáme aktivně ve svých portfoliích. ETF na
zlato, podobně jako podílové fondy, jsou dvojího typu. Ty co drží
fyzické zlato a ty co ne. U těch co
jsou na bázi futures opět nemá cenu tyto ETF používat jako ochranný instrument. U ETF na fyzické
zlato je problém v tom, že neexistuje kontrolní mechanismus skutečné existence zlatých cihel.
Některé zdroje uvádějí, že v účetních výkazech se opakují čísla

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací
- bude přerušena dodávka
elektrické energie:

některých cihel či se zpochybňuje
jejich holá existence. Nedůvěru
vzbuzuje i fakt, že největší ETF s
fyzickým zlatem, Gold Trust
(GLD), se používá na burze COMEX jako ekvivalent fyzického
zlata při vypořádání futures kontraktů! Papír nahrazený dalším
papírem opět v případě krize nic
neřeší. Proto je u fyzických ETF
lepší vybírat spíše menší a důvěryhodnější kusy. I zde je však potřeba být obezřetný.
V neposlední řadě existuje i nákup
samotného fyzického zlata, ať už
v podobě mincí, cihel či prutů. V
ČR je mnoho zprostředkovatelů,
institucí a bank, které umožňují
investici do fyzického zlata či
stříbra. Je zde několik problémů.
Zaprvé se platí vysoká prémie
(zpravidla desítky procent) oproti
tržní ceně kovu. Zadruhé je potřeba nakupovat ve větších objemech. Za třetí pak nastává komplikace se skladováním (trezory,
banky, doma pod postelí…). Ale v
konečném důsledku se jedná o
nejbezpečnější způsob investice
do zlata. Má to však jeden háček.
Německá stanice ProSieben při-

šla s odhalením důkazu jevu, o
kterém se spekulovalo již několik
let. Ukázali zlatou cihlu, která
však měla zlatou jen svrchní vrstvu a jádro bylo z wolframu. Těchto cihel je jsou dle mnoha názorů
v oběhu tisíce tun a jejich odhalení není úplně jednoduché. Proto
není nákup vlastního zlata úplně
stoprocentním řešením, protože
neprofesionál v oblasti kovů nedokáže odhalit, co vlastně kupuje.
Je tedy více než zřejmé, že staré
rčení v titulku článku platí více,
než kdy jindy. Budoucnost ukáže,
jak moc shnilé je království Dánské a nám obyčejným smrtelníkům, kteří jsou bez možnosti jít
spočítat do Londýna, kolik cihel
tam vlastně mají, nezbývá než být
maximálně opatrný a diverzifikovat mezi různé typy výše zmiňovaných investic. Náš tým Vám
rád v této nelehké věci poradí.
Jan Mynář, Jiří Kučera
Všechny články nejen
k investicím, ale i k financování
bydlení naleznete na
www.sophia.cz/prostejov, dotazy
nám zasílejte na mail:
prostejov@sophia.cz

Město kupuje pozemky u místního nádraží pro cyklostezku, chodník a zastávky
Od loňského podzimu jednali
prostějovští radní s majiteli pozemků ve Sladkovského ulici za
účelem jejich odkoupení. Město
totiž do této lokality hodlá investovat velké peníze a vybudovat
tady několik nových věcí. Zatím
byl problém v tom, že pozemky
byly v soukromém vlastnictví.
Od minulého týdne je ale všechno jinak, radnice se dohodla s
majiteli bez problémů a tak po-

zemky, které do této doby ležely
ladem bez využití, budou brzy
patřit městu.
"Nejednali jsme pouze o koupi
pozemků, ale také o částech nemovitostí, které jsou na nich postaveny. V rámci možností získání
evropských peněz se zde chceme
pustit do regenerace celé lokality.
Musím říct, že jednání s majiteli
byla velmi seriózní, hlavně s Českými drahami. A za toto bych jim

chtěl jménem celého majetkoprávního odboru města poděkovat," sdělil Vlastimil Uchytil, místostarosta města.
Nyní má město zpracováno kompletní geometrické rozdělení
zmíněných pozemků ve Sladkovského ulici. "Je už zpracován i
znalecký posudek, který říká, že
za pozemky máme majitelům zaplatit částku 21,6 milionu korun.
A Rada města doporučila zastupi-

telstvu, aby tuto investici schválilo. Zároveň jsme požádali o dotaci, pomocí které by následně došlo k regeneraci celé Sladkovského ulice," dodal místostarosta.
Pokud dotace z Evropské unie přijdou, podle radních by se mohlo
začít stavět už letos. A co? "Máme
záměr zde vybudovat novou cyklostezku, která bude spojovat celou lokalitu od sídliště Hloučela
přes rondel u zimního stadionu až

po Olomouckou ulici. Dále zde
bude vybudované parkoviště před
místním nádražím a také nový
chodník. Upraveny by měly být i
všechny autobusové zastávky
stávající příměstské dopravy.
Součástí projektu regenerace
Sladkovského ulice je také výstavba dvou ostrůvků pro chodce
uprostřed komunikace tak, aby
přechod přes silnici byl bezpečnější," vysvětlil Uchytil. -mik-

Nemocnice Prostějov získala prestižní akreditaci
Jako jediná v Olomouckém kraji má tak akreditovány všechny odbornosti
Oddělení laboratorní medicíny
(OLM) Nemocnice Prostějov,
která je členem skupiny AGEL,
získalo v těchto dnech prestižní
mezinárodní akreditaci podle
normy 15189:2007 „zdravotnické laboratoře„. Pracoviště se
tak stalo jedinou laboratoří v Olomouckém kraji, která má akreditovány všechny základní laboratorní odbornosti: klinickou bio-

chemii, klinickou hematologii,
lékařskou genetiku i mikrobiologii.
„Získání akreditace podle této
mezinárodní normy svědčí o
standardním systému řízení a
současně poukazuje na vysokou
jakost práce v laboratoři. Pro získání akreditace jsme museli splnit jak požadavky na systém managementu jakosti laboratoře, tak

odborné požadavky zahrnující
pre-ananlytickou, analytickou i
post-analytickou činnost laboratoře, včetně vlastních metod vyšetření a interní a externí kontroly
jakosti,„popisuje doc. MUDr.
David Stejskal, PhD, MBA a dodává, že laboratorní komplement
v Prostějově se tak stal součástí
evropské skupiny laboratoří, jejichž práce je pravidelně kontro-

lována národními akreditačními
orgány.
Laboratoře prostějovské nemocnice tak navazují na vysokou kvalitu laboratoří ve Šternberku,
které byly v rámci konsolidace
komplementu částečně přesunuty do Prostějova.
Oddělení laboratorní medicíny
prostějovské nemocnice se v
rámci rozvojové strategie spole-

čnosti Středomoravská nemocniční stává specializovaným centrem pro poskytování zdravotní
péče pro pacienty v rámci spádových oblastí svých tří nemocnic.
Plán Sředomoravské nemocniční
také předpokládá vznik tzv. "center excellence" s ambicí poskytovat péči s nadregionálním dosahem, tedy i za hranicemi Olomouckého kraje.
-red-

Lékařská poradna: Závrať - příznak vyvolaný řadou onemocnění
Závrať neboli vertigo (z latinského verto) je iluze pohybu
vlastního těla nebo předmětů
kolem. Ten pocit známe všichni
z dětství, když jsme se točili na
kolotoči. Bývá doprovázena nevolností, zvracením bledostí,
pocením a pocitem nejistoty a
téměř vždy pocitem strachu.
K udržení rovnováhy slouží vestibulární systém. Rovnovážné
ústrojí kontroluje nejen rovnováhu, stabilizaci obrazu na sítnici
a orientaci v prostoru, ale má vliv
i na řadu tzv. vegetativních funkcí (krevní tlak, srdeční frekvence,
dechová frekvence a podílí se i na
modelaci cirkadiánních rytmů).
K udržení rovnováhy nám slouží
struktury vnitřního ucha. Zde se
kromě hlemýždě, kde je ústrojí
sluchu, nachází i tzv. labyrint. Každý (pravý a levý)má pět senzorů-tři polokruhovité kanálky a
dva váčky -sacculus a utriculus,které zaznamenávají ve třech
na sebe kolmých rovinách lineární a úhlové zrychlení a směr gravitace. K vestibulárnímu systému
dále patří vestibulární nerv, struktury mozkového kmene a mozečku. Pohyb hlavy zaznamenají
struktury labyrintu, odtud se signál přenáší vestibulárním nervem
do mozkového kmene, mozečku
a spánkového laloku mozku. Celý systém dostává informace také
z oka a pohybového aparátu. Je to

tedy systém velmi složitý a onemocnění každé ze struktur může
vyvolat závrať. Závrať je symptom, příznak, který může být vyvolán řadou nejrůznějších onemocnění. V otorhinolaryngologii
se nejčastěji setkáváme s benigním polohovým paroxysmálním
vertigem, vestibulární neuronitidou a Menierovou chorobou. Benigni polohové paroxysmální
(záchvatovité) vertigo je nejčastějším onemocněním spojeným se závratí.
Jak se projevuje?
Rotační závratí, krátce trvající
(minuty), s pocitem jako na kolotoči. Tato závrať je vyvolána pohybem hlavy - obvykle ráno při
otočení na posteli nebo při záklonu hlavy - věšení prádla, záclon,
utírání prachu na horních poličkách. Přijde náhle a rychle odezní a je vyvolána jen rychlým pohybem v určitém směru. Někdy
přetrvávají několik hodin pocity
nejistoty a nevolnost. Postiženy
bývají zejména ženy.
Co ji působí?
Jde o postižení tíhových váčků,
kdy dojde k uvolnění drobných
krystalků uhličitanu vápenatéhootolithů a jejich pohyb v labyrintu vyvolá závrať.
Co dělat?
Je nutno navštívit svého lékaře
nebo ORL specialistu. Po důkladné anamnese a specielním

vyšetření je možno stanovit diagnosu. Terapeut Vás naučí cvičení, které změnou polohy hlavy
pomůže přemístění uvolněných
otolithů. Proceduru je nutné opakovat vícekrát, cvičení je jednoduché a zvládnete je doma snadno sami.
Vestibulární neuronitis (zánět
vestibulárního nervu) je druhou
nejčastější příčinou periferního
vertiga.
Jak vzniká?
Důvodem je nejčastěji infekce herpes viry, cytomegaloviry, EB
virem, viry chřipky A a B, spalniček nebo příušnic. Také řada léků
či jiných cizorodých látek je ji
schopna vyvolat.
Jak se projevuje?
Především začne náhle, je silná a
s úporným zvracením a trvá mnohem déle než u benigního polohového paroxysmálního vertiga-i
několik dní. Po tomto bouřlivém
období bývá dosti dlouho závrať
při rychlém pohybu (výtah, jízda
autem nebo na eskalátoru).
Co dělat?
Je nutno navštívit svého lékaře a
po důkladné anamnese a specielním vyšetření je nutno nasadit dostatečnou a účinnou protizánětlivou terapii. Pokud přetrvává závrativost a nejistota, je dobré provádět specielní cvičení - vestibulární trénink.
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Menierova choroba
Je známější, než předchozí dvě
onemocnění, ale potkáváme se s
ní méně často.
Jak vzniká?
Předpokládají se různé příčiny
tohoto onemocnění - alergie,
stres, endokrinní onemocnění,
autoimunní poruchy. Co je ale
příčinou, to s jistotou nevíme, i
když onemocnění bylo popsáno
již v roce 1861.
Jak se projevuje?
Klasickou triádou - závratí, hučením a pocitem plnosti v nemocném uchu se zhoršením sluchu a nevolností se zvracením.
Důvodem tohoto stavu je tzv.
hydrops labyrintu-zvětšení množství tekutiny (endolymfy) v

něm. Závrať trvá hodiny a záchvaty se opakuji v různém časovém odstupu-dny i měsíce a
roky. V době mezi záchvaty je
nemocný bez potíží, ale jak atak
přibývá, tak dochází ke zhoršování sluchu i k jeho úplné ztrátě.
Co dělat?
Je třeba navštívit ORL specialistu Důkladná anamnesa a specielní vyšetření umožní stanovit správnou diagnosu a zahájit terapii.
Ta směřuje jednak ke zklidnění
během záchvatu - sedace, utlumení zvracení a jednak k udržení
stálého množství endolymfy. Podáváme léky, které dlouhodobě
upravují poměry ve vnitřním
uchu a prodlužujeme tak období
mezi záchvaty, abychom co nejvíce uchránili sluch.
Vertigo je velmi běžným problémem dospělých. Alespoň 1x za
život postihne 40% lidí. Častěji
bývají postiženy ženy a pacienti
ve vyšším věku. Porucha ve vestibulárním systému nemusí znamenat jen přechodné potíže, ale
také permanentní zhoršení orientace v prostoru a rovnováhy. A to
je stejný handicap jako porucha
zraku či sluchu. Neměli bychom
je tedy podceňovat. Někdy se jde
o nevýznamné stavy, ale může se
jednat i o závažná onemocnění.
MUDr. Jitka Šťastníková,
ORL ambulance, Trávnická 2,
Prostějov

Obce: Raková, Hačky, Polomí, Bohuslavice
Dne: 19.4.2010 od 7:15 do
15:00 hod. - vypnutá oblast:
celé obce Raková, Hačky, Polomí, Bohuslavice vč. farem ZD.
Obec: Čechovice chaty
Dne: 19.4.2010 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: celá
chatová oblast Záhoří Za vinohradem od č. 51 po č. 37
Obec: Dřevnovice
Dne: 21.4.2010 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Dřevnovice od Chvalkovic oboustranně po č. 20 a č. 11,
včetně přilehlých ulic, dále
směr Těšice po hospodu včetně
a č. 159, + mlýn.
Dne: 21.4.2010 od 10:00

do12:00 hod. - vypnutá oblast:
část obce Dřevnovice oboustranně od Nezamyslic po č. 19
a č. 12.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 21.4.2010 od 7:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: ulice od č. 185 po č. 319.
Obec: Smržice
Dne: 21.4.2010 od 7:30 do
13:30 hod. - vypnutá oblast:
část ul. Olší - levá strana od č.
19/27 po konec obce směr Kostelec na Hané.
Obec: Prostějov
Dne: 23.4.2010 od 7:30 do
9:30 hod. - vypnutá oblast: ul.
Okružní fa Koutný a autoopravna Haná, ul. Šárka č. 18 - č. 28 +
PNS, ul. Jezdecká č. 14 a č. 18.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 23.4.2010 od 7:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast:
část ul. Bezručova - pravá strana od č. 57 po křižovatku s ul.
Tyršova (č.p. 204).
E.ON Česká republika, s.r.o.

Žáci 9. tříd před soudem
Nebojte se, nic tito mladiství ze
Základní školy Dr. Horáka v
Prostějově neprovedli, jen
vyměnili na jedno dopoledne
školní lavice za lavice v Havlíčkově ulici. Se zaujetím sledovali přelíčení proti obviněným z
krádeže a z těžkého ublížení na
zdraví.
"Je mnohem lepší vidět a slyšet na
vlastní oči a uši, jak probíhá takový proces, než si o tom pouze povídat ve škole," shodovala se celá
skupina žáků. "Zážitkem byl už
samotný vstup do budovy a což
teprve, když kolem nás prošla

ozbrojená eskorta a v poutech
vedla obviněného," sdělovali potom ve škole své dojmy ostatním
spolužákům. Budovu soudu a
soudní jednání navštěvují deváťáci každým rokem a pochvalují si Mgr. Ivonu Otrubovou, která je vždy ochotně v soudní síní
přivítá a po skončení procesu zodpoví všechny otázky a vysvětlí
složité soudní postupy. Práci
soudců, státních zástupců a obhájců žáci obdivují, vnímají její náročnost a nezbytnost. Třeba to i
některé osloví natolik, že se rozhodnou rozšířit jejich řady. -KS-

Pořadatele z DDM potěšila
účast mladých střelců ze škol
V pořadí už 4. ročník Jarní
střelecké soutěže proběhl minulý víkend na střelnici Sportcentra DDM na Vápenici za
spolupráce Školního klubu ZŠ
Kollárova (ŠKK). Závod ve
střelbě ze vzduchové pušky byl
určen pro všechny zájemce o
sportovní střelbu, kteří byli
rozděleni do dvou kategorií.
Skupina střelců „Ž„ od 12 do
14 let a mládež „J„ od 15 do 18
let.
Všichni závodníci stříleli ze sportovních vzduchových pušek vzor
Slavia 631, která se pro tyto kategorie používá. Základní disciplínou pro kategorii žáků byla
střelba na klasický terč vleže na 3
x 5 ran. Pro kategorii juniorů pak
střelba vstoje taktéž na 3 x 5 ran. I
když tento sport není zrovna masový, je potěšitelné, že i v leto-

šním roce se účastnili téměř
všichni z let minulých.
A jaké byly letos výsledky? V kategorii žáků stanuli na stupních
vítězů Smečka Marek ZŠ Palacká (SpC), druhý Budzák Petr ZŠ
Melantrichova (SpC) a třetí Jakoubková Alžběta ZŠ Kollárova
(ŠKK).
V kategorii juniorů první místo
vybojovala Švédová Nikola SOŠ
(ŠKK), druhé místo obsadila
Špačková Barbora ZŠ Kollárova
(ŠKK) a na třetím místě skončila
Smékalová Nikola ze SOU Velký
Újezd.
Je potěšitelné, že se o tento druh
sportu zajímají i děvčata a jak je
vidět na výsledcích, tak se jim docela daří a to je dobře. Všichni
účastníci obdrželi sladké odměny
a ti nejlepší ještě samozřejmě diplomy.
-JT-

Moravané zvolili nové vedení
U příležitosti druhého výročí založení místní organizace Moravanů v Prostějově se v útulné
restauraci Na Mánesce uskutečnila výroční schůze MO Prostějov. Na této schůzi si Moravané
mimo jiné zvolili nové vedení.
Novým předsedou MO se stal
Mgr. Antoním Dušek, kterého
Prostějované znají především jako bývalého ředitele ZŠ Melantrichova a předsedu Biatlon klubu Prostějov. Místopředsedou
MO se stal dosavadní předseda a
zakladatel Moravanů na Prostějovsku Martin Pekáček, DiS.
(profesně realitní makléř a odborník na veřejnou správu). Nejedná se však o žádný palácový
převrat, jak by se mohlo zdát,
nýbrž o rozložení úkolů na více
osob. Martin Pekáček totiž nadále zůstává předsedou prostějovské oblastní organizace a především delegátem, který zastupuje Prostějov na celomoravském Zemském sněmu. Hospodářem zůstává pan Ing. Jan Ježek ( v civilu bankovní úředník).
Dalšími členy sedmičlenného
výboru jsou Richard Justan,
Zdeněk Menšík, Jaroslav Dvořák a Mgr. Ludmila Znojilová.
Pan Dušek byl rovněž zvolen
okresním lídrem pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Volebním lídrem pro
Olomoucký kraj je pak p. Doc.
JUDr. Jiří Bílý, Ph.D., vysokoškolský pedagog na UP Olomouc, do roku 1996 poslanec
Parlamentu České republiky.
Dalšími novinkami u Moravanů

jsou plánovaná setkání s občany
Prostějova. První z nich by se
mělo uskutečnit v pátek 14.
května tohoto roku na náměstí T.
G. Masaryka i s bohatým doprovodným programem a hudbou.
Schválena byla i účast Moravanů v podzimních komunálních
volbách ve městě Prostějov a
hlavní programové teze, které
chtějí Moravané občanům města
nabídnout jako novou alternativu způsobu spravování našeho
města. Novinkou je i založení
neformálního klubu příznivců
Moravy při oblastní organizaci,
která má sloužit všem zájemcům
o Moravu, kteří nechtějí být politicky angažovaní, ale mají rádi
Moravu a chtějí se občas setkat s
podobně smýšlejícími lidmi a o
Moravě si vzájemně vyměňovat
informace. Smyslem tohoto
klubu by mělo být také pomoci
přesvědčit obyvatele Prostějova
a okolí, aby se nebáli při sčítání
lidu v roce 2011 přihlásit ke své
Moravské národnosti. Kontakt
pro všechny zájemce o tento neformální
kroužek
je
2000Pv@seznam.cz, či na tel.
čísle 777 727 268 (p. Menšík).
Našim příznivcům rovněž nabízíme poslední volná místa ve
volebních komisích na Prostějovsku - tel. 607 646 820 (p. Dušek). Závěrem bychom chtěli
poděkovat personálu restaurace
Na Mánese za vytvoření
příjemného prostředí a vzornou
obsluhu.
Martin Pekáček, DiS.,
Moravané Prostějov

6. dubna 2010
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Klub Apollo 13 hostí celebrity Mladí divadelníci z CMG opět zářili

V poslední době si fanoušci
české populární hudby zajisté přijdou na své. Klub Apollo 13 totiž nabízí velmi zajímavý sled koncertů a akcí,
které nelze přehlédnout.

stějova chystá Aleš Brichta,
bývalý frontman české metalové kapely Arakain, který vyjíždí na turné. Hned 17. dubna
se pak můžeme těšit na skupinu
Wohnout. Vstupenky na oba

Skvělá atmosféra. Mardi z Vypsané Fixy se v Apollu 13 pěkně
rozjel a ukázal, že umí nažhavit publikum
Posledním koncertem uchvátila například skupina Vypsaná
Fixa, atmosféra nabitého klubu
by se dala krájet. Tím to však
nekončí, 14. dubna se do Pro-

koncerty jsou již v prodeji, kdo
doopravdy stojí o v našem kraji nevšední hudební zážitky,
měl by si pospíšit. Předprodej
totiž vstupenky nabízí za cenu o

dost nižší než vstupné přímo v
době koncertu. V mezičasech
se pořádají koncerty kapel z
blízkého okolí, a ani ti, kdo kytarovým hudebním skupinám
neholdují, nemusí zůstat doma.
Klub nabízí i taneční a
Drum´n´Bass hudbu. A co
vlastně známé hudebníky do
Prostějova táhne? ,,My už tady
hrajeme asi posedmé, protože
je tady výborná atmosféra a
jsme vždycky moc rádi, když
nás pořadatel pozve," řekl nám
Mardi, frontman Vypsané Fixy.
Nezbývá než dodat, že jestli si
klub nabídku podobných lahůdek udrží, bude jen dobře pro
všechny Prostějovské milovníky hudby. "Já jsem naprosto
spokojený, koncert Vypsané Fixy byl parádní a na Wohnouty
si určitě zajdu taky. Co dodat, ta
atmosféra tady je nepřekonatelná," uvedl jeden z fanoušků.
-cag-

JOHNNY CASH - muž
v černém v Divadle Point
Nadešel páteční večer a ve studentském Divadle Point v
Olomoucké ulici vrcholí přípravy na společenský večer,
jehož producentem je Mgr.
Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Pár minut po sedmé hodině večerní už jsou hosté shromážděni
v hojném počtu v prostorách divadla a začne se s úvodním proslovem, který krom přivítání
hostů hlavně blíže seznámí
všechny přítomné s tématem
večera, jenž byl uspořádán na
počest Johnnyho Cashe, významného amerického zpěváka, kytaristy a skladatele. Nechybělo ani malé občerstvení,
takže si každý během večera
přišel na své. Program doplnila
scéna „samotného„ Johnnyho
Cashe v podání herce Ondřeje
Krátkého, který v typickém
černém obleku s kytarou na Hello, I'm Johnny Cash. Je to on? Alois Mačák společně s prinzádech vkročil do sálu a před- cipálem Divadla Point Alešem Procházkou sledují vystoupení Onstavil se známou větou „Hello, dřeje Krátkého.
I'm Johnny Cash„.
V příjemném duchu se nesl celý režiséry večera Aloisem Ma- O patro véš (sobotínskou verzi
zbytek večera a principál Diva- čákem a Ondřejem Krátkým písně Ring Of Fire).
dla Point Aleš Procházka spolu s mohli spokojeně zazpívat píseň
Dominik Brablec a -js-

Prostějovští FOTOGRAFOVÉ sáhli
do svých nevyčerpatelných zásob

K nebývalé aktivitě vyprovokovaly první jarní paprsky
členy Spolku prostějovských
fotografů. Ti současně vystavují své snímky hned na třech
místech v Prostějově. Ve foyer
kina Metro 70 se prezentují
mozaikou různých fotografických žánrů, souborem fotografií nazvaným „Zasaženi
krásou„ se mohou potěšit
návštěvníci prostějovského
divadla a od 1. dubna je v Muzeu Prostějovska k vidění výstava „Via Baltica.„
V galerii Metro 70 vystavuje
Spolek prostějovských fotografů už od poloviny března. Nová
expozice snímků Luboše Čehovského, Josefa France, Luďka Mařáka, Ivo a Martin

Snídalových je v současné době
k vidění v městském divadle.
Krása je zasáhla nejen na toulkách českými luhy a háji, ale
také při objevování tajů ženského těla. Fotografie na stěnách
foyer divadla mohou milovníci
umění obdivovat až do 14. června.
Na Apríla byla v Muzeu Prostějovska zahájena výstava fotografií, které vznikly při cestách
necestách Lotyšskem a Estonskem. Po baltických zemích putovali obtěžkání fotografickou
výbavičkou Josef Franc společně s Ivo a Martinem Snídalovými.
„Náš úlovek byl skutečně bohatý, vydal by na několik výstav.
Fotili jsme nejen u moře, ale

procestovali jsme autem i pěšky
vnitrozemí, plavili jsme se po
řece. Navštívili jsme města i rybářské osady, historická místa i
místní hospůdky, kde jsme jako
správní Češi-gurmáni ochutnávali krajové specialitky. A
všechny naše zážitky se odráží i
v našich fotografiích. Podělit se
o ně s ostatními je pro nás radost, proto jsme vděčni za každou příležitost vystavovat,„
uvedl Josef Franc, který kromě
fotoaparátu zvládal na cestě Pobaltím snímat všechny krásy i
videokamerou, takže vznikl zajímavý film. Z fotografií pak Josef Franc sestavil i knižní podobu této dobrodružné cesty. Výstava fotografií v Muzeu Prostějovska potrvá do 6. června. -jp-

Spolek prostějovských fotografů. Zleva Luboš Čehovský, Josef Franc, Luděk Mařák a Ivo Snídal
mají důvod ke spokojenosti, jejich snímky ozdobily stěny foyer prostějovského divadelního stánku.

Soutěžní přehlídka studentských frankofonních divadel
Festivadlo Brno bývá příležitostí k setkání všech divadelních nadšenců - amatérů, kteří
navíc vládnou i dobrou znalostí francouzštiny.
Na prostějovském Cyrilometodějském gymnáziu se studentům
v tomto směru věnuje rodilá
mluvčí paní Virginie Hyllová a
pod její režií studenti vozí jedno
ocenění za druhým. Z brněnské
přehlídky si pravidelně CMG
odváží první ceny a další mimořádná ocenění. Stejně tak tomu
bylo i letos. Ve dnech 26. až 29.
března 2010 vystoupily v Brně
oba soubory „Divadélka ve francouzštině„ s nově nastudovanými představeními. Hra „Conte
nocturne„ (Noční pohádka) si
odvezla „Cenu za choreografii a
provedení„. Druhé představení,
hra „La peur du Noir„ (Strach ze
tmy), získalo „Cenu za mimořádný výkon v oblasti francouzského jazyka„. Divadélko v minulých letech hostovalo i na mezinárodních festivalech, například v rakouském Klagenfurtu a
Bregenz a v loňském roce v kanadském Quebecku. Všude bylo
vysoce hodnoceno především

Dobyly kanadská prkna. Členky Divadélka ve francouzštině z CMG v Prostějově těsně před vystoupením v kanadském Quebecku.
jazykové zvládnutí textu a nápaditost provedení. Zanedlouho se
oba soubory chystají na další zahraniční cestu, tentokrát do fran-

couzských měst La Roche sur um, ale též naše město a celou
Yon a Saint Jean du Monts.
Českou republiku reprezentovaNezbývá než jim popřát, aby ne- li opět výtečně.
jen Cyrilometodějské gymnáziJitka Hubáčková

Festival Jeden svět ukázal tisíc podob bezpráví

V letošním roce se Prostějov
opět stal jedním z řady měst,
kde se uskutečnil festival dokumentárních filmů Jeden svět.
Zatímco přehlídku pořádá
společnost Člověk v tísni už
dvanáctým rokem, v Prostějově se po loňské premiéře konal 2. ročník.
Festival dokumentárních filmů
zaměřený na porušování lidských práv se za dvanáct let své
existence rozrostl do nevídaných
rozměrů, jen v České republice se
zapojilo už víc než třicet měst.
Dramaturgové programu mají plné ruce práce s výběrem snímků,
přihlašuje se přes tisícovku dokumentů z celého světa. Musí vybrat stovku těch nejžhavějších ti-

tulů. Jsou to snímky se sociální,
politicky angažovanou a lidskoprávní tematikou. V krajských městech filmové projekce doplňují
výstavy, besedy a řada dalších
speciálně zaměřených programů.
Také prostějovští diváci mohli
sledovat po tři filmové večery
snímky reagující na aktuální problémy v Afghánistánu, Íránu a
Srbsku, v dopoledním programu
je pak shlédlo na šest stovek školáků.
„O dopolední projekci pro školy
byl větší zájem než o večerní
představení. Žáci základních i
středních škol zaplnili kinosál do
posledního místečka. Zaujal je
především snímek Afghánská superstar jako dokument o věhlasné

pěvecké soutěži superstar v afghánské verzi, kde soutěžily jen tři
dívky a hlasovalo se podle etnické příslušnosti,„ uvedla koordinátorka festivalu Jeden svět v
Prostějově Jana Světlíková.
Druhý film Írán – nevyslyšené
hlasy nahlédl do života obyčejných Íránců a byl tajně natočeným dokumentem o názorech
obyčejných lidí v průběhu prvního volebního období prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda.
Třetí film Nenávist v krvi zavedl diváky mezi srbskou extrémní
pravici a nastínil problém v této
balkánské zemi, kde neonacismus stále vzrůstá.
„Viděla jsem už některé snímky v
Olomouci a musím přiznat, že

jsem byla po jejich shlédnutí docela rozrušená,„ reagovala na festivalové dokumenty Jitka Chalánková.
„Je potřeba se tématem porušování lidských práv zabývat. Na
druhé straně můžeme být rádi, že
se nás tyto problémy netýkají, nebo jen okrajově,„ poznamenala
při zahájení festivalu místostarostka Alena Rašková.
Festival jako jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí zaštítil
stejně jako v minulých letech
Václav Havel. V roce 2007 získal
festival Jeden svět Čestné uznání
Organizace spojených národů
pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO) za výchovu k lidským právům.
-jp-

Děti si namalovaly svou vlastní zahrádku

Přes tři stovky výtvarných
prací poslaly letos děti mateřských a základních škol do soutěže „Děti na zahrádce„, kterou
každoročně pořádá Český zahrádkářský svaz (ČZS). Letošního již 18. ročníku se zúčastnilo 27 škol prostějovského regionu.
Výtvarná soutěž si v minulých
letech získala velkou oblibu. Do
soutěže rozdělené do čtyř kategorií mohou děti posílat obrázky,
výkresy i jiné tvořivé práce z keramiky nebo jiných polytechnických přírodních i umělých materiálů. Do uzávěrky 31. března
přišlo na adresu regionální organizace ČZS v Prostějově přes
300 prací. Teď z nich porota vybere ty nejzajímavější, které budou soutěžit v celostátním kole.
„V minulých letech se prostějovské děti velice dobře prezentovaly. Vloni jsme vybrali 30 prací,
které nejlépe vystihly téma „Byliniky naší zahrádky„. A získali

Úspěchy dětí z Prostějovska v
rámci celostátní soutěže si považuje i členka představenstra republikové rady ČZS Vlasta
Ambrožová, která se právě práci
s mládeží věnuje.
„Pěkné výsledky v loňském celostátním kole soutěže nás určitě
těší. Kromě této výtvarné soutěže probíhá i celostátní vědomostní soutěž, do které se mohou
přihlásit všechny děti bez ohledu
na to, zda jsou nebo nejsou zapojeny do činnosti kroužků při školách, základních organizacích
ČZS nebo stanicích mladých
přírodovědců. Jde především o
to nabídnout dětem zajímavou
činnost pro volný čas,„ uvedla.
Která je nejlepší? František Nevrtal jako jeden z členů poroty
Všechny práce vystavili zahrádvybírá ty nejpěknější dětské kresbičky, které budou zastupovat
káři ve svém sídle v ulici Daliprostějovský region v celostátním kole výtvarné soutěže.
borka v Prostějově, kde si je
mohli prohlédnout všichni
jsme hned 3 první místa! To je líky, kde děti vytvořily malou za- zájemci. Vystřídaly se zde desítvelký úspěch. Letos ještě není hrádku,„ vysvětlil předseda pro- ky dětí z mateřských i základních
rozhodnuto, máme tady moc stějovské ZO ČZS František Ne- škol a ty byly také prvními kritipěkné výkresy, keramiku i truh- vrtal.
ky.
-jp-

Březen patřil knihám, v dubnu
CIPÍSEK už vyrazí do přírody

Caparti z Mateřského centra
Cipísek mají za sebou svou
první návštěvu knihovny. Dětské oddělení navštívili se svými
maminkami v rámci programu
„Čtěme dětem,„ což bylo téma
měsíce března.
Cipísek připravil společnou
návštěvu knihovny už vloni a měla velký úspěch. Letos se zúčastnilo deset maminek s dětmi ve
věku od 1 a půl roku do 5 let. Ředitel městské knihovny Aleš Procházka přečetl malým posluchačům pohádku o hejkalovi a pak si
s nimi povídal o pohádkách, o
knížkách a ukázal jim všechna
zajímavá místa, která jsou domovem skřítka knihovníčka.
„Návštěva knihovny byla příjem-

ným zakončením březnového tématu „Čtěme dětem„. Mimo jiné
jsme připravili besedu s logopedem o rozvoji řeči a správné výslovnosti, přípravu na zápis do
mateřské školy a mnohé další aktivity,„ uvedla Markéta Skládalová z MC Cipísek.
Měsíc duben bude ve znamení
přírody. Téma „Zelená přírodě„
nabídne maminkám a dětem besedu o bezplenkové metodě, bude pokračovat kurz pozitivního
rodičovství a také nový kurz
efektivního rodičovství. Je naplánovaný výlet na kozí farmu
Rozinka v Čelechovicích na
Hané, kde už skotačí letošní kůzlátka. Dopoledne budou herny
patřit ekologickému tvoření, pro-

Jako pěny. Caparti ani nedutali, když jim Aleš Procházka četl pohádku o hejkalovi.
mítání filmu a závěrem měsíce
čeká dětičky Čarodějnický víceboj - dopoledne plné speciálních
her a soutěží jako je třeba prolézání pavučinou, metení koštětem

nebo chůze na muřích nohách. A
nebude chybět ani tradiční burza
dětského oblečení.
Informace o všech aktivitách na
www.mcprostejov.cz.
-jp-
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KŮZLATA V ČELECHOVICÍCH
se rodila v největších mrazech
Počítání kůzlátek na farmě Rozinka v Čelechovicích je také
mimo jiné nepochybný příznak
jara. I když koncem týdne to
tak nevypadalo, svoji první
pastvu si letošní kůzlátka naplánovala na Bílou sobotu.
Vlastně ani ne tak kůzlátka,
udělala to za ně jejich ‚máma‘
Jarmila Zelenská.

Kolem tří desítek kůzlat se v
týdnu chystalo na Rozince ke své
první pastvě. „Letošní kůzlátka se
nám začala rodit o chvilku dřív.
Zrovna do těch největších mrazů
koncem ledna,“ říká Jarmila Zelenská. Těžko říct, jak to má příroda zařízeno, nicméně kozí říje
se u budoucích maminek ozvala
už na konci srpna, což je o 2-3
týdny dříve, než je to obvyklé. Pětiměsíční březost pak trvala právě
do období v druhé polovině ledna,
kdy se s námi zima opravdu nemazlila. „Vzhledem k průběhu
předchozích zim jsme si říkali, že
se zase tak nic moc neděje. Když
ale první kůzlata začala přicházet
na svět někdy kolem 22. a 23.
ledna, bylo všechno úplně jinak,“
vzpomíná a pokračuje: „Ve chvíli,
kdy se teploty pohybovaly kolem
mínus 23 stupňů, měly rodit dvě
kozy. Jedna porodila v noci trojčata, během chvilky začala komplikovaně rodit i druhá. Když
jsem se pak brzy ráno šla znovu
podívat, jedno kůzle z trojčat bezvládně leželo, jenom na nepatrných pohybech hlavičky bylo
vidět, že ještě žije. Bylo nejmenší
ze všech, porodní váha byla
jenom něco kolem 2 kilogramů a
nebylo tak odolné, aby se v takové
zimě vzchopilo. Vzali jsme ho
domů, celý den v kuchyni zahřívali a krmili stříkačkou do pusy.
Večer se postavilo znovu na
nohy!“ Chovatelka ukazuje v
hloučku kůzlátek malého hrdinu,
který je sice po upozornění přece
jen o poznání drobnější oproti
ostatním, jinak mu ovšem na
světě očividně nic neschází.
Jenom pro porovnání dodejme, že
porodní váha kůzlat u vícečetných
porodů se pohybuje mezi 3-5 kilogramy, u jedináčků je to i víc
než 5 kilo. Naopak ovšem chovatelka dodává, že koza je zvíře
uzpůsobené celoročnímu chovu,
takže i takové velké teplotní výkyvy dokáže bez problémů zvládnout.
Jak Jarmila Zelenská podotýká,
velkochovy koz se postupně stávají už jen ‚průmyslovou‘ záležitostí, kde je kladen důraz
především na produkci velkého
množství mléka. Chov v takové

SLEVY STARŠÍCH
MODELŮ KOL
AŽ 30%
U KOL 4-EVER
POJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ NA
1. ROK ZDARMA
SLEVY
NA CYKLISTICKÉ
OBLEČENÍ, PRODEJ NA
SPLÁTKY A BONUSOVÉ
KARTY
*servis *doplňky * součástky * prodej

podobě, kde jsou zvířata odchovávána v přirozeném prostředí ve
výbězích, kde zároveň i kůzlata
jsou po celou dobu odchovávána
spolu s dospělými, je už spíš výjimkou. „Jsem moc ráda, že si
sem nachází cestu stále víc zájezdů a školních výletů. Měla
jsem tady i zájezd z Belgie, kde
kozí farmy takového typu už ne-

Kozí farma Rozinka v Čelechovicích patří způsobem chovu
spíš mezi ty méně obvyklé. Právě
proto, že se zde zvířata chovají v naprosto přirozených podmínkách.
jsou. Spíš jsou všude k vidění velkochovy ve velkých halách
zaměřené na velkovýrobu. Toto je
ale něco, co by určitě nemělo zaniknout,“ dodává Jarmila Zelenská.
Podle jejího názoru o správnosti
toho, jak pojímá chov koz na Rozince, jí přesvědčují návštěvy dětí,
které zde objevují něco, s čím se
dosud nesetkaly. „Nejen že třeba
nikdy neviděly obyčejnou kozu
nebo si nemohly pohladit kůzlátko. Jsou ale překvapené, když
zkusí dojit a opravdu teče mléko,
nebo když se dozví, že seno a
sláma se nekupuje ve zverimexu.
Myslím, že i v tomto ohledu je
potřebné, aby i takové kozí farmy
byly pořád přístupné,“ míní chovatelka.
Netají se tím, že takovým způsobem chovu nemůže v žádném případě
konkurovat
velkým
producentům. Ti naopak ale vyhledávají malé farmy pro odběr
kvalitních chovných kusů. „Pro
velkochovy dokážeme tady odchovat zvířata na míru podle jejich potřeb, co se týče genetické
obměny stáda. To je při jejich způsobu chovu prakticky nemožné,“
dokládá další argument o nenahraditelnosti malochovů. „Tak se
tím bavím, je to pro mě spíš koníček, kterému ovšem věnuji úplně
všechno,“ říká.
Přesto také tady si zájemci o produkty z kozího mléka přijdou na
své. „Zapojili jsme se do celostátního projektu ‚Najdi si svého farmáře‘, který má pomoct k
informovanosti o možnostech odběru produktů přímo ‚ze dvora‘.
Přihlásili jsme se v Olomouckém
kraji jako první,“ dodává závěrem
Jarmila Zelenská. V tuto chvíli
jsou ve ‚farmářské mapě‘ na Olomoucku takto označena tři místa
a nic nebrání tomu, abych jich přibývalo. Nicméně dokud se vstřícněji neposunou neopodstatněně
striktní předpisy vztahující se k
produkci a prodeji přímo na farmách, není v dohledu ani nějaký větší farmářský ‚boom‘.
-MiH-

Vranovská štamprla zachutnala směsicí ovoce VELIKONOCE - svátky jara a křesťanství
Už po osmé se sešli ve Vranovicích-Kelčicích přátelé zahrádkáři,
sadaři a pěstitelé, aby se pochlubili svou domácí pálenkou. O nejlahodnější čirý destilát s charakteristickou ovocnou chutí a
vůní soupeřilo letos na 90 vzorků
v 9 kategoriích.
Vranovská štamprla je především
regionální soutěží, zúčastňují se jí
výrobci domácí pálenky místní
nebo z nejbližšího okolí. Je to soutěž
nejen zahrádkářů a pěstitelů, ale také
prestižní záležitost palíren a pálenic
v okolí – Vřesovic, Žešova, Držovic, Kostelce na Hané, Mostkovic,
Otaslavic, Běleckého Mlýna, Lobodic. Jen ojediněle se objevují pálenky ze vzdálenějších míst jako
například ze Sloupnice, Zlína, Sulimova.
„Koštování domácích pálenek se za
poslední roky tak rozšířilo, že dnes
už košty pořádají zahrádkáři téměř
ve všech obcích. Rozhodovali jsme
se, jestli už Vranovickou štamprlu
neukončíme, ale zájem o košt byl i
letos tak velký, že jsme nakonec degustaci znovu zorganizovali,„ prozradila
předsedkyně
místní
organizace Českého zahrádkářského svazu ve Vranovicích-Kelčicích a v jedné osobě i předsedkyně
organizačního výboru Ivana Hasa-

staly doma ve Vranovicích.
„Pálím čisté ovoce i směsky, napálím tak pětadvacet litrů. Rád posedím s kamarády u štamprlky, něco
rozdám po rodině. Soutěže se zúčastňuji každý rok, letos jsem vyhrál
poprvé se směskou peckovin – meruněk a mirabelek. Mám radost, že
jsem letos vypálil výbornou pálenku,„ těšil se z absolutního vítězství Dalibor Kučera.
Laici vybrali jako nejlepší ovocnou
pálenku meruňkovici Jana Svačinu
z Dětkovic, která zvítězila i ve své
kategorii. Vypálil ji v Žešovské pá-

lenici a ta slavila letos největší úspěchy. Majitel Žešovské pálenice Jan
Kleiner poslal do soutěže pálenku z
višní a švestek a obě ve svých kategoriích zvítězily stejně jako pálenka
z rynglí Lucie Zemánkové z místních Vranovic. V kategorii hrušky
obdržela nejvíce bodů pálenka Miroslava Dostála z Prostějova, nejchutnější třešňovici přinesla
Marcela Vláčilová z Vranovic. V
kategorii jablko zabodovala Jana
Kovalčíková z Čelechovic na Hané
a v kategorii mirabelka Jan Hekal z
Prostějova.
-jp-

V Němčicích nad Hanou
upálili Smrtku

Dalibor Kučera byl pasován na absolutního vítěze, směska z peckovin
nejvíc zachutnala odborné porotě.
lová. A správnost rozhodnutí potvrdil i počet vzorků, který musela šestnáctičlenná degustační komise
ohodnotit, oproti loňsku vzrostl o
třetinu.
Letos byla nejpočetněji zastoupena
kategorie švestek, Vranovskou
štamprlu tedy ovládla pravá slivovice. Kromě pálenek z meruněk,

Svůj původ má slavení velikonočních svátků v pohanské oslavě návratu jara, kdy se příroda
probouzí, zazelenají se stromy,
raší tráva a všechno se upíná k
novému životu. Teprve od počátku letopočtu se staly svátky církevní oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista.
Dodnes se dodržuje převážně na
venkově řada zvyků. Jakoby se
prolnuly staré pohanské obyčeje a
církevní rituály. K těm nejznámějším patří pečení velikonočního beránka nebo mazance, barvení a
zdobení vajíček, pletení pomlázky,
pořádání jarmarků a mnoho dalších. Lidé si vyzdobují svá obydlí
jarními květinami, větvičkami se
svěžími lístky a nejrůznějšími velikonočními dekoracemi.

hrušek, jablek a dalšího ovoce se nabízely ke koštu i netradiční speciální
destiláty, například z jeřabin, dýně,
feferonek nebo pravá žitná.
Odborníkům letos nejvíc chutnala
pálenka ze směsi peckovin s obsahem alkoholu 54 procent, kterou na- Vranovská štamprla neztrácí svou popularitu, koštovat přicházejí mipálil v Otaslavicích Dalibor Kučera. lovníci ovocné pálenky místní i z okolí. Tak ťuk ťuk na zdraví, vejdi a
Vavříny absolutního vítěze tak zů- neuškoď!

stoupily v něm nejmenší děti, mládež i dospělí ze souboru Pantlék.
Mluvené slovo, samozřejmě v hanáčtině, obstaraly Jana Otáhalová a
Bohunka Novotná. Zazněly známé
i méně známe velikonoční koledy,„
popsala průběh oslav Naďa Tesařiková.
V samotném závěru chlapci oblékli svého smrťáka a dívky svou
smrtku a pak se vydal průvod účinkujících i přihlížejících na náměstí.
Tady už hořel oheň a hladové plameny vmžiku pohltily oba symboly zimy. Po upálení obou smrtek
přinesly dívky stromeček Léto, z
něhož rozdávaly květy, aby lidem
přinesly jaro, pohodu a zdraví do
jejich domovů.

V Želči vítají Velikonoce
barevným světem kraslic

V Mateřské škole v Želči připravují každoročně velikonoční výstavu.
„Smrtná neděla, kdes tak dlouho Třídy se promění v nekonečný babyla? U studýnky, u rubínky ruce revný svět kraslic a velikonočních
jsem si myla. Šátečkem lístečkem dekorací - kuřátek, zajíčků, rychle-

malují vajíčka a vyrábějí drobné
dekorační ozdůbky. Je to mravenčí práce, ale pro děti je to zábava a
na výstavce se pak rády pochlubí
svými výtvarnými pracemi,„ pochválila své malé svěřence ředitelka Miroslava Václavíková.
Vlastní dětskou tvořivot pak doplňují stovky kraslic zručných žen
místních i z okolí, pro které je zdobení kraslic zálibou. Jak prozradila ředitelka mateřské školy, výstavu připravují vždy několik týdnů
předem. Výsledek však stojí za to
- už vstup do školní budovy krášlí
vajíčkový stromek a velikonoční
výzdoba je na chodbách i ve třídách.
Barevný svět kraslic, vůni jara a
blížících se Velikonoc přinášely
jarmarky a výstavy i v jiných místech prostějovského regionu. Tradiční hanácký jarmark připravují
v Mořicích, v Kostelci na Hané se
tvořivou prací s velikonočními dekoracemi zabývají děti v mateřské
i v základní škole. Těmi se pak pochlubí na školním jarmarku nebo

V Kralicích na Hané obcházejí mládenci z folklórního souboru Klas
dům od domu a sbírají pentle na obří pomlázku.
zdobených kraslic, ale také slastného alkoholového opojení. Pro něžné pohlaví je pondělí dnem výprasku, který však dává jistotou, že po

Loštický řezbář ani letos na velikonoční kříže nezapomněl
Je to zvláštní symbol. Nebo
jinak, ani ne tak zvláštní ve
vztahu k velikonočním svátkům,
jako spíš protnutý takovým
zvláštním nábojem. Se stejnou
pravidelností, jako se jezdíme
každoročně před Vánoci dívat k
řezbáři Jaroslavu Benešovi na
nové přírůstky do jeho Loštického betléma, stojí vždycky za to
se zastavit i kolem Velikonoc, kdy
připravuje ke svěcení svoje kříže.
Někdy připraví Jaroslav Beneš velikonočních křížů hned několik,
jindy, třeba jako vloni, vznikne v
jeho dílně jeden. Letos o Velkém
pátku světil P. František Lizna v
kostele ve Vyšehorkách jeho kříže
dva. „Kříže mám hotové asi měsíc.
Ta myšlenka ale musí vždycky
uzrát,“ říká řezbář. Na první pohled
jsou ty letošní trochu jiné oproti
těm z let minulých. Rozdíl je nepřehlédnutelný. Zatímco v minulosti tradiční symbolika byla
nahrazena motivy spíš podněcující
vlastní zamyšlení, například ‚ukřižovaná‘ kovaná růže, letošní kříže

Renesanční charisma řezbáře Jaroslava Beneše není rozhodně jenom
pózou. Také jeho velikonoční kříže je nutno vnímat trochu jinak, než
jenom pouhým pohledem.
jsou vědomý návrat k tradicionalismu, i když zase ne tak docela.
„Letos jsem chtěl kříže udělat pár
jednoduchými tahy. Ten první je
spíš lidovější, druhý je tak trochu
kubistický,“ popisuje svoje kříže. A

paradoxně, alespoň z jeho pohledu,
podle ohlasů těch, co je měli zatím
možnost vidět, je víc ‚v kurzu‘
právě ta moderna. Možná také
proto, že i přes tradiční podobu s
tělem ukřižovaného Ježíše má v

sobě něco z už zmiňovaných motivů spíš nutících k zamyšlení. „Síla
Ježíše je taková, že dokáže ohnout
i kříž. Přesto se obětoval,“ ukazuje
řezbář na prohnutý tvar břevna
kříže.
I tak ale přiznává, že právě ten kubistický kříž už na okamžik odložil
s rozhodnutím, že ho nebude dodělávat. K tomu, aby práci dokončil,
ho vyprovokovaly právě hlasy
těch, kterým bylo bližší právě toto
ztvárnění. Nepříliš tradiční je také
jeho způsob výroby, kdy řezbář
nejdřív spojil lipový masiv kříže a
pak přímo do něj začal vyřezávat
Ježíšovo tělo. Takže celý kříž je de
facto z jednoho kusu dřeva. Rozhodně by byla škoda, kdyby zůstal
nedokončen. Určitě to mělo svůj
důvod, o němž třeba teď ještě nemá
tušení. Už několikrát se totiž potvrdilo, že každý z těchto křížů má už
ve chvíli, kdy začne vznikat, svého
budoucího majitele. A i když se k
němu nedostane bezprostředně po
vysvěcení, s odstupem času si ‚pro
něj přijede‘ třeba někdo až ze zá-

moří.
Letos dělal Jaroslav Beneš velikonoční kříže už posedmé. Vždy při
církevních obřadech o Velkém
pátku jsou před oltářem vysvěceny
a kněz vloží do schránky v každém
z nich řezbářovo poselství. Pro to
letošní našel v Bibli motto výstižné
i pro současnost. ‚Lépe se utíkat k
Hospodinu, než důvěřovat v
mocné,‘ stojí na pergamenu. „Je
zvláštní, že už tehdy platilo to, co
můžeme úplně stejně říct i dnes.
Bohužel v tomto ohledu za celá tisíciletí nic nezměnilo,“ říká řezbář.
K této myšlence ho přivedlo před
lety zvláštní vnuknutí, které pak
proměnil v první velikonoční kříže.
Od té doby je dělá každý rok, a jak
říká, dokud to půjde, není důvod,
aby nepokračoval i dál. „Snažím se
to každý rok dodržovat, i kdybych
měl udělat třeba jenom maličký
křížek a měl zůstat tady u mě
doma. Je to především moje vnitřní
rozhodnutí a nemám důvod na tom
nic měnit,“ vysvětluje loštický řezbář Jaroslav Beneš.
-MiH-

NONSTOP NOHEJBAL: Hráči spali za autovou čárou!
PŘEMYSLOVICE – V kuse celých 24 hodin létal nad sítí v přemyslovické hale míč. Po probdělé
noci čekalo na nohejbalové týmy
ještě blíže neurčený počet zápasů
tak, aby vyplnily původní předsevzetí: odehrát nohejbalovou
čtyřiadvacetihodinovku, což rozhodně není žádná zívačka.
Od páteční 18. hodiny do stejného
času v sobotu. Právě tak dlouho trvalo nohejbalové klání sedmi
týmů, které se sjely do Přemyslovic. „Družstva jsou prakticky z
celé republiky, pod hlavičkou
Prahy jsou hráči také z Neratovic,
Ostravy a Nového Jičína, další
družstvo je z Rosic u Brna, pak
jsou tady týmy z Přerova, Vrahovic, Čechovic a dvě družstva organizátorů – EMT a PARA,“
představuje účastníky turnaje
jeden z dua organizátorů Bohumil
Janak. Spolu s Rudolfem Konečným uspořádali podle svých slov
nultý ročník takového klání, na
který s největší pravděpodobností
navážou od příštího roku už
řadové ročníky. „Uvažujeme
také o letním maratonu pod
otevřeným nebem, to se
ovšem ještě nedá říct s jisto-

tou, že k němu skutečně dojde.
Ale příští rok touto dobou bychom chtěli tady uspořádat oficiálně první ročník. Hala tady
poskytuje potřebné zázemí a optimální podmínky, není důvod to
měnit,“ dodává B. Janak.
Večerníku dál řekl, že jde o amatérské sdružení neregistrovaných
hráčů, kteří si prostě přišli ťuknout. Přesto měl ale turnaj svoje
přesné propozice a nad průběhem
bděl hlavní arbitr. „Myšlenka
uspořádat nohejbalový maraton se
ujala, nemáme ale žádnou ambici
zápisu do nějaké knihy rekordů,“
odmítá nějaké rekordmanské
choutky Bohumil Janak. Tříčlenné
týmy hrály systémem každý s každým na 2 sety (možná tedy byla i
remíza) podle standardních pravidel. K tomu patří i nanejvýš tříminutová pauza mezi turnajovými
zápasy, která se úzkostlivě dodržovala. To znamená, že míč skutečně byl víceméně celých
čtyřiadvacet hodin v pohybu.
„Jeden zápas trvá průměrně čtvrthodinu. V každém družstvu může
být zapsaných pět hráčů, kteří se
střídají, takže záleželo na každém
týmu, jak přes noc rozloží síly.

Kolik takových soubojů na síti se během nohejbalové čtyřiadvacetihodinovky odehrálo, by asi těžko kdo spočítal. Jenom počet odehraných zápasů se točil kolem stovky.
Odpočívalo se, kde se dalo, přímo
tady v hale,“ popisuje průběh
noční fáze.
Nutno podotknout, že se nejednalo o jeden ‚nekonečný‘ turnaj,
ale o turnajovou sérii. Na palubovku jsme zamířili zhruba po
odehraných 15 hodinách, kdy finišoval třetí turnaj. „Kdo je v tuto
chvíli potenciálním vítězem se

nedá vůbec říct. To se ukáže až po
součtu výsledků ze všech odehraných turnajů,“ vysvětluje B.
Janak. Zapravdu mu dává i pohled
do průběžné výsledkové listiny
odehraných turnajů, v nichž si
‚malé‘ vítězství vybojoval pokaždé někdo jiný. Není ale vůbec
důležité, kdo si nakonec vedl nejlépe. Pohled do unavených tváří

hráčů dával tušit, že největším vítězstvím bude dohrát maraton až
do konce. To by se ovšem neobešlo bez podpory sponzorů EMT,
STOLZA, Soukromá pohřební
služba Václavková, Starorežná,
LIBERO, motorest Podkova Kelčice a dalších, kteří k uspořádání
nonstop-nohejbalu v Přemyslovicích přispěli.
-MiH-

VÝPRODEJ
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Oheň na náměstí v Němčicích nad Hanou spálil smrtku i smrťáka, jaro
zavládlo barevnými květy, aby vyšlapalo cestičku létu.
jsem je utírala...„ To je jedna z říkanek a koled, která se váže k vyhánění zimy a vítání jara.
Smrtná neděle připadá na neděli
dva týdny před Velikonocemi.
Tímto veršíkem také probouzela
děvčata z národopisného spolku
Pantlék v Němčicích nad Hanou
všechna stavení ve městě. Dívky v
hanáckých krojích a s nazdobenými májíčky obcházely všechny
hospodyně s koledou.
„Ke Smrtné neděli připravuje Pantlék každoročně kulturní pořad. Ledos se odehrál v sále kina Oko a vy-

ných jarních květin, perníků.
Vejce slepičí, kachní, křepelčí i obří pštrosí jsou barvené a zdobené
různými technikami a jsou hlavním lákadlem velikonočního jarmarku. Kam až oko dohlédne, potěší krása velikonočních kraslic
zdobených voskem, perličkami,
slámou, opletených drátkem, batikovaných, krajkových. Jsou tu i
kraslice čokoládové, perníkové,
dřevěné, skleněné nebo porcelánové.
„Velikonoční jarmark je už zažitou tradicí, děti se moc těší a samy

celý následující rok dívka či žena
neuschne. A to je šance na odplatu
každičký den z následujících třistašedesáti dní.
-jp-
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PTENSKÝ FERDA zná
svého letošního majitele

Zatímco jinde se rozdávají zrcadýlka, pozlacené sošky, broušené
sklo a kdoví co ještě, Ptenský
Ferda je ocenění o poznání méně
pompézní, nicméně to v žádném
případě neznamená, že méně
hodnotné nebo nezasloužené.
Možná je to právě naopak.
Ferda měl letos podobu plyšového kokršpaněla.
Letošní představení Ptenského dětského divadla (PĎĎ) ‚Pohádky se
zbláznily a autor taky‘ nebylo
opravdu nic pro ortodoxní pohádkáře. Koneckonců, na nějakou tu v
dobrém smyslu nezvedenost jsme
si v podání PĎĎ, a potažmo od
principála a autora všech her Karla
Foltina, už zvykli. Aktuální premiéra byla v ptenské ‚Zlaté kapličce‘,
tedy v aule zdejší školy, na programu po jarních prázdninách.
„Před velikonočními svátky ukončil svou letošní zhruba dvacetidenní divadelní sezónu soubor
Ptenského dětského divadla,“ informoval Večerník Karel Foltin
Podobně jako v předchozích sezónách, také ta letošní měla jen omezený počet představení. Kdo chtěl,
musel se na divadlo vydat do Ptení.
A nutno podotknout, že mnozí museli vážit docela velký kus cesty.
„Šest představeních rozverné pohádkové taškařice ‚Pohádky se
zbláznily a autor taky‚ zhlédlo na
1200 spokojených diváků ze Ptení
a škol blízkého okolí, ale také například z Prostějova, Olšan a Morkovic,“ dodává autor, režisér,
principál a také emeritní ředitel
školy.
Žádný závěr divadelní sezóny
PĎĎ by se však neobešel bez vy-

Chvíli Sněhurka, chvíli jezinka.
Pořád ale především Renáta
Špicerová, která si za svoji dvojroli v
představení PĎĎ vysloužila Ptenského Ferdu.
(foto Karel Foltin)
hlášení Ptenského Ferdy, tedy divácké ankety o nejlepšího herce
představení. Hlasy svým favoritům
mohli diváci dávat průběžně
během všech představení. Vítězem
se samozřejmě stal ten nebo ta, jejichž jméno se v anketě objevilo
nejčastěji. „Po derniéře si herci i
technici pochutnali na nádherném
a neméně chutném dortu inspirovaném dějem pohádky a odměnili
potleskem nejlepší
ze svých řad v tradiční soutěži o diváckou přízeň o Ptenského Ferdu.
Letos získala nejvíc hlasů a malého
plyšového kokršpaněla Renáta Špicerová za dvojroli Sněhurky a jezinky,“ popsal Večerníku Karel
Foltin, jak takový závěr sezóny
PĎĎ vypadá. Držitelce ocenění samozřejmě blahopřeje i Večerník.
-MiH-

vyzdobí svá obydlí. Vlastnoručně
malované vajíčko a upletená po- Od čtvrtečního večera do sobotního poledne musel zvonění
mlázka nejvíc potěší.
zvonů nahradit hřmot vrkačů. Na rozdíl od loňského roku, kdy se dala tato
Pomlázková jízda
služba zastat jenom v tričku a kraťaod děvčete k děvčeti
sech, letos se na mnohých místech v
Velikonoční pondělí patří všem pátek ráno vrkači brodili sněhem. Byli
chlapečkům bez rozdílu věku. Vy- jsme se podívat v pátek odpoledne v
baveni pomlázkou, prutem nebo Ochozi, kde každá obchůzka do všech
vařečkou se vydávají na každoroč- zákoutí vesnice začíná u kapličky na
ní obchůzku a s gustem vypráší návsi. Skupinky vrkačů však bylo
každou sukni, která jim přijde pod možné potkat téměř všude, je asi
ruku.
jenom málo míst, kde by se tato předPondělní pomlázka je radostí z ve- velikonoční tradice a také povinnost
likonoční koledy a bohaté odměny zastoupit zvony dočasně odlétnuté do
v podobě čokoládových zajíců, va- Říma nedodržovala. A to je rozhodně
řených nabarvených vajíček nebo dobře…
-MiH-

Plumlovský zámek otevřela výstava obrazů Lilian Amann

O prvním aprílovém víkendu,
na který připadly letos i velikonoční svátky, se otevřel do nové
turistické sezóny zámek v Plumlově. Zahájení se nemohlo obejít bez Lilian Amann a jejích
obrazů. Ty k Plumlovskému
zámku neodmyslitelně patří.
Plumlovský zámek je pro Lilian
Amann inspirací. Své obrazy zde
vystavovala již několikrát v různých prostorách. Tentokrát lemují
prohlídkovou trasu v prvním patře
zámku a malířka zde poprvé vystavila i nové obrazy, které namalovala výhradně pro Plumlovský
zámek.
„Ráda vystavuji na zajímavých
místech, která mají specifickou atmosféru, Na hradech a zámcích
pocítí každý určité tajemství.
Plumlov je pro mne obzvlášť inspirující. Nejen pro výtvarnou činnost, ale i pro literární tvorbu. Tato
výstava je průřezem mé tvorby,
jsou tu zastoupená díla starší, která
tady už byla vystavená, ale jsou
tady i nové obrazy, které jsem namalovala právě pro tento zámek,„
uvedla svou výstavu Lilian
Amann. Mezi vystavenými obrazy je také list se zbrusu novou
„plumlovskou„ pohádkou O kominíčkovi. V bohaté literární činnosti Lilian se najdou také střípky

z Plumlova - Napsala soubor pohádek z Plumlovského podhradí.
Výstava „Obrazy„ potrvá do 25.
června.
Plumlovský zámek přivítal první
návštěvníky stylově - s průvodci v
dobovém oblečení, novou výzdobou studentů Střední školy oděvní
v Prostějově a otevřením dalších
prostor. A celou řadu dalších novinek a obohacení prohlídek připravuje Obecně prospěšná společnost
„Zámek Plumlov„ i v průběhu
nadcházející sezóny.
„Novinkou, kterou jistě návštěvníci ocení, budou dobové kostýmy
průvodců. Při každé prohlídce.
Prohlídky sklepení, přízemí a prvního patra postupně rozšíříme o
nové prostory ve druhém patře.
Máme připravené příběhy z bohaté historie zámku, vystoupení
amatérských herců a šermířů. V
dubnu a v říjnu budou opět oblíbené noční prohlídky, novinkou je
nová cesta sklepením pod baštou,„
vyjmenovala některé lákavé
změny Kateřina Jenešová z OPS
„Zámek Plumlov„.
Zámek se stal domovskou scénou
šermířské skupiny Malleus. Zdatní
vládci mečů budou předvádět svůj
um nejen v zámeckých komnatách a na baště, ale také při svatebních obřadech. Velitel šermířů

Lilian Amann se na Plumlovský zámek pravidelně vrací. Věnovala mu
nejen své obrazy, ale i pohádky.
Josef Vladař chce na zámku založit i šermířskou školu a svou družinu postupně rozšířit. Svá
vystoupení předvedou šermíři i
dvacetičlenný ansámbl divadelníků už o víkendu 9. a 10. dubna

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

při nočních prohlídkách. První
vstup je v 19 hodin. Další příležitost prohlédnout si tajuplné zámecké prostory při plápolavém
svitu svící bude o víkendu 24. a
24. dubna.
-jp-

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ
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

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

Eliáš Popelka

Martin Kamený

Waldemar Zatloukal

26. 3. 2010, 51 cm/3,30 kg
Lešany

28. 3. 2010, 49 cm/3,30 kg
Horní Štěpánov

28. 3. 2010, 47 cm/2,70 kg
Hvozd

Daniel Studýnka

Ondřej Grepl

Jiří Kočí

30. 3. 2010, 52 cm/3,60 kg
Prostějov

30. 3. 2010, 51 cm/2,90 kg
Prostějov

31. 3. 2010, 51 cm/3,20 kg
Prostějov

Vyhlašujeme sbírku

Co je to CRP?

Když nás oslovilo občanské sdruže- chránit život našich nejmenších. Dění Život dětem s prosbou o pomoc kujeme Vám!
při pořízení přístroje na měření
Redakce PV Večerníku
CRP, neváhali jsme ani vteřinu. Přístroj může zachránit životy dětí tím,
Vaše příspěvky prosíme,
že odhalí zákeřné záněty v těle.
zasílejte na účet
Obracíme se na Vás, naši milí a vážení občanského sdružení Život dětem
čtenáři s prosbou o účast na této bohučíslo 83297339/0800
libé sbírce. Věříme, že i přes současpod variabilním symbolem 3434.
nou nelehkou ekonomickou situaci 100% výtěžku bude věnováno na
budete myslet na druhé a pomůžete zazakoupení přístroje CRP.

C-reaktivní protein (CRP) je bílkovinou akutního zánětu, a tedy vysoce citlivý parametr zánětu. Je součástí reakce akutní fáze imunitního obranného
systému. Jeho hladina v krvi se zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětlivých procesů, a to již za 6-12 hodin od začátku zánětu. Vyšetření CRP je proto považováno za nejčastěji ordinované vyšetření ve vyspělých zemích
západního světa, a to od úrovně praktického lékaře až po vysoce specializovaná pracoviště.
Hladina CRP v krvi závisí na stupni zánětu je ve srovnání s jinými klinicky
využívanými známkami zánětu, jako jsou sedimentace nebo hladina bílých
krvinek, daleko pružnější.

Představujeme Občanské sdružení Život dětem
Michaela Šímová
31. 3. 2010, 49 cm/3,30 kg
Skřípov

Adéla Válková

29. 3. 2010, 47 cm/2,75 kg
Plumlov

Občanské sdružení Život dětem pomáhá dětem po celé České republice
již desátým rokem a je zaměřeno z převážné části na pomoc vážně nemocným dětem. Sdružení se snaží nemocným dětem pomoci hlavně formou
zkvalitnění zdravotnické a přístrojové
techniky na dětských odděleních, kterou lékaři potřebují k tomu, aby děti
mohli řádně a šetrně léčit. Dále sdružení pomáhá stacionářům pro handicapované děti, opuštěným dětem v dětských domovech a jednotlivým žadatelům, kteří pečují o své postižené děti
v domácím prostředí.
Za deset let činnosti se sdružení podařilo díky vstřícnosti široké veřejnosti,
společností, firem a dalších podnikatelských subjektů zakoupit pro dětská
oddělení nemocnic a další dětská zařízení zdravotnickou a přístrojovou
techniku a jiné potřebné vybavení v
celkové výši 90 784 978 Kč.
Každý z nás se může někdy dostat do
situace, kdy potřebuje pomoc a podporu druhých lidí.
Občanské sdružení Život dětem žadatelům neposkytuje finanční prostředky. Veškerou přístrojovou, zdravotnickou techniku a další vybavení a zařízení, které žadatelé požadují, sdružení
nakupuje od dodavatelských společnosti přímo a následně daruje obdarovaným subjektům a jednotlivcům. Důvodem tohoto rozhodnutí je ochrana
získaných finančních prostředků před
zneužitím.
Budeme rádi, podaří-li se nám společným úsilím pomáhat všem, kteří naši
pomoc a zájem opravdu potřebují. To

je cílem a přáním občanského sdružení Život dětem.
Všichni z nás kdo pomáháme nemocným, opuštěným a handicapovaným
dětem jsme přesvědčeni, že v dnešním

světě a mezilidských vztazích je stále
dostatek upřímné a srdečné lásky, pokory, úcty a zájmu o druhé, z tohoto
důvodu věříme, že občanskému sdružení Život dětem laskaví lidé, spole-

čnosti a další dárci pomohou „proměnit dětské slzy v úsměv“.
Podrobnosti
naleznete
na
www.zivotdetem.cz
Srdečně Vám děkujeme za pomoc.

Hokej
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Borci se lvíêkem na prsou pĆijedou bojovat o šampionát už za týden
Minikemp êeské hokejové reprezentace vyvrcholí dvojzápasem proti Slovensku
PROSTċJOV - PĜípravné
mezistátní zápasy mezi ýeskou
republikou a Slovenskem
se už nezadržitelnČ blíží.
ProstČjovská Víceúþelová hala
bude hned dvČ bratrovražedné
bitvy hostit pĜíští pátek 16.
a sobotu 17. dubna 2010. Sraz
hráþĤ národního výbČru pro
tréninkový kemp reprezentace
v ProstČjovČ je pĜitom
naplánovaný již na úterý 13.
dubna 2010. Takže už za týden
zaþnou opanovat náš „zimák“
hvČzdy nejen z domácí soutČže,
ale i zahraniþních soutČží.
ChybČt budou jen extraligoví
semifinalisté a pochopitelnČ
hráþi z NHL. Kdo u toho
ale nebude chybČt, to je
PROSTċJOVSKÝ Veþerník,
který se na spolupráci pĜi
propagaci hokejové pĜípravy
ýR dohodl se spoleþností BPA,
marketingovým partnerem
ýSLH! A tak se þtenáĜi našeho

týdeníku mohou tČšit na nejen
exkluzivní zprávy a zajímavé
novinky, ale také na soutČž
o vstupenky a suvenýry
þeského národního
týmu,
která
pokraþuje i v tomto
þísle.
JeštČ pĜed odjezdem na
Hanou trénuje národní
tým pod vedením RĤžiþkových
asistentĤ v Praze a v tomto týdnu
jej þekají první dva pĜípravné
duely ve Švýcarsku. Na vþerejším
srazu v Edenu doplnili kádr
hokejové reprezentace chystající
se na MS v NČmecku obránci
OndĜej NČmec, Angel Krstev,
Petr ýáslava a útoþník Jan
Marek. JeštČ pĜed nimi doplnili
tým obránce Tomáš Mojžíš, jenž
pĜekonal angínu, dvojice zadákĤ
ze Zlína Antonín BoĜuta - Martin
Luþka ze Zlína, tĜinecké trio Josef
Hrabal, David KvČtoĖ a Martin
RĤžiþka þi plzeĖští útoþníci Petr

MEZISTÁTNÍ PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ V LEDNÍM HOKEJI

PROSTĚJOV
16. 4. 2010 - 18.00
17. 4. 2010 - 15.00

Vampola s Janem KováĜem.
K mužstvu se po úspČšné
baráži pĜipojil také brnČnský
Petr Hubáþek a zranČného
Lukeše nahradil sparĢan
Jakub Langhammer.
Tr e n é r Ĥm
Josefu
Jandaþovi a OndĜeji
Weissmannovi se tak vþera
ohlásilo celkem 24 hráþĤ.
Všichni ještČ þekají, jaký bude
zdravotní stav ZdeĖka Kutláka
a Petra Tatíþka. Zatímco prvního
švýcarského krajánka trápí bĜišní
svaly, Tatíþek má natažené vazy
v kolenČ. Naopak odpoþinek bude
ještČ dopĜán Tomáši Rolinkovi
a na pondČlním srazu nakonec
nebyli ani Karel RachĤnek a Jakub
Klepiš, které Dynamo Moskva
a Omsk pro potĜeby reprezentace
stále neuvolnily. Oba by tak mČli
chybČt ve výpravČ, jež dnes odletí
do Švýcarska, kde se ve stĜedu
a v pátek utká s tamní reprezentací.
JeštČ pĜed odletem ale mužstvo
zĜejmČ dva hráþi opustí,
neboĢ trenéĜi plánují podle
pondČlního RĤžiþkova
vyjádĜení odcestovat
do Švýcarska s dvojicí
brankáĜĤ, sedmi beky
a tĜinácti útoþníky.
A poté už šup do ProstČjova.
Naposledy se þeská hokejová
reprezentace objevila na
hanáckém území v dubnu
2007, kdy zmČĜila síly právČ
se Švýcarskem. PĜed tĜemi
roky se hrála v ProstČjovČ
odveta prvního vzájemného
souboje z Olomouce a výbČr
trenéra Hadamczika, který
následnČ z Rigy dovezl
stĜíbrné medaile, porazil tým
helvetského kĜíže 5:3. Duel
tehdy sledovaly necelé þtyĜi
tisícovky divákĤ. K dosud
poslednímu vzájemnému
souboji ýechĤ se Slováky
došlo v ProstČjovČ pĜi pĜípravČ
pĜed mistrovstvím svČta
v Helsinkách v roce 2003,
kdy zcela zaplnČná hala (5100
divákĤ) þekala vidČla remízu
1:1. VýbČr tehdejšího kouþe
Slavomíra Lenera poslal
do vedení kapitán Martin
Straka, Slováci vyrovnali
tĜináct vteĜin pĜed koncem,
kdy Trvaje, jenž musel už ve
3. minutČ vystĜídat zdravotnČ
indisponovaného BĜízu,
prostĜelilprozmČnuslovenský
kapitán Štrbák. ýesko tak
v tomto pĜípravném utkání

remizovalo se Slovenskem 1:1.
V sestavČ þeského reprezentaþního
výbČru nechybČly zámoĜské
hvČzdy Modrý, Špaþek, Výborný,
Martin Straka þi Hlaváþ, z dalších
známých jmen se vynikajícímu
prostČjovskému publiku pĜedstavili
napĜíklad Barinka, BednáĜ, Marek,
Pletka, Tenkrát, J. Hlinka, Broš nebo
Balaštík, ale také jeden z odchovancĤ
prostČjovského hokeje - Martin
Richter!
Také tentokrát to vypadá, že se bude
po ledČ prohánČt Ĝada vynikajících
hráþĤ. Žádný z odchovancĤ
prostČjovského hokeje, ani hráþ,
který by prostČjovským klubem
prošel, však do boje o nominaci
pro svČtový šampionát zĜejmČ
nezasáhne...
Další informace najdete
v PROSTċJOVSKÉM Veþerníku
opČt za týden, kdy už se budeme
podrobnČ vČnovat pĜímo kempu
v ProstČjovČ a hlavnČ zápasĤm
þeských hokejistĤ se Slovenskem.
PĜipravujeme pro vás i jeden
zajímavý rozhovor...
-pkPRODEJ VSTUPENEK
AŽ V DEN ZÁPASU!
Prodej vstupenek na
mezistátní zápasy ýeská
republika - Slovensko
bude zahájen až pĜímo
v den jednotlivých utkání.
Lístky budou dostání
pĜímo na zimním stadionu
v ProstČjovČ a to vždy 4
hodiny pĜed zaþátkem duelu!
Vstupné bylo stanoveno
na 130 Kþ na sezení a 80
Kþ na stání. Pro rezervaci
vstupenek je k dispozici
emailová adresa dsp@dsppv.cz.

Mistrovský titul staršího dorostu získala Slavia Praha
vyvinula tak, že slávisté museli v posledním stĜetnutí zdolat
Pardubice výrazným rozdílem
skóre, neboĢ tĜi týmy by v pĜípadČ výhry Slavie mČly stejný
poþet bodĤ a ve prospČch „sešívaných“ by rozhodl brankový
rozdíl ze vzájemných zápasĤ,
což nakonec nastalo. „Kluci to
v hlavách asi mČli, ale neustále
jsme jim opakovali, aĢ nepoþítají,“ prozrazuje Miloslav
Pecka, jenž se v novém pĤso-

Pravidla soutøže jsou jednoduchá:.
Dnes u ž podruhé nacházíte ve vydání našeho týdeníku jednu soutČžní otázku a pokud na ni znáte
odpovČć, staþí nám ji nČkterým z možných zpĤsobĤ doruþit do redakce a þekat, zda-li se na vás pĜi
losování usmČje štČstí. My ze správných odpovČdí vylosujeme každý týden vždy tĜi výherce, které
zveĜejníme v následujícím vydání. Výjimkou bude pĜíští tĜetí díl soutČže, kdy budeme vzhledem
k termínu zápasu výherce kontaktovat již telefonicky.
Otázka pro 2. týden
Který z odchovancĤ prostČjovského hokeje se pĜedstavil v posledním mČĜení sil se Slovenskem
v našem mČstČ, které se odehrálo v roce 2003?
a) Marek ýernošek

b) Martin Richter

c) Pavel Kumstát

Správné odpovČdi mĤžete posílat hned nČkolika zpĤsoby a to do PÁTKU 9. DUBNA 2010:
- poštou na adresu: PV Veþerník, sportovní redakce, Olomoucká 10, ProstČjov s heslem „HOKEJ“
- telefonicky þi SMS na þíslo 608 706 148
- e-mailem: sport@vecernikpv.cz
Do slosování bude zaĜazena jen správná odpovČć, každý soutČžící má jen jednu šanci.
NezapomeĖte uvést jméno a adresu!
Vyhrát mĎžete:
1. cena: 2 vstupenky na jedno utkání ýeská republika - Slovensko,
pĜedplatné PV Veþerníku a suvenýry ýR
2. cena: 1 vstupenka na jedno utkání ýeská republika - Slovensko a suvenýry ýR
3. cena: suvenýry ýR
Vyhodnocení prvního soutøžního týdne:
Hokejistou, jenž v minulosti oblékl dres prostČjovského klubu a souþasnČ nastoupil
v reprezentaþním utkání ýeská republika - Švýcarsko, které se odehrálo v ProstČjovČ pĜed tĜemi
roky byl Martin Záhorovský Tudíž správnou odpovČdí byla možnost „C“.
Z došlých správných odpovČdí jsme vylosovali tyto výherce:
1. cena: Renata Benešová, ProstČjovská 242, Kralice na Hané
2. cena: JiĜí PiĖos, J. Zrzavého 3, ProstČjov
3. cena: Petr Trajer, Edv. Beneše 10/16, ProstČjov
POZOR! Výhry si mĤžete vyzvednout pĜímo v redakci
PROSTċJOVSKÉHO Veþerníku a to od ÚTERÝ 13. DUBNA 2010!!!

vvyhrajte
y h r a j t e vstupenky
v s t u p e n k y na
n a zápasy
z á p a s y ČR
Č R - Slovensko
Slovensko

Aktuální kádr národního mužstva
v pĆípravø na mistrovství svøta:
BrankáĜi: Jaroslav Hübl (Litvínov), Jakub Sedláþek (Zlín).
Obránci: Karel Kubát (Litvínov), Petr GĜegoĜek (ýeské BudČjovice),
Tomáš Mojžíš (MODO, Švédsko), Josef Hrabal (TĜinec), Antonín
BoĜuta, Martin Luþka (oba Zlín),Petr ýáslava (Timra, Švédsko), OndĜej
NČmec (Energie Karlovy Vary), Angel Krstev (Färjestad, Švédsko)
Útoþníci: Peter Jánský (Litvínov), Lukáš KvČtoĖ, Milan Gulaš
(oba ýeské BudČjovice), JiĜí Novotný (Mytišþi, KHL), Jan Marek
(Magnitogosk (NHL), Josef Straka (ýerepovec, KHL), Jaroslav BednáĜ
(Nižnyj Novgorod, KHL), David KvČtoĖ, Martin RĤžiþka (oba TĜinec),
Petr Vampola, Jan KováĜ (oba PlzeĖ), Petr Hubáþek (Brno).
Poznámka:Na zápasy do Švýcarska by mohli odletČt i Karel RachĤnek
(Dynamo Moskva, KHL) a Jakub Klepiš (Omsk, KHL). TrenéĜiþekají,
jaký bude zdravotní stav v pĜípadČ ZdeĖka Kutláka (Ambri-Piotta,
Švýcarsko) a Petra Tatíþka (Davos, Švýcarsko), k dispozici bude posléze
také Tomáš Rolinek (Magnitogorsk, KHL).

Hanou si opanovali mladí hokejisté v êervenobílém

PROSTċJOV Mladí hokejisté
pražské Slavia se
stali mistry republiky v kategorii staršího dorostu pro rok
2010 a obhájili tak
loĖský triumf z této
vČkové kategorie!
Zlaté medaile vybojovali na finálovém
turnaji, který se
v nové podobČ premiérovČ uskuteþnil
na ledČ Víceúþelové
haly v ProstČjovČ. Na
druhém místČ skonþila pražská Sparta,
tĜetí byly Pardubice
a þtvrté Vítkovice.
PĜestože se svým nejvČtším rivalem hned
na úvod prohráli,
nakonec se znovu po
roce opČt tČšili z titulu. Mladí hokejisté
Slavie Praha roþníku 1993 vystoupali
podruhé v ĜadČ na
tuzemský vrcholek, což jim
umožnila reorganizace mládežnických soutČží. Zatímco
loni absolvovaly týmy klasické
play-off, tentokrát mČly na programu jen dvČ kola sérií hraných na dvČ vítČzství. Nejlepší
þtyĜi celky se poté bČhem
tĜídenního klání utkaly zaþátkem uplynulého týdne každý
s každým v ProstČjovČ.
Slávisté sice vstoupili do závČreþného turnaje zmínČnou
porážkou s týmem z Holešovic,
ale poté porazili Vítkovice
i Pardubice a díky lepšímu skóre ze vzájemných duelĤ se stali
mistry republiky. „RozhodnČ
jsme chtČli titul obhájit, i když

čtenářská soutěž

PROSTċJOVSKÝ
Veþerník pro vás ve spolupráci se spoleþností BPA., která je marketingovým partnerem ýSLH,
pĜipravil þtenáĜskou soutČž, ve které mĤžete vyhrát nejen vstupenky na mezistátní zápasy ýeská
republika - Slovensko, které se uskuteþní v pátek 16. a sobotu 17. dubna v ProstČjovČ, ale také
suvenýry þeského hokejového týmu þi pĜedplatné našeho týdeníku!

Program národního týmu pĆed mistrovstvím svøta:
pondČlí 5. dubna: sraz v Praze, poté odlet do Švýcarska
stĜeda 7. a pátek 9. dubna: utkání Švýcarsko - ýeská republika
(Olten, Ambri-Piotta)
ÚTERÝ 13. DUBNA: SRAZ V PROSTċJOVċ
PÁTEK 16. A SOBOTA 17. DUBNA:
UTKÁNÍ ýESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO (PROSTċJOV)
úterý 20. dubna: další kemp v Praze, pĜípadnČ v Mladé
Boleslavi
pondČlí 26. dubna: sraz v Praze, ve þtvrtek odlet do Stockholmu
þtvrtek 29. dubna až nedČle 2. kvČtna: turnaj LG Hockey
Games - Švédské hry (Stockholm)
úterý 4. kvČtna: sraz v Praze
þtvrtek 6. kvČtna: utkání ýeská republika - BČlorusko (Praha)
pátek 7. kvČtna: odlet týmu na mistrovství svČta do NČmecka

Mladí hokejisté bojovali v Rakousku

bišti uvedl povedenou sezonou.
„Jde o titul mistra republiky,
tak se dá Ĝíct, že to považuji za
nejvČtší úspČch své dosavadní kariéry,“ pĜiznává. K tomu
podle nČj pĜispČl zejména
kolektivní výkon a duch celého
mužstva. „Nevyzdvihoval bych
jednotlivce, chtČl bych podČkovat všem hráþĤm za perfektní
výkony,“ reaguje Miloslav
Pecka na otázku, zda si nČkdo
zaslouží výraznČjší pochvalu.

jako se bojovalo v Prostøjovø o hokejový titul
Pondølí 29. bĆezna:
HC Vítkovice Steel – HC Eaton Pardubice 3:4 (2:1, 0:3, 1:0).
Branky: 4. Mareþek, 7. Pastor, 52. Ilnar – 25. a 38. Nosek,
20. PĤhoný, 25. Mouþka
HC Slavia Praha – HC Sparta Praha 2:4 (2:0, 0:2, 0:2).
Branky: 5. Jaškin, 12. Šteiner – 36., 46. a 59. Rubeš, 40. Merta

první zápas se nám ne úplnČ
vydaĜil,“ ohlédl se za vydaĜeným kláním Miloslav Pecka,
kouþ sešívaných. „Pak už jsme pĜedvedli dobré výkony.
Zejména zápas s Vítkovicemi
Ĝešil docela dost, protože nás
ponechal ve hĜe o zlato. TĜetí
utkání bylo perfektní, pĜestože
úvodní tĜetina nebyla ideální.
Zato druhá nám sedla a ve tĜetí už se kluci nenechali vyprovokovat,“ shrnul kouþ Slavie
Praha všechna tĜi vystoupení.
Celý tĜídenní turnaj, který se
na prostČjovském „zimáku“
odehrál od pondČlí do stĜedy
minulého týdne, nemohl mít
dramatiþtČjší scénáĜ. Situace se

Úterý 30. bĆezna:
HC Eaton Pardubice – HC Sparta Praha 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).
Branky: 22. PĤhoný, 42. Nosek, 60. Starý – 17. Hampl
HC Vítkovice Steel – HC Slavia Praha 3:4 (2:2, 1:1, 0:1).
Branky: 15. a 38. ěehák, 16. Walker – 18., 22. a 48. Kadlec,
2. Müller
StĆeda 31. bĆezna:
HC Slavia Praha – HC Eaton Pardubice 6:1 (0:1, 5:0,
1:0). Branky: 33. a 40. Jaškin, 24. Moravec, 32. Nedomlel,
39. Müller, 58. Knot - 13. Nosek
HC Sparta Praha – HC Vítkovice Steel 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Branky: 2. DvoĜáþek, 35. PĜibyl, 47. KĖazev – 40. Walker,
60. Koziol.
KONEéNÁ TABULKA finálového
turnaje extraligy staršího dorostu
1. HC Slavia Praha
2. HC Sparta Praha
3. HC Eaton Pardubice
4. HC Vítkovice Steel

3
3
3
3

2
2
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 12:8
1 8:7
1 8:10
3 8:11

6
6
6
0

TĚSNĚ POD STUPNI VÍTĚZŮ. S„bramborovou“ čtvrtou příčku se vrátila z Rakouska přípravka prostějovských
Jestřábů.
Foto: archív F. Studeného
KLAGENFURT (Rakousko)/
PROSTċJOV - Úplný závČr
sezony si mladí hokejisté prostČjovských JestĜábĤ zpestĜili výjezdem do Rakouska,
kde v Klagenfurtu odehráli
poslední bĜeznovou sobotu
mezinárodní turnaj pĜípravek „Fair play Cup 2010“. Po
litých bojích se jeho vítČzem
stalo družstvo Villachu, výbČr
ProstČjova skonþil þtvrtý.
„Turnaj byl rozd Člen do dvou
vČkových kategorií. My jsme
do Rakouska odjeli s týmem
hráþĤm roþníku 2000 a 2001,
družstvo 2002 a mladší jsme
z dĤvodu souþasnČ se konajícího klání na prostČjovském
stadionu dohromady nedali,“
prozradil Veþerníku jeden
z rodiþĤ František Studený,
který mČl spoleþnČ s Patrikem
Galetou organizaci výjezdu

za rakouské hranice na starosti.
V prvním utkání se nad Čje
JestĜábĤ utkaly s Villachem
a pozdČjším vítČzĤm podlehly
vysoko 2:6. „Hrálo se podle trochu odlišných pravidel než u nás,
takže než si kluci zvykli, už jsme
prohrávali a do utkání jsme se
nestihli vrátit,“ ohlíží se za nevydaĜenou premiérou Studený.
Druhý zápas už klukĤm z Hané
vyšel daleko lépe, když EC Graz
99 er „B“ rozsekali 7:1. „Tento
duel hráþĤm vyšel. Dostali se
do pohody, kterou si pĜenesli
i do dalších zápasĤ,“ pokraþoval František Studený. Domácí
tým EC KAC Klagenfurt zdolali po tuhém boji tČsnČ 2:1, EC
Graz 99 Er „A“ 5:1 a o medaili
bojovali s týmem EAC Capitals
VídeĖ. Bohužel jim po tomto
souboji zĤstaly oþi pro pláþ,

neboĢ jedinou a jak se ukázalo rozhodující trefu inkasovali
benjamínci ProstČjova pouhou
minutu pĜed koncem. „Nakonec
se ukázalo, že kdybychom
udrželi alespoĖ bezbrankovou
remízu, skonþili bychom na druhém místČ,“ zalitoval Studený.
Nakonec tak z toho byla þtvrtá
pozice. „Ceníme si však zejména tČch zkušeností, které kluci
v Rakousku posbírali,“ dodal.
Koneþné poĜadí turnaje
„FAIR PLAY CUP 2010,
Klagenfurt (Rakousko):
1. Villach, 2. Klagenfurt, 3.
VídeĖ, 4. ProstČjov, 5. Graz
„A“, 6. Graz „BĤ.
Složení výbČru HK JestĜábi
ProstČjov: Petr Antoníþek, Gino
Galeta, Adam Studený, Tomáš
Opírek, Martin pČnþík, Michal
KováĜ plus 4 hráþi vypĤjþení
z Poliþky.
-pk-

Kultura & zábava

6. dubna 2010

* 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
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
Cesta k pozitivnímu rodičovství - beseda pro rodiče s promítáním stejnojmenného filmu - úterý 13.4. od 17.00
hodin 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 miminky od 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.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
8.4. čtvrtek - od 8.00 do 12.00 hod.
Tvoření z keramické hlíny
8.4. čtvrtek - od 11.00 do 16.00 hod.
Zájmový klub
9.4. 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 zrcadlovém sále se speciální odpruženou
parketovou podlahou, která maximálně eliminuje zatížení kloubů.

KUPÓN č. 14
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Případné informace na tel. 603 810
032 nebo 582 344 912, těší se na Vás
Jana.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17, zve své členy i nečleny na
zájezdy: Slavkov, Vyškov - 9.4.2010
prohlídka muzea, zámku, města, popř.
návštěva aqvaparku. Bílá Lhota, Loštice, Bouzov 23.4.2010 návštěva arboreta, muzea, zámku. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. čísle
588 000 167.
BONSAI KLUB HANÁ při ZO 1
ČZS Prostějov zahajuje činnost. Pěstitelé bonsají i zájemci o tuto činnost
mohou využít poradenské služby každou 2. středu v měsíci v době 16.30 17.30 hod. v klubovně ČZS, Daliborka
3, Prostějov. Kontakt: p. Růžičková
606 339 258.
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
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.
Národní dům PV - HELENA ZEMÁNKOVÁ cyklus fotografií „REVUE EN FRICHE“ „SNĚNÍ
V OPUŠTĚNÉ TOVÁRNĚ“. Výstava potrvá do 28. dubna 2010.
V sobotu 10.4.2010 se uskuteční v
Národním domě Orange expres
country ples senátorky Boženy Sekaninové. Uvítací přípitek od 19 hod.
a pak to rozjedem! Hudba k tanci a poslechu ve všech prostorách ND, výuka
country tanců, bohatá tombola. Předprodej lístků v Knihkupectví U Radnice v Prostějově na nám. T.G. Masaryka 15. Country oblečení vítáno.
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.

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.
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
Český svaz ochránců přírody
EKOCENTRUM IRIS
– sobota 10. dubna Hledání jara v
lužním lese Království. Odjezd v 8.30
hod. z Joštova nám. v Prostějově vlastním autobusem. Výprava do zajímavé
přírodní lokality u Grygova a Přerova.
Přihlášky: iris@iris.cz nebo telefonicky: 582 338 278, 603 298 039.

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.
ZOSPCCHProstějov, Kostelecká 17,

Kino Metro 70
Pondělí 5. dubna:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
Česká filmová komedie
20.00 Doktor od Jezera hrochů
Úterý 6. dubna:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
20.00 Doktor od Jezera hrochů
Středa 7. dubna:
17.30 Doktor od Jezera hrochů
20.00 Doktor od Jezera hrochů
Čtvrtek 8. dubna:
17.30 Lítám v tom
Americká komedie
20.00 Lítám v tom
Pátek 9. dubna:
17.30 Lítám v tom
20.00 Lítám v tom
Sobota 10. dubna:
17.30 Bratři
Americké filmové drama
20.00 Bratři
Neděle 11. dubna:
17.30 Bratři
20.00 Lítám v tom
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 7. dubna:
13.00 PEKLO S PRINCEZNOU
Pátek 9. dubna:
20.00 ZLODĚJ BLESKU
Fantasy USA

Galerie U Hanáka, Školní 24, Prostějov - Jan a Lubomír ČÍŽKOVI Výstava fotografií. Výstava potrvá do 7.
dubna 2010.
Zámek Plumlov Obrazy Lilian
AMANN. 1. poschodí zámku Plumlov. Výstava potrvá do 25. června
2010.
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Kino
Němčice
nad Hanou
KinoOKO
OKO
Němčice

Římskokatolická farnost
Povýšení sv. Kříže v Prostějově
a Řád Milosrdných bratří v Prostějově
Vás srdečně zvou na
VI. VELIKONOČNÍ KONCERT
v sobotu 10. 4. 2010 v 18 hod
v kostele sv. Jana Nepomuckého
(u Milosrdných) v Prostějově
Varhany – Ondřej Mucha
Program:
J. S. Bach – Preludium a fuga e-moll
BWV 548; J. S. Bach – O Mensch, bewein dein Sünde gross BWV 622;
F. Mendelssohn-Bartholdy – Sonata
III (Con moto maestoso, Andante tranquillo); B. A. Wiedermann – Toccata a

Správná odpověď z č. 12: Na snímku je dům na ulici Divišova č.8. Vylosovaným výhercem
se stává Helena Vránová, E. Beneše 16/22, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete
objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 13. dubna
2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 19. dubna 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37.

fuga f-moll
Vstupné dobrovolné
Letos poprvé se kostely a kaple
v Prostějově připojí
k celoevropské akci
NOC KOSTELŮ!!!
Uskuteční se 28. května 2010 od 18
hod. Podrobné programy s rozpisem
jednotlivých akcí budou zveřejněny na
plakátech, v místních periodikách a v
květnovém vydání Radničních listů.
Noc kostelů se bude konat v těchto objektech: Kostel Povýšení sv. Kříže ,
Kostel sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných), Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Kostel sv. Petra a Pavla, Kaple sv.
Andělů strážných, Kaple sv. Anny,
Husův sbor. Všude bude možnost prohlídek běžně nedostupných prostor –
sakristie, hudební kůry, farní budovy,
klášterní zahrady... – to vše individuálně nebo s průvodci a zasvěceným výkladem.
Více informací o loňské i letošní akci
na www.nockostelu.cz.
Apollo
13
Apollo

PRODEJ NEPŘERUŠEN!
POHODLNÉ PARKOVÁNÍ

13

Pátek 9. dubna:
19.00 HARD N´ HEAVY GUITAR
PARTY
Sobota 10. dubna:
21.00 CRASHER
Simetrix
Simetrix
Pátek 9. dubna:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 10. dubna:
DJ Iceman
Alfa

Disco club Alfa

Pátek 9. dubna:
To nejlepší z 80‘ a 90‘ let
Sobota 10. dubna:
To nejlepší z 80‘ a 90‘ let

Pátek 9. dubna:
19.30 AVATAR
USA/Velká Británie
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA
Úterý 6. dubna:
20.00 Na velikosti záleží
Izrael/ FR/ Německo
Sobota 10. dubna:
17.30 Lítám v tom
Americká komedie
20.00 Lítám v tom
Kulturní
klub DUHA
kulturní
klub DUHA
Středa 7. dubna:
16.30 Čchi kung s Ing. R. Sosíkem.
Zahájení kurzu léčebných cviků pro
běžné nemoci a zdravotní potíže
Čtvrtek 8. dubna:
9.20 a 10.30 Vítání nových občánků města Prostějova (obřadní síň
prostějovské radnice)
Pátek 9. dubna:
20.00 Taneční večer pro seniory
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Úterý 6. dubna:
19.00 ČESKÉ SAXOFONOVÉ
KVARTETO & DAVID EBEN
Čtvrtek 8. dubna:
19.00 KLÁRO!... ANEB JAK SE
(TAKÉ) DÁ DĚLAT DIVADLO
Divadlo Hanácké obce
Pátek 9. dubna:
19.00 VZÁCNÉ SETKÁNÍ
HONZA A FRANTIŠEK
NEDVĚDOVI S KAPELOU
Sobota 10. dubna:
ORANŽOVÝ EXPRES
Country ples senátorky
Boženy Sekaninové

Berani - 21.3.-20.4. Velikonoce vás hodně unavily, budete se cítit jako zmlácení psi. Jenomže na odpočinek myslet nemůžete, čeká vás
spousta práce, při které vám kolikrát ujedou i nervy. Není co závidět.
Býci - 21.4.-21.5. Začínáte se ohlížet po někom, s kým byste trávili
volné chvíle. Máte recht, sami být do nekonečna nemůžete. Problém
může ovšem nastat při volbě partnera. Pozor, ať nenaletíte.
Blíženci - 22.5.-21.6. Spoustu věcí budete řešit ve spěchu, takže nepříliš kvalitně. Být vámi, hodili bychom se do klidu a zbytečně bychom se nestresovali. Naprosto nic vám neuteče, nemá totiž kam.
Raci - 22.6.-22.7. Začne vás bavit nabírání fyzické kondice a tak není divu, že tento týden propotíte nejedno triko. Pokud hodláte sportovat, čiňte tak raději sami, nenechte si do toho od nikoho kecat.
Lvi - 23.7.-23.8. Pracovní dobu musíte holt nějak přežít, protože vás
v zaměstnání čeká více nudy než práce. Jak je ale vaším zvykem, nohy na stole mít nebude. Po ruce máte kamarády, se kterými si zalaškujete.
Panny - 24.8.-23.9. Čekají vás spory o majetek, a to bohužel s
příbuznými, se kterými jste doteď měli ty nejkrásnější vztahy. Pokud si je chcete udržet, včas slevte ze svých nároků a vycouvejte z
hádek.
Váhy - 24.9.-23.10. Létáte od průšvihu k průšvihu a tomuto stavu
bohužel nebude konec ani v nejbližších dnech. Bodejť by také ano,
když si o maléry přímo říkáte. Zkuste změnit vizáž nebo zmizte z
města.
Štíři - 24.10.-22.11. Lidé z okolí si na vás budou ukazovat prstem,
protože se jim nebude na vás něco zdát. A brzy přijdete na to, o co
jde. Nedávno jste totiž způsobili problém ve vašem bydlišti.
Střelci - 23.11.-21.12. O velikonočním pondělí vás sice pár lidí
zmrskalo, ale to bylo vzhledem k vašim celoročním prohřeškům žalostně málo. Zasloužili byste si větší nářez! Snad vás ještě někdo
zmydlí...
Kozorohové - 22.12.-20.1. Vaše finanční starosti končí, naopak se
můžete těšit na velice zajímavý obchod. Ten nenaplní jen vaši peněženku, ale zároveň vám přinese i spoustu nových známostí.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Pokud v životě chcete něco uhrát ku svému
prospěchu, musíte se více tlačit ve frontě. Zatím jste málo průbojní
a ostatní vám berou všechno, na co byste klidně mohli dosáhnout sami.
Ryby - 20.2.-20.3. Pláč nad zklamáním svého miláčka neschovávejte, klidně si pobrečte. Mohli byste se ale tento týden nějak rozptýlit. Zkuste například svému kamarádovi umýt nádobí nebo mu
uklidit...

6. dubna 2010
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EASTER PARTY VE ŠKOLE ANGLIČTINY PRO DĚTI Styl paráda vrátila Prostějovu glanc

O tom, že otisky rukou nejsou
výsadou pouze hollywoodských
celebrit se přesvědčily všechny
děti, které zavítaly na předvelikonoční Easter Party do Angličtiny
pro děti Prostějov. Hned na vstupu
je totiž přivítalo monumentální
vajíčko, které čekalo právě a jenom na jejich tlapky. Díky práci
našich malých celebrit se z ošklivého káčátka vylouplo krásné velikonoční vajíčko hrající všemi

barvami.
Vajíčkový maratón pokračoval
klasickým barvením vajíček a jejich zdobením, barvením a zdobením květináčů, do kterých si děti
zasely meduňku, vymalováváním
a polepováním vajíček z různých
konců světa nebo výrobou zajíčků. Každý z návštěvníků si mohl nazdobit svoje velikonoční
přání a na nejtrpělivější maratónce
čekalo vyšívání vajíčka. Veliko-

noční workshop byl ukončen večerním promítáním dobrodružství Dory Explorer a jejího opičího
kamaráda Bootse, které děti znají
z předchozích čtení pohádek. Během tohoto dobrodružství se dětem podařilo ulovit 12 vajíček s
překvapením a jedno „Big Yellow
Egg“.
Eva a Bábá děkují všem dětem a
jejich dospěláckému doprovodu
za šikovnost, trpělivost, nadšení a

radost, které celou akci provázely.
Dalšími událostmi, které Angličtinu pro děti čekají, je vystoupení
dětí na Prostějovském veletrhu
zábavy začátkem června, party na
konec školního roku, a letní divadelní příměstský tábor angličtiny
pro prázdninové cestovatele od
12. – 16. 7., jehož součástí bude
organizace středověkého večera
soutěží pro děti v rámci Prostějovského kulturního léta.
-red-

Vila Park Brodek- STANDARD MĚSTSKÉHO
BYDLENÍ V PROSTŘEDÍ VENKOVA

Městys Brodek u Prostějova se
rozroste o celkem 54 nových rodinných domů. Projekt Vila Park,
jak ho investoři nazvali, ale není
jen dalším developerským počinem, jeho velikost a lokalita
umístění mu dává v kraji naprostou výjimečnost. V ceně standardního městského bytu zde
zájemci pořídí celý dům a to v
nesrovnatelně lepším prostředí.
Šest základních typů rodinných
domů s garáží může být navrženo
i v nízkoenergetickém provedení.
Budoucí majitelé se tak nemusejí
obávat vysokých účtů za vytápění a ohřev vody. Aby domy mohly maximálně využívat pasivní
sluneční energie, jsou jejich hlavní obytné části situovány na jihozápad. Domy jsou zasazeny do
mírného svahu a díky tomu poskytují výhled do okolí. Vzniká
tak ideální místo pro rodinný život v domech šetrných k životnímu prostředí a díky nízkým
provozním nákladům i šetrných k
peněženkám svých obyvatel.
Brodek u Prostějova nabízí pro
rodiny s dětmi vynikající zázemí.

V obci je mateřská a základní
škola, lékař, pošta, čerpací stanice
a další občanská vybavenost. V
následujících letech vyrostou v
blízkosti Vila Parku i dětská hřiště, sportoviště nebo venkovní
koupaliště. Přirozeně tak doplní
rekreační zónu, která vznikla v
nedalekém zatopeném lomu. Nová čtvrť leží uprostřed zeleně a její obyvatelé se přitom nemusejí
zříkat městského komfortu. Městys Brodek je populačně nejmladším městysem na Moravě. Svojí polohou nabízí vynikající dostupnost do měst za prací, kulturou nebo nákupy. Brodek leží nedaleko dálnice, hluk ze silnice ale
obyvatele Vila Parku neruší. Do
nedalekého Prostějova trvá cesta
několik minut. Olomouc, Brno
nebo Kroměříž jsou autem dostupné do půl hodiny.
Ve Vila Parku už bydlí prvních 19
rodin a další se budou zanedlouho
stěhovat. Pro velký zájem připravuje investor ukázkový dům a
projekt počítá i s vybudováním
bytového domu s osmnácti jednotkami.
-in-

Prostějov město módy – slogan,
kterému problémy Oděvního
podniku ubraly na prestiži, se
opět zaskvěl v plném lesku. Velká módní show Styl paráda to
potvrdila do posledního písmenka. Prapor pozvedli mladí
prostějovští návrháři a tvůrci
módních trendů Petra Kotrysová, Leo Macenauer a Iveta
Skočková a dokázali, že módním přehlídkám v Prostějově
ještě zdaleka neodzvonilo.
Po přehlídkovém molu v sále
Společenského domu se opět pohupovaly v bocích dlouhonohé
modelky a v záři reflektorů vystavovaly na odiv pletené modely
Petry Kotrysové, šité dámské oblečení návrháře Leo Macenauera,
svatební šaty z půjčovny Weeding Avenue a originální účesy
Ivety Skočkové ze studia Vlasárna. O zpestření se postarala
mláďata z Taneční školy Hubený
ověnčená mistrosvkými tituly v
disco tancích. Zájem veřejnosti
byl nad očekávání pořadatelů.
Styl paráda byla vyvrcholením
letošního 4. ročníku Wool party,
která je určená všem šikovným
ručičkám co nezahálejí v klíně.
Letos přijela bezmála šedesátka
zkušených i začínajících pletařek
z celé republiky, které s pletacími
jehlicemi, háčkem a jehlou dokáží vykouzlit z pletací příze originální oblečení pro celou rodinu.

V předcházejících letech probíhala akce v menším a komornějším provedení v kulturním klubu
Duha. Letos se pletařky sešly v H
clubu a ocenily především změnu
v organizaci, kdy semináře nahradil workshop s praktickými
ukázkami různých technik pletení a háčkování. Příjemným osvěžením byla ukázka břišních tanců a také tradiční volba missky
Wool party.
„Snažím se přinést každý rok nějakou novinku, oživení, zvednout
laťku o něco výš. Proto jsme pro
závěrečnou Styl party spojili síly
s Ivetou Skočkovou a Leo Macenaurem. Za to, že se módní přehlídka povedla, patří poděkování
všem, kdo se podíleli na přípravě
a samotné realizaci,„ skromně
rozdělila zásluhy všech Petra
Kotrysová, která je duší Wool
party i závěrečné módní přehlídky. Pletené oděvy nejen vymýšlí
a zhotovuje, prostřednictvím svého obchodně-poradenského servisu e-pleteni.cz také poskytuje
rady všem pletařkám a prodává
pletací příze značky Drops-Garn.
Moderátor módní show – herec
Divadla Husa na provázku – Michal Bumbálek vyzdvihl také
charitativní zaměření akce. Výtěžek totiž věnovali organizátoři
vážně nemocné dívce Edině, na
jejíž léčbu v Americe sbírá korunku ke korunce celá Evropa. -jp-

Styl paráda nabídla čtyřem stovkám diváků inspiraci, zábavu a potěšení.

Veàerníkovské
Sportovní

zajímavost týdne

PŘIJEDOU NEJLEPŠÍ BOXEŘI?
BC DTJ má pořádat
domácí šampionát
seniorů i žen!
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KONICE VYPLENILA SLOVÁCKO!
Jediný divizní tým
z regionu překvapil
v Uherském Hradišti

VE éTVRTEK SE OTEVÍRÁ
Í Á FOTBALOVÝÝ
AREÁL ZA OLOMOUCKOU ULICÍ!

St a y 22 a 233
Strany
soutěž o vstupenky

REPREZENTANTI PŘIJEDOU UŽ ZA TÝDEN
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NOVċ ZREKONSTRUOVANÝ FOTBALOVÝ AREÁL ZA OLOMOUCKOU
ULICÍ V PROSTċJOVċ BUDE OFICIÁLNċ OTEVěEN TENTO ýTVRTEK
8. DUBNA 2010 A PRÁVċ OD TOHOTO DNE JEJ BUDE MOCI UŽÍVAT
ŠIROKÁ SPORTOVNÍ VEěEJNOST.

Reprezentanti ČR
přijedou už za týden.
S Večerníkem můžete
vyhrát lístky i suvenýry!

BERDYCH OHROMIL MIAMI!
Na titul však nedosáhl...

...

BONMO T
„ NEMģŽEME BÝT TEĆ ÚPLNċ V POHODċ!
JE OBDOBÍ, KDY POTěEBUJEME JEŠTċ
TROCHU PěIDAT A DO NEJOPTIMÁLNċJŠÍHO
STAVU SE DOSTAT AŽ ZA TěI TÝDNY...“
Trenér prostČjovských basketbalistĤ PETER BÁLINT poskytl
novináĜĤm veskrze zajímavou myšlenky a již podruhé v ĜadČ
se tak jeho slova smČrem k play-off stala tČmi nejzajímavČjšími...
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Podle slov Vladimíra Trundy,
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pĜedsedy
PROSTċJOV,
kteréé odd maj
kte
maji
jitel
itele,
le jí
jím
m je mČsto, dostalo areál
které
majitele,
jímž
do správy,
sprá
ávy vvzkazuje,
zka
k zuje
j že na vybudovaný umČlý
do
trávník se dostanou nejen aktivní fotbalisté,
ale také žáci sousedící školy a ve veþerních
hodinách bude vyhrazen prostor hobbytýmĤm. Na hĜištích už od minulého týdne
trénují týmy Hané ProstČjov a 1.SK ProstČjov.
MČsto ProstČjov pak spoleþnČ s agenturou TK
PLUS chystá ještČ jednu slávu na þerven, kdy
má pĜijet AMFORA i JÁGR TEAM!
AVIZOVANÝ ROZHOVOR S PěEDSEDOU
SDRUŽENÍ FOTBAL PROSTċJOV
NAJDETE V PěÍŠTÍM ýÍSLE.

Prostøjovský tenista pĆemohl Federera i Verdasca, smetl Söderliga, na Roddicka už ve finále nestaêil

DENNÍ
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ŠPROCHY
ze zákulisí

Podruhé
P
d hé za sebou
b se do
d stejné rubriky dostávají
i prostČjovské volejbalistky. Zatímco v minulém
vvydání jsme ocenili jejich neporazitelnost bČhem
zzákladní a nadstavbové þástiþíslem nula, tentokrát
jsme
j zvolili rovnou tĜi desítky. V sobotním utkání
play-off
totiž dosáhl tým VK ModĜanská již tĜicátép
ho
h vítČzství v letošním roþníku extraligové soutČže!
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PROSTçJOV

MIAMI (USA) - ProstČjovský
tenista Tomáš Berdych má za
sebou parádní dny, kterým chybí
snad jen ta tĜešniþka v podobČ
celkového triumfu. Na turnaji
série Masters v Miami, který je
mezi tenisty považován za pátý
grandslam sezony, pĜedvedl
vskutku úchvatnou jízdu, pĜi
níž si pĜipsal skalp svČtové
jedniþky Rogera Federera ze
Švýcarska, pĜemohl ŠpanČla
Verdasca a doslova smetl z kurtu
Roberta Söderlinga ze Švédska!
Na poslední pĜekážce v cestČ
za vítČzstvím v prestižním
podniku jej však zastavil domácí
borec Andy Roddick. Bývalé
svČtové jedniþce Berdych
v nedČli veþer podlehl 5:7 a 4:6.

PĜesto mohl z Floridy odjíždČt
více než spokojený- Navzdory
porážce ve finále si pĜipsal na
konto 295.500 amerických
dolarĤ (asi 5,5 milionu korun)
a hlavnČ se zásluhou zisku 600
bodĤ posune v poĜadí ATP pĜed
Radka ŠtČpánka na 16. pĜíþku
svČtového žebĜíþku a opČtovnČ
se tak vrátí na post þeské tenisové
jedniþky! NejvČtším úspČchem
Berdychovy kariéry však i nadále
zĤstává triumf na Masters v PaĜíži
pĜed pČti lety. „Andy byl lepší
a vyhrát si zasloužil. Ale já jsem
tu odehrál dva skvČlé týdny,“
prohlásil þtyĜiadvacetiletý Tomáš
Berdych v interview po skonþení
zápasu, který pĜímým pĜenosem
vysílal kanál NovaSport.

To, co se nepodaĜilo Berdychovi,
zvládl za nČj další þlen TK
Agrofert ProstČjov Lukáš
Dlouhý, který spoleþnČ s Indem
Leandrem Paesem získal titul ve
þtyĜhĜe, když ve finále porazili
dvojici Mirnyj, Bhupathí 6:2,
7:5. Deblový specialista Dlouhý
získal svĤj první letošní titul
na tĜetí pokus, když s Paesem
pĜedtím neúspČšnČ hráli
finále turnajĤ v Brisbane
a v Dubaji. ýeský daviscupový
reprezentant si v Miami pĜipsal
celkovČ osmý titul, vþetnČ
loĖských triumfĤ na Roland
Garros a US Open.
-pkBERĎA VE FINÁLE. Tenista TK Agrofert Tomáš Berdych s trofejí za finálovou účast na turnaji v Miami.
Foto: internet

Žlutomodrá volejbalová jízda pokraêuje i v play-off
PROSTċJOV - Jediný
krok od postupu jsou ve
þtvrtfinálové sérii play-off
extraligy volejbalistek hráþky
VK ModĜanská ProstČjov.
SvČĜenkynČ Miroslava ýada
potvrdily na úvod vyĜazovacích
bojĤ roli vysokých favoritek a po
dvou snadných vítČzstvích na
domácí palubovce nad TJ Sokol
Šternberk, nováþkem nejvyšší
tuzemské soutČže, již 2:0 na
zápasy. K posunu mezi nejlepší
kvarteto jim chybí jedna výhra,
o kterou se budou pokoušet již
zítra na pĤdČ šternberských
hráþek.
PĜípadné þtvrté utkání se odehraje
o den pozdČji opČt ve Šternberku
a pokud by náhodou mČlo
dojít k rozhodujícímu pátému
duelu, hrát by se mČlo v sobotu
v ProstČjovČ. ýas tohoto stĜetnutí

PEŠEK
RADEK ŠTçPÁNEK

by však musel být teprve upĜesnČn,
neboĢ od 17 hodin mají MČstskou
halu opanovat basketbalisté, které
þeká šlágr Mattoni NBL proti
Nymburku. „VČĜíme, že žádné
takové starosti mít nebudeme
a o postupu rozhodneme již ve
Šternberku,“ odkrývá jasný plán
Peter Goga, sportovní Ĝeditel VK
ModĜanská. UpĜímnČ Ĝeþeno,
cokoliv jiného by se dalo nazvat
senzací. VždyĢ prostČjovské
volejbalistky zdolaly o uplynulém
víkendu svého hanáckého soka
dvakrát 3:0, þímž protáhly nejen
svoji sérii neporazitelnosti na
þeské scénČ na 30(!) utkání, ale už
jedenáctkrát za sebou se nenašlo
družstvo, které by žlutomodré
squadĜe vzalo alespoĖ jediný set!
Jestli tuto sérii volejbalistky
ProstČjova protáhnou ještČ o nČjaký
další korálek, to se uvidí už zítra.

Ve stĜedu je totiž na programu tĜetí
díl hanáckého þtvrtfinále, po nČmž
už VK ModĜanská mĤže slavit
postup mezi þtyĜi nejlepší celky.
„Šternberk hraje doma, panuje tam
bouĜlivé prostĜedí. Hráli jsme tam
jednou a minimálnČ po dva sety
to bylo vyrovnané utkání, jeden
jsme dokonce ztratili. Takže tam
jedeme s maximální pozorností, ale
s cílem ukonþit sérii co nejdĜíve,“
má jasno Miroslav ýada, kouþ
prostČjovského celku. To ve
šternberském táboĜe spĜádají zcela
odlišné plány. „Hned v pĜíštím
zápase na naší palubovce se
pokusíme s ProstČjovem uhrát
vyrovnanČjší výsledek, než
tentokrát,“ burcuje zkušený lodivod
Jan Trávníþek.
StejnČ jako ProstČjovu vyšel
vstup do þtvrtfinále také dalším
favoritĤm a zítra mohou sérii

ukonþit BrĖkanky s Ostravou,
Frýdek-Místek s pražskou Slávií
i Olymp Praha s Olomoucí. -pkVolejbalové zpravodajství najdete
na stranČ 26.

NOHEJBAL

TURNAJ MLÁDEŽE, roþník 1996:
SIDA CUP 2010
PÁTEK 9. 4. 2010 17:00 - 20:30 HOD.
SOBOTA 10. 4. 2010 7:30 - 18:45 HOD.
NEDċLE 11. 4. 2010 7:30 - 15:15 HOD.
Víceúþelová sportovní hala-ZS ProstČjov

další info najdete
na straně
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2. LIGA, SKUPINA „B“ - 2. KOLO
TJ SOKOL I PROSTċJOV
NK VSETÍN „B“
SOBOTA 10. 4. 2010
10:00 HODIN
kurty u sokolovny,
Skálovo nám.

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE, SKUPINA „D“ - 21. KOLO
TJ SOKOL KONICE
FC SLOVAN ROSICE
NEDċLE 11. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Konici - umČlá tráva

KORFBAL
LIGA MLADŠÍCH ŽÁKģ –
S
SEMIFINÁLOVÝ TURNAJ
SK RG PROSTċJOV
TKC DċýÍN
KC MORAVSKÁ TěEBOVÁ
SOBOTA 10. 4. 2010 9:30 až 11:45 HOD.
hala ZŠ a RG ProstČjov, Studentská ul.

KAM ZA F TBALEM

PěEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - 21. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
SOKOL URýICE
SOBOTA 10. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Kralicích na Hané

I.A TěÍDA SKUPINA „B“ - 17. KOLO
SOKOL ýECHOVICE
SK JESENEC
NEDċLE 11. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v ýechovicích

I.B TěÍDA SKUPINA „A“ - 17. KOLO
SOKOL VRCHOSLAVICE
HANÁ NEZAMYSLICE
NEDċLE 11. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál ve Vrchoslavicích

BENAČEK prodloužil
V KOLÍNĚ
Basketbalový trenér Predrag Benáček,
který v roce 2004 přivedl BK Prostějov
do Mattoni NBL, se s vedením týmu BC
Kolín dohodl na prodloužení smlouvy
i pro příští sezonu a zůstává tak na
lavičce polabského týmu. Zajímavostí
je, že to před šesti lety byl právě Kolín,
přes kterého Benaček, společně s nynějším koučem Prostějova, dostal Orly
do elitní společnosti...
Zaslechl, zapsal, zaznamenal
i zaregistroval Petr Kozák

OD 17 DO 18 HODIN DISKUTUJTE
s bossem marketingové spoleþnosti TK PLUS
na WWW.VECERNIKPV.CZ,
nebo VOLEJTE 582 333 433,
þi pĜijćte OSOBNċ DO REDAKCE! DOTAZY MģŽETE
NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
POKLÁDAT I S PěEDSTIHEM.

Více najdete
na straně
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BASKETBAL

1.ýESKÁ LIGA - 8. turnaj
SK RG PROSTċJOV
TKC DċýÍN, HFK DċKANKA PRAHA
SOBOTA 10. 4. 2010 12:00 až 16:30 HOD.
hala ZŠ a RG ProstČjov, Studentská ul.

VOLEJBAL
EXTRALIGA ŽEN - ýTVRTFINÁLE PLAY OFF
VK PROSTċJOV
TJ SOKOL ŠTERNBERK
pĜípadný 5. ZÁPAS:
SOBOTA 10. 4. 2010 zaþátek bude upĜesnČn
MČstská hala Sportcentrum DDM

PěEBOR OFS PROSTċJOV - 17. KOLO
SOKOL BEDIHOŠġ
SOKOL PěEMYSLOVICE
SOBOTA 10. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál v Hrubþicích

TOMANOVÁ podepsala
a ZŮSTÁVÁ
Jednoznačně nejlepší libero
volejbalové extraligy žen
Markéta Tomanová bude
pokračovat v Prostějova.
Osmadvacetiletá česká reprezentantka totiž
v minulých dnech podepsala nový roční kontrakt
s VK Modřanská a svůj
pobyt na Hané si tak minimálně o sezonu prodlouží.
„Zvažovala jsem zahraniční
angažmá, ale Prostějov je
po finanční i profesionální
stránce srovnatelný s kluby
v cizině. A abych ale řekla
pravdu, Prostějov na mě
hodně spěchal, tak jsem dala
přednost jistotě a podepsala,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro internetový server
www.idnes.cz.

ON-LINE ROZHOVOR
S MIROSLAVEM éERNOŠKEM
PąESUNUT NA TENTO éTVRTEK!!!

KORFBAL
HOKEJ

HATLE zamířil DO URČIC
Fotbalový záložník Matěj Hatle se
vrací k fotbalu! Po nucené pauze
kvůli vleklému zranění opustil tento
odchovanec prostějovské kopané
Mostkovice, aby v minulém týdnu
překvapivě zamířil do kádru účastníka Přeboru Olomouckého KFS Sokola
Určice, kam odešel formou hostování do konce sezony. „Sice nemám
tolik natrénováno, ale fotbalista to
každopádně je. Rozhodl jsem se mu
dát šanci a myslím, že se to vyplatí,“
neskrývá nadšení z příchodu technického šikuly Svatopluk Kovář, lodivod
Určic. Naopak v Mostkovicích asi nejsou z jeho odchodu zrovna nadšení...
V bojích o záchranu by se takovýto
hráč každopádně hodil.

MATTONI NBL MUŽģ - 42. KOLO
LO
O
BK PROSTċJOV
ýEZ BASKETBALL NYMBURK
SOBOTA 10. 4. 2010 17:00 HOD.
MČstská hala Sportcentrum DDM

KORFBAL
1.ýESKÁ DOROSTENECKÁ LIGA - 8. turnaj
SK RG PROSTċJOV
TJ ZNOJMO MS YMCA
SK AFK RESPO KUTNÁ HORA
NEDċLE 11. 4. 2010 9:00 až 13:00 HOD.
hala ZŠ a RG ProstČjov, Studentská ul.

III. TěÍDA OFS PROSTċJOV - 17. KOLO
SOKOL VÍCOV
TJ SMRŽICE
NEDċLE 11. 4. 2010 16:00 HODIN
fotbalový areál ve VícovČ
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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

SLEVA!
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk ul. Palackého, PV. Cihl. nový, 42m2
4500Kþ/mČs. + ink.
1+kk centrum PV, nový cihl. 56m2, vl.vytápČní
5500Kþ/mČs.+ ink.
1+kk E. Husserla
6000Kþ/mČs. + inkaso
2+kk, ul. Palackého, PV, nový, cihl. 60m2
5400Kþ/mČs. + ink.
2+1 ul. Urþická, PV, cihl. vl. vytápČní
7000Kþ/mČs. vþ. inkasa
2+1 ul. Kostelecká, PV 7500Kþ/mČs. vþ. inkasa
2+kk ul. Raisova, þást. zaĜízený
8000Kþ/mČs. vþ. inkasa
3+1 Puškinova ul.
6400Kþ/mČs. + inkaso
4+kk, ul. Mylsbeka,PV cihl.,85m2
8000Kþ/mČs + ink.

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

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

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

Prodej RD ve Slatinicích.Vhodný k demolici.
Pozemek 83m2.
Cena: 180 000Kþ
1+1, ul. Winklerova, PV,cihl. os. vl.
Cena: 800 000Kþ
1+1, ul. Winklerova, os. vl., cihl.,zvýšené pĜízemí,
38m2. Nová koupelna se sprch. koutem, nový kotel.
Cena: 850 000Kþ

Prodej RD s prĤjezdem, garáží, dílnou a
zahrádkou v ŽešovČ.Plyn. vyt., obec. voda i studna,
el.e., žumpa.
Cena: 1 730 000Kþ

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

Prodej nadstandartního RD,
6+kk, blízko centra PV
Nadstandartní dĤm po kompletní rekonstrukci v roce 2006, s
možností využití jako 2 samostat.
bytové jednotky, popĜ. možno
rozšíĜit na pĤdu, suterén lze využít jako kanceláĜ, vþetnČ veškerého vybavení, venkovní el.
žaluzie, krásná zahrada 400m2 s
bazénem, terasa, balkon, prostorná kuchyĖ 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,Vykoupíme vaši nemovitost,
pomĤžeme s exekucí.
PLATBA DO 48 HODIN

Mobil: 777 619 939
Nové byty PV - Drozdovice, 2+kk až 3+kk,
vlastní dvĤr, parkování, ihned k nastČhování.

Prodej dvoupodlažního komerþního objektu
s využitým podkrovím u centra ProstČjova.
V objektu se nacházejí obchodní a kanceláĜské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkovištČ. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání

Prodej zahrady 3277m2 se zdČnou zahrad.
chatkou, skleníkem, studnou a el.energií v
Dobromilicích.
Cena: 180 Kþ/m2
Pronájem prodejny 95m2 a skladu 30m2
v centru mČsta. Možno využít i na služby.
Dokonþovací práce lze provést dle pĜání nájemce!
Cena: 12 000Kþ/mČs. + inkaso
Pronájem nebyt. prostor 200m2 v ProstČjovČ.
Snížené pĜízemí, dva vchody, 2x WC, sprcha,
dlažba, variabilní prostor.Vhodné i na cukrárnu,
pekárnu atd. Cena: 14 000Kþ/mČs. + služby

5.500 Kþ+en
6.500 Kþ vþ. en
8.100 Kþ+en
7.000 Kþ+en
11.000 Kþ+en

1+kk DV, PV E.Beneše
725tis Kþ
1+1 OV, E.Beneše
709tis Kþ
1+1 DV, Šárka, po rek., zaĜízen
770tis Kþ
2+1 OV, PV E.Beneše.
1.049tis Kþ
2+1 OV, PV BrnČnská, po rek.
1.220tis Kþ
2+1 OV, PV Sídl. sv., po rek.
1.240tis Kþ
3+1 OV, PV C. Boudy, cihla
1.560tis Kþ
3+1 OV, PV Domamyslice, cihla, po rek. 1.690tis Kþ
4+kk DV, PV Anglická,
1.130tis Kþ
RD NČmþice nad Hanou 3+1.
850tis Kþ
ZdČná chata Seþ
690tis Kþ
Poz. Domamyslice, 1426m2.
1450 Kþ/m2
Pronájem kanc. prostor, PV Vápenice
8tis Kþ
Pronájem prodejny, PV Drozdovice 80m2. 7tis Kþ
Pronájem prodejny, PV Dobrovského 140m2.
17tis Kþ
Pronájem ordinace, PV Karlov, vhodné i na
masáže,
5tis Kþ

Mobil: 775 246 321

RD PV Daliborka, 2x3+1, zahrada
5.490tis Kþ
RD ýelechovice-Kaple, 4+1 velká zahrada
950tis Kþ
RD PČnþín, 2x3+1 s garáží,
800tis Kþ
RD Kostelec na Hané, dispozice až 3+1
750tis Kþ
RD Vrahovice 6+1, dvougeneraþní se zahrádkou
1.990tis Kþ
RD PV Melantrichova, 2 byty-3+1, k rek.
2.390tis Kþ
RD PV Sokolská, 5+1 po rek.
3.600tis Kþ
RD Vrbátky, 5+1.
2.490tis Kþ
Pronájem prodejny PV - 45m2.
6000,- Kþ

Výrobní hala, vytápČná, soc.zaĜ., kanceláĜe.
600m2,
40tis Kþ/mČs

Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD ve
Vrahovicích.
Cena: 1060Kþ/m2
Prodej st. pozemku na RD v Mostkovicích.
Veškeré ing. sítČ. VýmČra 994 m2.
Cena: 1600Kþ/m2

BYTY–PRONÁJEM:
1+kk,Waitovaul.–prostudentky
Kč2.100,-/měsícvč.inkasa/lůžko
1+1,Martinákovaul.
Kč5.300,-/měsícvč.inkasa
1+1,Dolníul.
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,Tylovaul.
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+kk,nám.T.G.Masaryka
5.500,-/měsíc+inkaso
2+1,Kostelecn/H
Kč5.500,-/měsíc+ink.1.500,2+1,Moravskául.
Kč7.200,-/měsícvč.inkasa
2+kk,novýzařízenýsparkováním,Olomouc
Kč9.000,-/měsíc+inkaso
3+1,sídl.Svobody
Kč7.800,-/měsícvč.inkasa
3+1,Manhardovaul.
Kč9.000,-/měsícvč.inkasa
3+1,Brněnskául.
Kč7.000,-/měsíc+inkaso
3+kk,porek.,Janáčkovaul. Kč7.000,-/měsíc+inkaso
RD3+1,ul.Dr.Uhra
Kč9.000,-/měsíc+inkaso
4+1,ul.Myslbeka
Kč8.000,-/měsíc+inkaso
Fotokaždéhobytunajdetena:
www.jhreality.cz

Prostějov,Sušilovaul.
Stavebnímístovcentrusprojektemnastavbukomerčního
objektu–přízemíobchody,1.patro–2byty2+kk,2.patro+
podkroví–byt4+kk.Napozemkuvel.208m2(10,3x20)je
stavbakdemolici,veškeréinž.sítě. Cena:Kč1.160.000,-

Určice,okr.Prostějov
Rodinnýdůmse2byty3+1,průjezd,dvojgaráž,terasa,dvůr
sezahradou.Bytv1.patřeporekonstrukci,ihnedkbydlení.
Plyn.ÚT,samostatnéměřičeenergií.Zast.plochavč.dvora
382m2,zahrada84m2.
Cena:Kč1.590.000,-

Prostějov-Vrahovice
Exkluzivnísídlofirmy–výrobníaskladovacíprostorysdvojgarážíakancelářemi.Vhodnénaautoopravnu,pneuservis,
distribučnífirmuapod.Stáříbudovdo7let.Zast.plocha331
m2,zpevněnáplocha330m2.
Cena:Kč3.900.000,-

Prostějov,Skálovonám.
Pronájem zavedené pivnice - baru v centru města, 80
m2 + zázemí, příruční sklad a větší sklad přístupný ze
dvora. Vybaveno nábytkem, kuchyň jen na přípravu
studených jídel. Kapacita pivnice cca 40 míst. Vlastní
plynovéÚT,elektroměr,plynoměrivodoměr.Lzeprovozovatletnízahrádku.
Cena:Kč12.000,-/měsíc+energie

Prostějov,Budovcovaul.
Prodej cihl. družstevního bytu 2+1, 55 m2, 3. patro,
uzavřenýzatravněnýdvůr.
Cena:Kč750.000,-

Byty prodej
1+kk OV, PV E.Beneše
629tis Kþ
1+1 OV, PV E.Beneše
750tis Kþ
2+1 OV, PV Sídl. svobody
1.250tis Kþ
2+1 DV, PV Zrzavého
950tis Kþ
2+1 DV, PV Zrzavého po rek.
1.050tis Kþ
2+1 DV, PV Špály, po rek.
1.100tis Kþ
3+1 DV, PČnþín
380tis Kþ
3+1 OV, PV E.Beneše
1.099tis Kþ
3+1 OV, PV E.Beneše
1.199tis Kþ
3+1 OV, PV Sídl. Svobody, po rek. 1.350tis Kþ
3+1 OV, PV Krapkova, po rekonstrukci, 1.450tis Kþ
3+1 DV, PV Mozartova, po rek.
1.390tis Kþ
4+1 OV, PV Západní, po rek.
1.690tis Kþ

Mobil: 776 29 44 98
Prodej polyfunkþního areálu v obci Urþice,2
okr. ProstČjov. Plocha areálu cca 8100m ,
þtvercový tvar. Admin. budova, stáje, bývalá
sýpka a sklad.hala 67mx 12,5m. PrĤbČžná
údržba.
Cena: DOHODOU
POZEMKY
Pronájem zpevnČné plochy 500m2 s
UnimobuĖkou a WC u sjezdu z dálnice.
Cena: 250Kþ/m2/rok

www.jhreality.cz

Byty pronájem
1+1 PV Tylova, po rek.
1+1 PV Tylova,
2+kk PV Drozdovice, 69m2,
2+1 PV Okružní, po rek., cihla
3+kk PV Drozdovice, 90m2,

Byty prodej

Prodej novostavby RD 4+kk s garáží a
zahradou v Mostkovicích. Nízkoenergetic.
bungalov - dĜevostavba. KuchyĖská linka na
míru s elektrospotĜebiþemi, koupelna s vanou,
rekuperaþní jednotka atd.Pozemek 835m2.
Cena: DOHODOU

PROJEKTY-VÝSTAVBA

Nové projekty RD EUROLINE 2010
v naší kanceláĜi - 716 typových projektĤ RD.
Poradenství, konzultace, financování,
výbČr pozemku.
RODINNÉ DOMY

Prodej RD 3+1 se zahradou Vícov, ZP
222 m2, zahr. 367 m2. WAF, el., plyn, voda
SLEVA!Cena 800.000 Kþ

Prodej pĜízem. RD k rekonstr. PVJihoslovanská, nyní obchodní prostory.
SLEVA! 830.000 Kþ

Prodej pĜízemního RD 3+1 NČmþice nad
Hanou, dvĤr a zahrada s vl.studnou, skleníkem a 2 pĜístavky. ZP 180 m2, zahrada 198 m2.
NOVÁ CENA 790.000 Kþ !
Prodej dvougeneraþního RD 5+2+Z
Vilémov, okr. Olomouc. U domu dvorek se
Cena 810.000 Kþ
zahradou. ZP 222 m2.

Prodej podsklepené rekreaþní chaty se
zahradou Stražisko. V pĜízemí 2 pokoje s terasou, v podkroví 2 pokoje s verandou. Prodej
vþetnČ vnitĜního zaĜ.
Cena 495.000 Kþ
BYTY PRODEJ

KanceláĜ: PodČbradovo nám. 11-12
(budova Komerþní banky) 2. patro

Prodej RD 2+1 s prĤjezdem a zahrádkou
v Urþicích. Koupelna s vanou, splach. WC.
Obecní voda, vytápČní na tuhá paliva, plyn pĜed
domem. Zast. plocha 316m2, zahrada 160m2.
Cena: 700.000 Kþ

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

3+1 PV, KotČrova,

8.900,- Kþ/mČs vþ. ink.

Byty prodej
3+1 OV, PV, Svatoplukova, cihla, 70m2,
1.450tis Kþ
4+1 OV, PV centrum, 130m2, nadstandard,
2.590tis Kþ
4+1 OV, PV Krasice, 87m2, po rekonstrukci,
1.690tis Kþ
Poz. Kostelec n. H, 800 m2, IS
590tis Kþ
RD Vranovice, nadstandard. novostavba
4.250tis Kþ

www.cmreality.cz

Prostějov,Manhardovaul.
Pronájembytu3+1vcihlovémdoměporekonstrukci.
3.patro,75m2,balkon.Volnýihned.
Cena:Kč9.000,-/měsícvč.inkasa

Prostějov,Brněnskául.
Pronájem bytu 3+1 ve zvýšeném přízemí cihlového
domu. Plocha 98 m2, zasklená lodžie, plyn. ÚT, část.
zařízený(nenípodmínkou).Volnýihned.
Cena:Kč7.000,-/měsíc+inkaso

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
Kč750.000,-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!!!

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kþ
OV 1+1, PV - Tovaþovského, 36 m2,
2.p., cihla, po rek. Cena: 1.000.000 Kþ
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kþ
Prodej DB 3+1 NČmþice n.Hanou,
2
75 m , balkon, zvýš. pĜízemí.
BYTY PRONÁJEM
Pronájembytu3+1PV-Kostelecká,panel,2.p.,
8500Kþ/mČs.vþetnČen.
Kompletní nabídka v kanceláĜi
KOMERýNÍ NEMOVITOSTI
Pronájem kanceláĜe 19m2, centrum. 2890 Kþ
Pronájem kanceláĜe 30m2, centrum. 4600 Kþ
Pronájemobch.prostor,centrum,pĜízemí,232
Cena v RK
m2.
Pronájem obchodu s výlohou a bytem 1+1 v
2
centru PV, 38 + 36 m , pĜíz.
25.000 Kþ/mČs. vþ. energií
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a
podkr. bytem v prĤm. þásti PV, ZP celkem
1765 m2, nutné dokonþovací práce.
7.750.000 Kþ
Prodej zavedené pivnicev centru nám. T. G.
M.,140 m2, momentálnČ pronajato.
Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. þtyĜpodl. þinžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvČmaobchodyvhistorickémcentru
ProstČjova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prĤm. budov 252 m2, 390
m2, 413 m2, 544 m2, 594 m2, 1050 m2, 1155 m2
v prĤm.þásti PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15 000 Kþ/mČs.
Pronájem obchodu 75 m2 ProstČjov - Dolní
ul.
15000 Kþ/mČs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a taneþním parketem Dobromilice
3.000.000 Kþ
Velký výbČr kanceláĜských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
Kostelec na Hané, st.poz. 1500 m2, 400 Kþ/
m2, IS v dosahu, možno i 1.000 m2, NÁŠ TIP
Otaslavice,orná pĤda8000 m2 50 Kþ/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kþ/m2
Kostelec na Hanéþást st.poz.4032 m2
320 Kþ/m2 NÁŠ TIP
350.000 Kþ
VĜesoviceparcela 744 m2
550 Kþ/m2
Alojzovparcela 1200 m2
Hluchov695 m2
200.000 Kþ
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kþ/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláĜi
GARÁŽE
Prodej nadstandartní garáže 30 m2,
el.220/380V, EZS, další zabezp., odvČtrávání,
PV-ul. Pod KosíĜem
240.000 Kþ

www.realitycz.net

Sportovní rubriky, ankety

Stallo se před....
27. 3. 2000
Ź FOTBALISTÉ PADLI S POSLEDNÍM...
Druholigoví fotbalisté SK LeRK ProstČjov pĜivítali
v sobotním aprílovém odpoledni poslední tým tabulky Válcovny plechu Frýdek-Místek. PĜestože byli svČĜenci
trenéra Machálka jasnými favority, utkání nezvládli a po slušnČ
Ĝeþeno nepovedeném výkonu podlehli SeveromoravanĤm
0:2. PĤldruhá tisícovka divákĤ tak odcházela ze stadionu ve
Sportovní ulici zklamána, LeRKu nic nebyla platná ani poþetní
výhoda v závČreþné desetiminutovce. Góly Orla z penalty
a KoĜínka stanovily pĜekvapivý výsledek, na který kouþ
Machálek reagoval až zdrcenČ: „Stydím se!“
Ź HÁZENKÁąI DOMA VÍT÷ZN÷
Kosteleþtí házenkáĜi si uhájili domácí neporazitelnost ve druhé
lize také v utkání proti Vítkovicím, které na vlastní palubovce
zdolali rozdílem pČti branek 20:15. Velkou zásluhu na tom
mČlo exkarvinské duo Rucki v bránČ a Kubik na pivotu, autor
pČti gólĤ. VítČzné stĜetnutí odehráli pĜed svými pĜíznivci také
házenkáĜi ProstČjova, kteĜí v úvodním duelu pĜehráli Sokolnici
18:16, o což se ponejvíce postaral pČtibrankový Tomáš Flajsar.
Ź BASKETBALISTÉ ŽIJÍ!
Pokud si chtČli basketbalisté TJ OP ProstČjov udržet nadČji
na záchranu ve tĜetí lize, museli o víkendu dovést minimálnČ
jedno vítČzství z brnČnských palubovek ŽabovĜesk a týmu
Tesly. Zatímco v prvním mČĜení sil uspČli domácí (75:67),
ve druhém duelu zvládli „odČváĜi“ nároþnou bitvu s pĜímým
konkurentem a po výhĜe 66:56 jejich šance na uhájení
tĜetiligové pĜíslušnosti ještČ žila. Výborné výkony pĜedvádČli
pĜedevším bratĜi Vítkové Roman a Igor.
-pk-

6. dubna 2010

UVIDÍ PROST÷JOV BOXERSKÝ ŠAMPIONÁT?

BC DTJ bylo pĆidøleno poĆadatelství MéR seniorĎ a žen. Otázkou je, zda-li klub sežene peníze
pĜiĜknutou a momentálnČ už
opravdu záleží v uvozovkách jen
na tom, zda dokážeme šampionát
zajistit po všech stránkách,“
potvrdil Veþerníku prosincovou
organizaci MýR seniorĤ a žen
v ProstČjovČ Radoslav KĜížek,
šéftrenér boxerského oddílu
BC DTJ ProstČjov. „O poĜádání
tohoto svátku jsme usilovali již
nČkolik rokĤ v ĜadČ, tudíž jsme
rádi, že tentokrát na nás vyšla
Ĝada a hlavnČ volba svazového
výkonného výboru. Jenže, situace
nejen v boxu se trochu zmČnila
a sehnat potĜebné finanþní
prostĜedky pro bezproblémový
prĤbČh šampionátu nebude
jednoduché. Svaz totiž na
mistrovství republiky nepĜispívá
ani korunou, je to vždy
samostatná akce poĜádajícího
klubu,“ prozradil strasti podniku
KĜížek. „OsobnČ však udČlám
maximum. PoĜádat mistrovství
republiky v ProstČjovČ jsem si
vždy pĜál! Myslím si, že je tady
vyspČlé boxerské publikum

TK PLUS vyhlásil v Brnø výsledky premiérového roêníku ankety

NEJLEPŠÍ POHROMADĚ. Na jevišti brněnského Městského divadla se
sešla opravdu hvězdná plejáda nejlepších jihomoravských sportovců, z nichž
vzešel tento exkluzivní společný snímek.
Foto pro PV Večerník: Jiří Vojzola
tové, zástupci sponzorĤ, þi pozvaní hosté,“ prozradil David Lenz,
obchodní Ĝeditel spolupoĜádající
marketingové spoleþnosti TK
PLUS. „Sport je hluboce spojen
s naším životem a vynikající sportovci jsou dĤležitým vzorem pro
mladé lidi. Jsem proto rád, že souþástí naší ankety je i ocenČní tČch,
kteĜí myslí na druhé, pomáhají
slabším a berou to jako samozĜejmou souþást svého života. O to
více zaslouží naše ocenČní, i když
se jejich þinnost nedá zmČĜit stopkami þi metrem a netleskají jim
plné tribuny. Výsledky nejlepších
sportovcĤ i týmĤ Jihomoravského
kraje, stejnČ jako obČtavá práce
jejich trenérĤ mČ vždy naplĖovaly hrdostí a jsem rád, že máme
novou pĜíležitost ocenit ty, kteĜí
si to zaslouží,“ uvedl pĜi svém
slovu Martin Hašek, hejtman
Jihomoravského kraje, druhý
organizátor ankety. BČhem veþera bylo vyhlášeno celkem devČt
kategorií a na závČr nechybČlo
ani pĜedávaní charitativních šekĤ.
OcenČným byly pĜedány plakety se znakem Jihomoravského
kraje a nápisem „Sportovec
Jihomoravského kraje 2009“.

Perlička týdne

V samotné anket Č zvítČzil v hlavní kategorii motocyklový jezdec
Karel Abraham. ýtenáĜi deníku
Rovnost ho také zvolili sympaĢákem roku. „SamozĜejmČ je to
pĜíjemné. TČch cen si vážím,“
komentoval své první pocity
dvacetiletý mladík, který si v loĖském roce vybojoval 14. pĜíþku
na mistrovství svČta silniþních
motocyklĤ do 250 ccm. Na druhém místČ se umístila sportovní

gymnastka Jana Komrsková
a tĜetí skonþil cyklista David
Špiþka. Nejlepším seniorským
týmem se staly házenkáĜky
Veselí nad Moravou, pĜed basketbalistkami Frisco Sika Brno
a plavci Komety Brno. Talentem
roku byl vyhlášen krasobruslaĜ Michal BĜezina a za nejlepší
juniorské družstvo v loĖském
roce jsou považováni atleté
brnČnského Olympu. Cenu pro
nejlepšího trenéra si pĜevzal jan
Bobrovský, nejlepší handicapovanou sportovkyní se stala sjezdová lyžaĜka Jarmila Válková
a sportovcem v této kategorii
bČžec na lyžích Marek Koudelka.
Pro ýestnou cenu si došel Josef
Fleischlinger, þlen basketbalového oddílu TJ Sokol Brno I a Cenu
Jihomoravského kraje získal
legendární cyklista JiĜí Daler z TJ
Favorit Brno. Sportovní akcí roku
pak byl vyhlášen fotbalový podnik MORAVA CUP pod poĜadatelskou taktovkou RSM Baník
Šardice. „Byl to úspČšný veþer
a úspČšná premiéra,“ dodal Petr
Chytil, generální Ĝeditel a jednatel
TK PLUS ProstČjov.
-pk-

FOTBAL
LIGA MISTRģ
odveta þtvrtfinále
FC Barcelona
- Arsenal Londýn
ÚTERÝ 6. 4. 2010
20:25 hodin
BOX
PĜímý pĜenos
souboje
International Contest
v NČmecku
PÁTEK 9. 4. 2010
21:00 hodin

ŠAMPIONÁT NA HANOU? Jestli se bude v Prostějově na konci roku
bojovat o tituly mistrů České republiky, to se dozvíme nejpozději kolem
letních prázdnin.
Foto: Zdeněk Pěnička
a místní fanoušci si zaslouží
vidČt ty nejlepší þeské boxery
pohromadČ. Atraktivní zcela
jistČ budou i ženské souboje
v ringu. A Spoleþenský dĤm
v Komenského ulici je pak
zárukou, že úþastníci zde budou
mít dĤstojné zázemí,“ uvedl kouþ
BC DTJ s tím, že jasno musí být
nejpozdČji okolo letních prázdnin.

„Jestliže bychom se museli
poĜadatelství vzdát, svaz musí
mít prostor, aby zajistil nového
organizátora,“ uvČdomuje si
KĜížek. „Jsem optimistou. VČĜím,
že akce formátu mistrovství
republika by mohla nejen
nadchnout boxerskou obec,
ale zaujmout také obchodní
partnery,“ dodal.
-pk-

FLORBAL
pĜímý pĜenos
finálového utkání
extraligy
SC WOOW Vítkovice
- Tatran StĜešovice
NEDċLE 11. 4. 2010
14:55 hodin

On - line rozhovor

POZOR, ON-LINE ROZHOVOR PąELOŽEN!!
MIROSLAV éERNOŠEK PąIJDE AŽ TENTO éTVRTEK

BOSS TK PLUS SE ýTENÁěģM VEýERNÍKU Z DģVODU
ONEMOCNċNÍ OMLUVIL A ODPOVÍDAT TAK BUDE
O TÝDEN POZDċJI
JEŠTċ POěÁD TUDÍŽ MģŽETE POKLÁDAT VAŠE DOTAZY
Na základČ hlasování þtenáĜĤ PROSTċJOVSKÉHO Veþerníku
v anketČ „ZVOLTE SI HOSTA DO ON-LINE ROZHOVORU“
se prvním hostem horkého kĜesla stal MIROSLAV ýERNOŠEK,
který mČl do nČj usednout uplynulý þtvrtek 1. dubna. Bohužel ve
stejný den informoval redakci o svých zdravotních potížích a pĜed
16 hodinou pak zaslal do Veþerníku definitivnČ omluvenku,
v níž musel svoji úþast na on-line rozhovoru ze zdravotních dĤvodĤ odĜíct.
„Všem þtenáĜĤm i redakci se strašnČ moc omlouvám, ale postihly mČ náhlé zdravotní potíže,
které mi nedovolují vstát z postele,“ vzkázal nám Miroslav ýernošek, který ihned navrhl
NÁHRADNÍ TERMÍN: ýTVRTEK 8. DUBNA 2010 VE STEJNOU DOBU JAKO PģVODNċ,
TEDY OD 17 DO 18 HODIN.
PrávČ v tento den a tuto dobu tak bude SPOLUMAJITEL MARKETINGOVÉ SPOLEýNOSTI
TK PLUS A MAJITEL ýESKÁ SPORTOVNÍ MIROSLAV ýERNOŠEK
K DISPOZICI ýTENÁěģM VEýERNÍKU!
DOTAZY MU VŠAK MģŽETE NADÁLE POKLÁDAT UŽ NYNÍ A TO PROSTěEDNICTVÍM
E-MAILU SPORT@VECERNIKPV.CZ ýI INTERNETOVÝCH STRÁNEK WWW.VECERNIKPV.CZ,
KDE JE AKTUALIZOVANÁ SEKCE „PTEJTE SE“!
CHCETE SE TEDY NA NċCO ZEPTAT JEDNOHO Z NEJMOCNċJŠÍCH MUŽģ
SPORTOVNÍHO MARKETINGU V ýR?
ZAJÍMÁ VÁS, JAK SE SHÁNÍ PROSTěEDKY PRO SPORT?
CHCETE SE DOZVċDċT NċKTEROU Z PERLIýEK ZIMNÍ OLYMPIÁDY?
PAK MÁTE JEDINEýNOU MOŽNOST!
Zajímá Vás, jak je spokojen s chodem prostČjovských klubĤ basketbalu, volejbalu, þi tenisu? Co Ĝíká na své
projekty? A jaké má plány s olympijskou myšlenkou? A proþ je tak dobré poĜádat v Praze tenisové exhibice
legend, þi zápas hokejové NHL? Nebo se chcete dozvČdČt, proþ nikdy nevstoupil do prostČjovského hokeje
nebo fotbalu? Chcete znát jeho sportovní sny?
NA VEŠKERÉ TYTO, PODOBNÉ, ALE I ZCELA ODLIŠNÉ DOTAZY VÁM MIROSLAV ýERNOŠEK
ODPOVÍ V RÁMCI NAŠEHO ON-LINE CHATU, KDY S NÍM BUDETE MOCI MLUVIT OSOBNċ, ýI
FORMOU TELEFONICKÉHO HOVORU. TAK NEVÁHEJTE A PIŠTE!

Staronovým starostou jednoty

zĎstává Zdenøk éech!

DOŠLO I NA CHARITU. Během brněnského večera byli oceněni
nejen vítězové několika kategorií, ale došlo i na předání šeků s charitativní
činností, které z rukou jednatele TK PLUS Petra Chytila (na snímku uprostřed) zamířily k handicapovaným lyžařům Marku Koudelkovi a Jarmile
Válkové.
Foto pro PV Večerník: Jiří Vojzola

Pojede fotbalový talent Rozsíval na ME?
Souêasný hráê Hamburger SV pĆispøl k postupu êeské reprezentace „17“ na evropský šampionát!
republiky do 17 let postoupila
minulý týden na ME své vČkové
kategorie, které se uskuteþní koncem kvČtna v Lichtenštejnsku.
Rozhodlo o tom poslední utkání kvalifikaþní skupiny, v nČmž
mladí ýeši porazili Nizozemsko
1:0. Svým dílem k tomu pĜispČl
i Filip Rozsíval, který sedmnácté
narozeniny oslavil 21. ledna letošního roku. Tento odchovanec prostČjovské kopané loni zamíĜil pĜes
Sigmu Olomouc do nČmeckého
Hamburku, kde hodlá bojovat o své
místo na výsluní a jednou nastoupit
v bundeslize. Nyní se ale tČší na

LEDNÍ HOKEJ
Extraliga - play off
semifinálové zápasy
ÚTERÝ 6.4. - NEDċLE 11.4.
18:00 hodin

Prostøjovští Sokolové bilancovali a volili

Na tomto místČ vás seznamujeme týden co týden s nejrĤznČjšími zajímavostmi a pikantériemi ze zákulisí sportovního prostĜedí,
které se Veþerníku podaĜí vypátrat, zjistit þi tĜeba dostaneme nČjaký zajímavý tip... Víte o nČjakém?

PĜestože prostČjovský fotbal
doslova hyne na úbytČ, stále
dokáže produkovat Ĝadu talentĤ,
kteĜí však už dČlají radost jinde.
PĜesto je však nepĜestáváme sledovat a z jejich prosazení máme
možná i o to vČtší radost. Jednou
z takových nadČjí je i mladiþký
ofenzivní záložník þi útoþník
Filip Rozsíval. Syn souþasného
trenéra starších dorostencĤ 1.SK
ProstČjov pojídá momentálnČ
fotbalový chlebíþek v NČmecku,
kde sbírá ostruhy v mládežnické
líhni Hamburgeru SV!
Fotbalová reprezentace ýeské

V naší pravidelné rubrice
Vám opČt pĜinášíme pĜehled
sportovních šlágrĤ, které
mĤžete sledovat z pohodlí
vašeho domova, þi spoleþnČ
s kamarády ze sportbaru.
NepropásnČte tyto vskutku
zajímavé události!
-pk-

Na tomto místČ vás týden co týden seznamujeme s nejzajímavČjšími událostmi þi nejrĤznČjšími pikantériemi ze sportovního prostĜedí, které se Veþerníku podaĜí vypátrat, zjistit þi tĜeba dostaneme nČjaký ožehavý tip. V uplynulém týdnu bylo naší redakci potvrzeno
jedno atraktivní poĜadatelství tuzemského šampionátu. A v jakém že to sportu? ýtČte dál a dozvíte se. A víte i vy o nČjakém zajímavém
skutku? Napište nám na sport@vecernikpv.cz!

Na jižní Moravø kraluje sportovcĎm motokrosaĆ Abraham
BRNO - ProstČjovská marketingová spoleþnost TK PLUS
úspČšnČ zavítala na sportovnČ-spoleþenskou scénu jižní
Moravy. Agentura z Hané
se rozhodla letos premiérovČ
uspoĜádat anketu „Sportovec
Jihomoravského kraje“ a první roþník se dle všech ohlasĤ
i hodnocení samotných organizátorĤ vydaĜil na jedniþku.
A zdá se, že nepĤjde jen o ojedinČlou vlaštovku. V úvodním
vystoupení veþera, jenž se konal
pĜesnČ pĜed týdnem v brnČnském MČstském divadle, totiž
hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek zdĤraznil, že jde
o zaþátek nové tradice.
Jedinou, i kdy ž ne tak úplnČ
ryzí, novinkou v plejádČ akcí
pod hlaviþkou TK PLUS pro
letošní rok 2010 je první roþník
vyhlášení ankety „Sportovec
Jihomoravského kraje“, v níž byli
ocenČni nejlepší sportovci a sportovní týmy tohoto regionu za rok
2009. Snahu o úspČšné navázání
na populární anketu Sportovec
Olomouckého kraje, která má již
svoji devítiletou tradici a pevné
místo v kalendáĜi spoleþenských
akcí, odstartoval zmínČný veþer
v MČstském divadle v BrnČ, který
se uskuteþnil v úterý 30. bĜezna
2010. Jeho prĤbČhem provázel
moderátor Petr Salava a na jevišti
se objevili renomovaní hudební
interpreti vþele s Meky Žbirkou,
Zorou Jandovou, Evou Pilarovou,
Lenkou Filipovou a brnČnskou
taneþní skupinou Magic Free
Group. Slavnostního vyhlášení
se zúþastnili mimo jiné i pĜedseda
ýeských olympionikĤ OldĜich
Svojanovský a pĜedsedkynČ
ýeských olympionikĤ jihomoravského kraje Šárka Kašpárková.
„NechybČli ani poslanci a senátoĜi
z Jihomoravského kraje, zastupitelé Jihomoravského kraje, staros-

TV tipy

ZAJÍMAVOST týdne

PROSTċJOV - Na velký
boxerský svátek se mohou tČšit
prostČjovští pĜíznivci, kteĜí
na boxerské tuzemské scénČ
patĜí k tČm nejbouĜlivČjším.
Na konci roku by mohli
krásný pĜedvánoþní dárek
v podobČ pĜehlídky nejlepších
þeských boxerĤ, ale i boxerek!
Oddílu BC DTJ ProstČjov
totiž bylo ýeskou boxerskou
asociací svČĜeno poĜadatelství
Mistrovství ýeské republiky
seniorĤ a žen, které by se mČlo
konat do 3. do 5. prosince 2010
právČ v ProstČjovČ. Podle slov
Radoslava KĜížka, šéftrenéra
klubu, by domácí šampionát
mohl hostit Spoleþenský dĤm
v Komenského ulici. Celá vČc
má však ale jeden háþek a tím
jsou finanþní prostĜedky! PrávČ
na penČzích tak nyní závisí, jestli
ProstČjov uvidí, nebo neuvidí
nejvČtší tuzemský svátek
amatérského boxu.
„Je pravdou, že organizaci
mistrovství republiky již máme
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evropský šampionát, neboĢ nominace trenéra JiĜího Štola by mu
nemČla uniknout. V reprezentaþním výbČru „sedmnáctiletých“ totiž
odehrál již 11 utkání, v nichž vstĜelil
dvČ branky. Na kvalifikaþním turnaji, který se konal v þeských mČstech Lanžhotu, BĜeclavi a Kyjovu,
nastoupil ve všech tĜech zápasech.
Do prvního, nevydaĜeného duelu
proti Gruzii naskoþil o poloþasové
pĜestávce a pĜestože se dostal do
jedné vyložené šance, vyrovnat se
mu nepodaĜilo. A tak i proto ýeši
pĜekvapivČ prohráli 0:1... Ve druhém stĜetnutí proti UkrajinČ dostal

Rozsíval šanci na hrotu útoku od
samého zaþátku a trávník opouštČl ve 46. minutČ za vedení 1:0.
Ukrajinci sice následnČ vyrovnali,
ale P. Twardzik zaĜídil v nastavenémþase dĤležitou výhru. V rozhodujícím souboji s Nizozemskem se
Rozsíval dostal na hrací plochu až
v nastaveném þase a postupovou
radost, kterou zajistila branka Hurky
ze 16. minuty, si tak vychutnal
naživo. Talentovaný Filip Rozsíval
není žádným reprezentaþním zajíþkem, neboĢ už v „šestnáctce“ oblékl
dres se lvíþkem hned jedenáctkrát
a zaznamenal þtyĜi góly.
-pk-

PROSTċJOV - ýlenové
TČlovýchovné jednoty Sokol II.
ProstČjov se na každoroþní valné
hromadČ nejen ohlédli za uplynulým obdobím, pĜiþemž pomČĜili práci všech oddílĤ, zhodnotili
úspČchy i neúspČchy, ale pĜedevším se zamČĜili na budoucnost. Nejen tu nejbližší, kterou
ohraniþuje jeden rok, ale i na tu
vzdálenČjší. Valná hromada byla
totiž volební! Jediným kandidátem na nejvyšší post však byl
souþasný starosta ZdenČk ýech,
který byl také pro další období
vČtšinou hlasĤ zvolen. ýestným
hostem byl prostČjovský starosta
Jan TesaĜ.
Zamyslet se nad budoucností,
nutí hnutí zejména úbytek þlenské
základny prostČjovského oddílu.
Za poslední rok má TJ Sokol II.
o padesátku þlenĤ ménČ, neménČ alarmující je i vČkové složení.
Pouze þtvrtinu z celkového poþtu
145 þlenĤ totiž tvoĜí mládežníci!
„Urþitý vliv na pokles þlenské
základny a ukonþení þinnosti
mČlo navýšení þlenských pĜíspČvkĤ, což však mČlo svĤj pochopitelný dĤvod. Dalším nepĜíznivým
faktem je právČ skuteþnost, že se
nám nedaĜí získávat nové mládežníky. NapĜíklad oddíl házené, kte-

rý je v tomto smČru nejaktivnČjší
a provedl nábory v tuctu prvních
tĜíd prostČjovských základních
škol, zaznamenal nejhorší výsledky za poslední roky! Projevuje se
jednak malý zájem dČtí o sportování vĤbec, jednak se mládež
zamČĜuje na populárnČjší sporty
jako je basketbal, hokej, tenis þi
fotbal,“ rozhovoĜil o nepĜíznivém vývoji staronový starosta TJ
Sokol II. ProstČjov ZdenČk ýech.
Ten dále zdĤraznil, že právČ vyplnČní volného þasu dČtí a mládeže
a výchova ke kolektivní soudržnosti by mČlo být prvoĜadým
úkolem tČlovýchovné jednoty.
„PĜitom sportovní a tČlovýchovná
zaĜízení nabízejí slušné zázemí
jak pro sportovní þinnost oddílĤ
házené, volejbalu, malé kopané,
nohejbalu þi sokolské všestrannosti, tak i pro oddech,“ kroutí
hlavou ýech a na mysli má tČlocviþnu a venkovní sportovní areál
U Kalicha i turistickou základnu
v Ptenském Dvorku. Zatímco na
údržbu a nutné rekonstrukce stĜechy a kanalizace areálu U Kalicha
se vedení Sokola II marnČ snaží
získat potĜebné finanþní prostĜedky, sokolská základna v Ptenském
Dvorku byla zmodernizovaná
a poskytuje komfortní zázemí pro

pobyty dČtí v pĜírodČ, soustĜedČní
branné zdatnosti stĜedních škol
i sportovní soustĜedČní. „Je tam
nová kuchynČ s moderním vybavením, venkovní bazén se solárním otápČním a také chatky mají
své vlastní vytápČní. Kapacita
základny je þtyĜiašedesát osob,
takže si zde mohou užít pobyt
v pĜírodČ školy i sportovní oddíly za pĜijatelnou cenu nedaleko
od ProstČjova,“ vyzvedl výhody
sokolské turistické základny starosta ýech.
Finanþní situace TJ Sokol II.
ProstČjov v souþasné dobČ závisí
pĜedevším na dotacích a sponzorských darech, bez nichž by
nebyla vĤbec možná jakákoliv
þinnost oddílĤ. Nejvíce finanþních
prostĜedkĤ získají Sokolové od
MČsta ProstČjov a Olomouckého
kraje. „Naše tČlovýchovná jednota
pomáhá vyplnit smysluplnČ volný
þas nejen dospČlým, ale pĜedevším
dČtem. Máme Ĝadu ochotných
trenérĤ a cviþitelĤ, kteĜí tuto práci
vykonávají dobrovolnČ ve svém
volném þase, a tČm je potĜeba
podČkovat. Bez nich bychom jen
stČží mohli naplĖovat sokolské
heslo ´Ve zdravém tČle zdravý
duch´,“ dodává staronový starosta
TJ Sokol II. ProstČjov.
-jp-
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REALITNÍ KANCELÁě

znalecká a realitní
kanceláĜ
PĜemyslovka 3
796 02 ProstČjov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
ýlen evropského klubu realitních kanceláĜí
· ZprostĜedkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytĤ
· Znalecké posudky nemovitostí pro pĜevody
a pozĤstalosti
· Tržní ocenČní pro poskytování všech druhĤ
úvČrĤ od bankovních domĤ
· OcenČní pro hypoteþní úvČry a stavební spoĜení
· OcenČní majetku spoleþností
· Likvidace spoleþnosti
· OceĖování pro veĜejné dražby
· ZprostĜedkování úvČrĤ

Nabízíme:
RD – PRODEJ

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

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

tel.:
mobil:

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

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz

NOVINKA!
RD 3+1, ProstČjov, ýeskobratrská
Ĝadový, jednopodlažní s možností rozšíĜení do podkroví,
podsklepený, po celkové rekonstrrukci. ZastavČná
plocha 186 m2, zahrada 221 m2. Cena: 3.350.000 Kþ

Pozemek Brodek u PV Tel.: 777 231 606
Pozemek urþený ke stavbČ RD, výmČra 1480
m2, veškeré inž. sítČ, pĜíjezdová komunikace.
Cena : 320,- Kþ/m2

RD 4+1 Kralice na Hané
ěadový, dvoupodlažní, þásteþnČ podsklepený,
pozemek 497m2, zahrada 482m2, garáž, el. 220/380V,
voda vlastní studna, ÚT na tuhá paliva a plynovým
kotlem.
Cena 1.790.000 Kþ

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

Rodinný dĤm 6+kk Klenovice, - samostatnČ stojící
novostavba s garáží, terasou v klidné þásti obce, plyn ÚT
+ teplovzdušné vytápČní z krbu do všech místností zast.
pl 132 m2, zahrada 595 m2. Bližší informace v RK
Restaurace Vyškov, - se zahradním posezením a
luxusním bytem 2+1 s privátním bazénem, kapacita
35 míst uvnitĜ, v zahradČ 80 + výþep, udírna, gril.
Prodej vþetnČ vnitĜního vybavení restaurace a bytu.
Velmi dobrý stav.
Cena: 5.000.000 Kþ

BYTY – PRODEJ

BYT3+1, ProstČjov, Svatoplukova - DV, 110m2 + 2 balkony,
4.NP, cihlový, sklep, podlahy - plovoucí a keramická dlažba v
koupelnČ a na wc.VytápČníWAF.
Cena 1.390.000 Kþ
BYT2+kk, ProstČjov, Krasická ul. - OV, 60,5 m2 + 2 balkony,
sklep, novostavba, plastová okna, podlahy - plovoucí a keramická
dlažba v koupelnČ a na wc. KuchyĖská linka s vestavnými spotĜebiþi.
Cena 1.900.000 Kþ
Byt 3+1, Mozartova, ProstČjov - OV, 72 m2 v 8.NP
panelového domu, po celkové rekonstrukci bytu i domu.
ZdČné jádro, kuchyĖská linka na míru. Klidná lokalita blízko
centra.
Cena: 1.690.000 Kþ
Byt 5+1 ProstČjov, Vápenice - v OV, 162 m2, v 1.NPcihlového
domu v centru mČsta. Prostorná kuchynČ s rohovou kuch.linkou
s vestavČnými spotĜebiþi-(myþka, sporák, lednice), 2 x koupelna
s wc, plovoucí podlahy, v obývacím pokoji krb. VytápČníĜešeno
samostatným plynovým kotlem.
Cena 3.490.000 Kþ
Prodej bytu 2+1, ProstČjov, V. Špály - DB, 67 m2, v 6.NP
panel, (zateplení, plastová okna). NeprĤchozí pokoje, velká
komora a lodžie. Byt je v pĤvodním stavu. Cena: 950.000,- Kþ
Byt 3+1 ProstČjov, J.Zrzavého,
DB, 75 m2 v 6.NP panelového domu, plastová okna, nové
podlahy, nová koupelna se sanitou, zdČné jádro, vestavČné skĜínČ,
internet Wifi, kabelová televize, lodžie, nový výtah, zateplení,
velký sklep 9m2, prodej možný s vybavením. Cena:1.490.000Kþ
Byt 1+1 ProstČjov, V.Outraty, - DB, cihlový, 1.NP, 32 m2,
plastová okna, vl.plyn.topení.
Cena: 750.000 Kþ

RD ýunín
Tel.: 777 231 606
RD 2+1, zast. plocha 120 m2, zahrada 209
m2. DĤm je v dobrém stavu, okamžitČ obyvatelný. Veškeré sítČ. Cena : 700.000,- Kþ

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ
SLUŽBY ZDARMA!!

RD Kostelec na Hané Tel.: 777 231 606
ěadový RD 3+1 s menším dvorkem, krbová
kamna, kotel na plyn, nový rozvod elektĜiny,
stĜecha taška, voda ze studny.
Cena : 900.000,- Kþ

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,- Kþ

Byty prodej ProstČjov:
2+1 B. Šmerala, družstevní, panel, 60 m2, 7.patro,
loggie, jižní orientace, dĤm po celkové GO, nový
výtah, krásné místo k bydlení (blízko centra, rybník, park).
Cena: 990.000,-Kþ
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 pĜináleží pozemek s
bazénem (þistiþka ve sklepČ), místem pro posezení-zahrádka (okrasné dĜeviny), prĤjezd urþený pro
parkování a možnost parkování pĜed domem. Po
prodeji ihned volný, nízké mČsíþní náklady (cca
3.000,-Kþ), v domČ jen 3 bytové jednotky. Velmi
zajímavé bydlení.
Cena: 1.680.000,-Kþ
3+1 BrnČnská, družstevní s možností pĜevodu do
OV, 83m2, cihla, 3. patro, loggie, samostatné topení,
sklepní box.
Cena 1.500.000,-Kþ
2+1 Belgická, panel, 7. patro, 50m2, výtah, vana,
plovoucí podlahy, v domČ vlastní kotelna, orientace
východní, ihned volné.
Cena:890.000,-Kþ
3+1 Okružní, družstevní, cihlový, 68 m2, 1.patro,
balkon, sklep, plastová okna, samostatné plynové
topení, orientace východ-západ, nízké mČsíþní náklady, kolem domu ohraniþený pozemek, krásné
klidné místo.
Cena 1.390.000,-Kþ
2+1 ýelechovice na Hané, okr. ProstČjov, družstevní, 1.patro, cihla, 53 m2, nová kuch. linka,
plastová okna, samostatné plynové topení a ohĜev
vody, sklep, k bytu pĜináleží garáž a zahrádka, možnost okamžitého pĜevodu do osobního vlastnictví.
Cena: 830.000,-Kþ
Byty pronájem ProstČjov:
ul. Jihoslovanská, 1+1, cihla, zvýšené pĜízemí,
40m2, plastová okna, dvorek, sklep, byt po kompletní rekonstrukci, ihned k nestČhování.
Cena: 6.500,-Kþ/mČsíc vþetnČ energií
Domy prodej:
RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, patrový, Ĝadový, krajový, cihlové zdivo, þásteþnČ podsklepený,
sedlová stĜecha, pĜístavby, kĤlny, dispoziþnČ 2x
3+1 s pĜíslušenstvím, prĤjezd na pozemek, zast.
plocha 338 m2, zahrada 454 m2, plyn a kanalizace pĜed domem, žumpa a vodovod v domČ, urþeno k celkové rekonstrukci, velmi žádaná lokalita.
Cena: 1.300.000,-Kþ
RD 4+1 Mostkovice, okr. ProstČjov, samostatnČ
stojící patrový s podkrovím, cihlové zdivo, nepodsklepený, sedlová stĜecha, orientace na jižní stranu.
DĤm prošel celkovou vnitĜní rekonstrukcí: okna
a dveĜe (EURO), vnitĜní rozvody (lelktĜina, voda,
odpady), omítky, podlahy (plovoucí, dlažba), topení-el. pĜímotopy, kuchyĖská linka s vestavbami
(le. sporák, myþka, praþka), koupelna (vana), WC,
krbová kamna, stĜecha-nové kravy a latČní. K domu pĜináleží dvorní trakt s pĜístavbami a zahrada
umístČná pĜes cestu cca 50m. Klidné místo uprostĜed obce.
Cena: 2.150.000,-Kþ
Rekreaþní objekty:
Prodej chaty Plumlovská pĜehrada, dĜevostavba na kameném základu, zast.pl. 65 m2, zahrada
710 m2, mírnČ svahovitý ohraniþený pozemek,
studna, elektĜina, krásné místo v tČsné blízkosti
vodní nádrže.
Cena 450.000,-Kþ
Komerþní objekty:
ProstČjov-Krasice, dvoupodlažní cihlová budova v okrajové západní þásti mČsta sloužící jako
sídlo firmy, pĜízemí-4místnosti (uþebny), soc.
zázemí(panské a dámské WC), samostatné plynové topení. I.patro-5 místností (kanceláĜe), kuchyĖka, samostatné plynové topení. Zast. plocha
197m2,plastová okna, stĜecha po opravČ (možnost
pĤdní vestavby),vyhrazené parkování pro 3vozidla,ihned volné.
Cena:1.790.000,-Kþ
POSKYTUJEME KRÁTKODOBÉ PģJýKY
OPROTI ZÁSTAVċ NEMOVITOSTI.
PENÍZE DO 3 - 5 PRAC. DNģ

KOMERýNÍ NEMOVITOSTI

Bytový dĤm, ProstČjov, Tylova ul. - rohový, dvoupodlažní,
þásteþnČ podsklepený, pozemek 189m2, napojený na veškeré
inženýrské sítČ. 1.NP 4 samostatné pokoje (sloužící jako ubytovna),
2.NPBJ 1+1 a 3+1.
Cena: info v RK

RD Kostelec na Hané
Tel.: 777 231 606
ěadový dĤm 2+1. Smíšené zdivo, plyn v domČ,
elektĜina, voda z obecní studny, kanalizace
obecní.
Cena : 660.000 Kþ

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

Ž Prodej novostavby RD 5+kk ve Vrahovicích. Nyní
hotová hrubá stavba. Dokonþení možno dle pĜání klienta.
ZastavČná plocha 100m2.Obytná plocha cca 130m2,
zahrada 150m2.Vjezd zezadu.
Cena dokonþené stavby 2 899 000Kþ

Ž Prodej cihl. patrové chaty s terasou, BČlecký mlýn.
DispoziþnČ Ĝešeno 3+1. Pozemek o výmČĜe 1800m2 a
zastavČné plochy 100m2. Cena: 880 000 Kþ k jednání

NEBYTOVÉ PROSTORY

Skalka – pozemek urþený k výstavbČ dvou rodinných domĤ o
celkové výmČĜe 1633 m2, 9 km od ProstČjova. Cena 800 Kþ/m2
Držovice - Prodej 2 pozemkĤ urþených pro stavbu RD,
inženýrské sítČ na hranici pozemku, výmČra pozemku 1020
Cena: 1600,- Kþ/m2
m2.
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku urþeného na stavbu
RD, inženýrské sítČ na hranici.Celk.výmČra cca 1500 m2.
Cena: 900,- Kþ/m2
Alojzov-ProdejpozemkunazaþátkuobceAlojzovurþenéhoúzemním
plánem k výstavbČ RD. Celková výmČra 3.276m². Prodej možný po
þátech.
Cena:650,-Kþ/m²

POZEMKY
Pozemek, ProstČjov, soubor pozemkĤ k možné zástavbČ o výmČĜe
5.139m2témČĜvcentruProstČjova.
Cena:infovRK
KĜenĤvky–Myslejovicesoubor pozemkĤ k zem. využití cca 80 000
2
Cena19Kþ/m2
m.

POPTÁVÁME:
• Cihlový byt 1+1 a 2+1 ProstČjov – financování zajištČno
• RD v ProstČjovČ a okolí – BedihošĢ, Hrubþice, Držovice,
Vrahovice, Mostkovice, Urþice,…
• Provozní objekt s kanceláĜemi
• Pronájem nebytových prostor cca 60-70 m2 – prodejna
zahrádkáĜských potĜeb
• Restaurace v ProstČjovČ
• Pronájem bytu 1+1 v ProstČjovČ
• Pozemek pro výstavbu garáží a parkování nákladních
automobilĤ (cca 3-5tis. m2)
• KoupČ bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný k rekonstrukci

Chcete prodat RD nebo byt?
Díky naší široké databázi klientĤ
Vám nabízíme rychlé zprostĜedkování prodeje.

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

Byt 2+1 Moravská, PV Tel.: 777 231 606
Osobní vlastnictví, výmČra 57 m2, 1. patro,
panel. DĤm po kompletní rekonstrukci, byt
pĤvodní.
Cena : 1.100.000,- Kþ
BYTY PRONÁJEM:
1+1, n/p, BrnČnská
2+1, n/c, RD Bezruþovo
2+1, n/c, Fugnerova, PV
2+1, n/c, Úprkova, PV
2+1, n/c, centrum
2+1, z/p, Špály, PV

4.000,- Kþ/mČs.+ink.
6.000,- Kþ/mČs.+ink.
7.000,- Kþ/mČs.+ink.
8.000,- Kþ/mČs.+ink.
5.500,- Kþ/mČs.+ink.
7.600 Kþ/mČs.vþ.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 Kþ
1.110.000,- Kþ
1.250.000,- Kþ
950.000 Kþ

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

480,- Kþ/m2
580,- Kþ/m2
1.000,- Kþ/m2
280,-Kþ/m2
1.100,- Kþ/m2

NEBYTOVÉ PROSTORY:
KanceláĜe Vodní
3.000 Kþ/mČs.+ink.
Garáž Držovice
104.000,- Kþ
ŠirokánabídkakanceláĜí, nebytovýchaobchodníchprostor

PRODÁME VÁŠ BYT, RODINNÝ DčMêi CHALUPU

OLOMOUC, PąEROV, PROST÷JOV

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

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

www.reality-vejmola.cz
Poskytované služby naší kanceláĜe:
* zprostĜedkování prodeje
a pronájmu nemovitostí a bytĤ
* kompletní právní servis
* znalecké posudky nemovitostí pro
pĜevod, pozĤstalost a úvČry
* zpracování daĖových záležitostí
spojených s prodejem nemovitostí
* zprostĜedkování úvČru a pojištČní
* konzultace a poradenská þinnost
v oblasti nemovitostí - zdarma

Aktuální nabídka:
Cena: 1.250.000,-Kþ

Byt 3+1 s garáží – Brodek u
ProstČjova
Prodej cihlového bytu 3+1 v osobním vlastnictví, 2 patro, komora,
sklep, velká zdČná garáž cca 100m
od domu, udržovaný byt v pČkné a
klidné lokalitČ, volný od 1.4.2010.
Cena: 1.250.000,-Kþ

Cena: 1.250.000,-Kþ

RD 3+1 Držovice
Prodej pĜízemního Ĝadového rodinného domu v obci Držovice, okr.
ProstČjov s bytovou jednotkou 3+1
s možností rozšíĜení do podkroví, napojeno na obecní IS, pozemek 1180 m2, vjezd na pozemek.
SLEVA! - Nová cena: 790.000,-Kþ

www.kk-reality.com
Ž Prodej pozemku, Držovice 3389m2, možno rozdČlit
Cena k jednání 580Kþ/m2

ProstČjov, 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,- Kþ/m2/rok

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

REALITNÍ KANCELÁě

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

BYTY – PRONÁJEM
Byt 2+kk, ProstČjov, Resslova
51 m2,cihlový, þásteþnČ zaĜízený, vlastní plynové ústĜední
topení.
Cena: 7.900 Kþ (vþ.služeb)

Michael Vejmola

Ž Prodej RD 3+1 v Konici,po rekonstrukci,
garáž,zahrada,pČkný.
Cena 1 560 000Kþ
Ž Prodej RD 2+1 v Myslejovicích,
Cena: 550 000 Kþ
Ž Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2,zv. pĜízemí,dĤm po
celkové rekonstrukci
Cena 1 250 000Kþ
Ž Prodej bytu 2+1, Družstevní ul. , 72m2
Cena je 905 000Kþ
Ž Prodej bytu 2+1 s lodžií, 56 m2,nepr. pokoje, šatna.
Cena k jednání!
Ž Prodej bytu 2+1 s balkonem, 58 m2,
Cena: 890 000 Kþ
Ž Prodej bytu 2+1 po kompletní rekons.
44 m2,
Cena: 989 000 Kþ
Ž Prodej zrekons.bytu 3+1 s balkonem,
74 m2,
Cena k jednání: 1 350 000 Kþ
Ž Prodej bytu 2+1 v cihlovém domČ na Svatoplukové
ulici,3.p,koupelna po rek. 58m2.
Cena k jednání 890 000Kþ
Ž Prodej bytu 2+1, Anglická panel plast. okna, šatna.
Cena 785 000Kþ
Ž Prodej bytu 3+1, 72m2, dĤm po kompl. rek., byt
pĤvodní.
Cena 1 110 000Kþ k jednání
Prodej bytu 1+kk, po kompl. rekonstrukci, OV, lodžie,
30m2
Cena 680 000Kþ
Ž Prodej cihlového bytu 3+1, OV, C. Boudy,78m2,
lodžie.
Cena 1 790 000Kþ
Ž Prodej cihlového bytu 3+1 v OV, 2.patro, balkon,
pČkný byt
Nová cena 1 350 000 Kþ
Ž Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2. patro, 54 m2,
velký, pČkný.
Cena 1 120 000Kþ
Ž Prodej bytu 2+1 , zvýšené pĜízemí, rohová, zasklená
lodžie,dĤm po celkové rekonstrukci pČkné,klidné místo.
Cena 950 000Kþ
Ž Prodej bytu 3+1 , 1.patro, lodžie, pČkný velký byt.
Nová Cena 1 245 000Kþ
Ž Pronájem 2+1 s terasou v RD
7700 Kþ+ink
Ž Pronájem 1+kk ,balkon
6000 Kþ vþ. ink.
Ž Pronájem 2+1, Krokova
7200 Kþ vþ.ink
Ž Pronájem 3+1, Anglická
10000 Kþ vþ.ink.
Ž Pronájem 1+1, Žeranovská
5900 Kþ vþ.ink.
Ž Pronájem 1+kk Lidická
5900 Kþvþ.ink.
Ž Pronájem 1+1 Mostkovice
5000 Kþ+ink.
Ž Pronájem 1+1 E.Valenty
5800 Kþ vþ. Ink.
Ž Pronájem 2+1, vybavený
7600 Kþ vþ.ink.
Ž Pronájem 2+kk s balkonem
7500 Kþ vþ.ink.

RD 3+1 ýehovice
Prodej pĜízemního rohového rodinného domu v obci ýehovice,
okr.ProstČjov s bytovou jednotkou
3+1, napojeno na obecní IS, pozemek 242 m2, vjezd na pozemek.
Cena: 295.000,-Kþ
RD 2+1 Urþice
Prodej rodinného domu 2+1 v obci
Urþice, pĜízemní, nepodsklepený
dĤm, topení lokální na plyn,ohĜev
vody el.bojler, koupelna, WC,
obecní IS, možnost rozšíĜení do
podkroví, malý dvĤr, volný po dohodČ.
Cena: 445.000,-Kþ
Chalupa – ZdČtín
prodej chalupy v obci ZdČtín o velikosti 2+1 bez pĜíslušenství, možnost rozšíĜení, pČkný dvĤr s vjezdem, okraj obce, klidná þást, ihned
volné.
Cena: 250.000,-Kþ
Nájemní dĤm – ProstČjov
Prodej nájemního domu v centru
ProstČjova, jedná se o þtyĜpodlažní
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 NČmþice nad Hanou
Prodej rodinného domu 5+1
v NČmþicích nad Hanou, okr.
ProstČjov. Nemovitost je po celkové rekonstrukci s možností rozšíĜení do podkroví. Obecní IS, volný
po dohodČ.
SLEVA - nová cena: 690.000,-Kþ

Vykoupíme RD v PV
a blízkém okolí urþené
k rekonstrukci a nebo demolici
do 250 tis. Kþ – platba
v hotovosti. PĜípadné dluhy
a exekuce vyplatíme a vyĜídíme.
PotĜebujete hypotéku na
dĤm nebo byt - i družstevní ?
Zavolejte nám - rádi Vám
ji vyĜídíme! !!! zdarma !!!

Rodinné domy:
RD Brodek u ProstČjova
Prodej Ĝadového, celopodskl. RD v klidné þásti obce,
dispozice 5+1, užívaný od
roku 1993. VytápČní je ústĜední s kotlem na zemní
plyn, stáĜí kotle 1 rok, plastová okna, ohĜev TUV plyn. bojler, obecní vodovod, kanalizace, el.
220/380V.CelkovávýmČrapozemku268m2.
CenavRK
ProstČjoviþky- prodej Ĝad. nepodsklep. RD o 2 NPpo rekonstrukci o velikosti 5+1 s
garáží. El. 220/380 V, ústĜ.
plyn. vytápČní, kanalizace do septiku, studna na pozemku. Za domem je menší zahrádka. Celková výmČra pozemku je 267 m2. Souþástí prodeje je i orná
pĤda527m2.
SLEVA!cenakjednánívRK
ProstČjov-prodejrohovéhoRD,v
1.NPjesídlofirmyaprostorná
garáž,vobytnémpodkroví-byt
3+kk,vširšímcentrumČstapo
celkovérekonstr.VeškeréIS,vytáp.nazem.plyn,plast.okna,
podlahyzkeramickédlažbyaplovoucí,tĜebadokonþitfasádu.Vhodnéktrval.bydleníikomerþnímúþelĤm(sídlo
firmy,kanceláĜe,ordinace,prodejna,...).CelkovávýmČra
pozemku178m2.
Cena:kjednánívRK
PV-Boženy NČmcové, prodej
RD4+1,2.NP,Ĝadový,nepodsklepenýsdvorkem.VdomČ
probíhá celková rekonstrukce,
novéveškerésítČ,podlahy,omítky,okna,možnostrozšíĜeníobytnéplochyopodkroví.Chybídokonþitobklady
apodlahovékrytiny.VýmČrapozemkuje122m2.
CenakjednánívRK.
Studenec-prodejĜad.jednopodlaž.RD3+1smožnostírozšíĜenídopodkroví.DĤmjevhodný ihned k bydlení. VytápČní
ústĜednínazemníplyn,el.220/380V,vodazvlastnístudny,
vodovod pĜed domem, kanalizace do žumpy. Za domem je hospodáĜ. pĜístavek (garáž) a kolny, následuje
zahradasvjezdemnapozemek.ZastavČnápl.369m2,
zahrada155m2.
NOVÁCENA! 570.000,-Kþ
RDSkalka-prodejnovostavby
Ĝadového rodinného domu,
jednopodlažního, se sedlovou
stĜechousvestavbouvpodkroví.JednáseonedokonþenýdĤmovelikosti4+kk,chybí
dokonþit obklady v koupelnách, podlahy v pokojích,
dveĜesobložkou,schodištČ,fasáda.El.220/380V,plyn,
obecnívodovod.CelkovávýmČrapozemkuje269m2.
CENAkjednánívRK
Byty - prodej
ProstČjov - sídl. E.Bemeše 3+1 o vel. 77,17 m2, panel,
4.NPze4.NP.BytovýdĤmje
po generální rekonstr., nové
lodžie, plastová okna, zatep. fasáda, nová stĜecha.
VyzdČné jádro se sprch. koutem, nová kuch. linka s
plynovým sporákem, vytápČní a ohĜev TUV je dálkové, spoleþná anténa, internet. Pokoje jsou situoványnaVaZ.
CENAvRK
ProstČjov Vrahovice - Prodej
novéhozdČnénéhopodkrovníhobytu2+kkvbytovémdomČ
se4bytyovel.56m2.Bytový
dĤmjepogenerálnírekonstrukci,vbytČstĜešníokna,kuch
linka se sklokeramickou deskou, vytápČní el. pĜímotopy,
internet.MožnostkoupČparkovacíhomístavedvoĜe.
CENAvRK
ProstČjov,Sídl.svobody-prodej
bytuOV,2+1,pĜízemí,výmČra
55m2.BytovýdĤmjeporevitalizaci - zatepl. fasáda, plast.
okna,novéstupaþky.BytjevpĤvodnímstavubezlodžie,
pokojesituoványnazápad. SLEVA!kjednánívRK
Nabízíme DB 3+kk se zasklenoulodžiípoblížcentramČsta.Byt se nachází ve 4.p./4.p. v
cihlovém domČ bez výtahu.
PČknýbytoCP81m2,balkon10m2.Novákuchy.linka,
plastováokna,parketyadlažby,koupelnaporekonstrukci,
vlastníohĜevTUV.
Cena:1640000,-Kþ
ProstČjov-Palackéhoul.-prodejzdČnéhobytu2+1
vosobnímvlastnictvíovýmČĜe66m2,4.patrobez
výtahu,pĤvodnístav, pokojejsousituoványnaV
aZ,vlastníohĜevTUVnazemníplyn,vpokojích
parkety,nachodbČavkuchyniPVC.Zadomemse
nacházíparkovištČ.
CENA:999.000,-Kþ
ProstČjov - Švýcarská ul. - prodej moderního panelovéhobytu3+1vosobnímvlastnictvíovýmČĜe
70 m2, 8. patro, byt je po kompletní rekonstrukci nové zdČné jádro, plastová okna, nová kuchyĖská
linka vþetnČ spotĜebiþĤ, dlažby, plovoucí podlahy,
pokojejsousituoványnaVaZ.
CENAvRK
Nebytové prostory
Pronájem nebyt. prostor na ul.
Dolní,vhodnýkprovozováníobchodu, sídla firmy, skladování
apod. Celková podlah. plocha 75 m2, vytápČní na zemní
plyn,parkováníuobjektu.
CenadohodouvRK.
ProstČjov- pronájem nebyt. prostoru (kanceláĜe) v podnik. objektu v centru mČsta, naproti OD
Prior. KanceláĜ se nachází ve II.
patĜe,výmČra47 m2,kuchyĖskýkout+WC.ElektromČr
je spoleþný (pĜepoþet). Možnost pronájmu parkovacího
Cena:6.750,-Kþ/mČs.+ink.
místavedvoĜe.
Prodej stavebního pozemku v ProstČjovČ
- Vrahovicích na ulici Marie Majerové o výmČĜe 1374 m2. V dané lokalitČ probíhá výstavba nových rodinných domĤ, veškeré inženýrské
sítČ se nachází na hranici pozemku. Možnost využití i pro dvojdomek. CENA: 1 380.000,-Kþ
Garáže - prodej:
Prodej samost. stoj. trojgaráže na vlast. pozemku, výmČra 156 m2,
oplocený, v obci
Držovice. Veškeré IS se nachází pĜed pozemkem. Objekt je možno využít pro garážování,
skladování a po úpravách i pro drobnou výrobu
(dílna ap.).
Cena: 500.000,- Kþ

U stadionu 1 - Hotel Gól, ProstČjov
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,- Kþ
- byt 3+1 SídlištČ svobody
- byt 2+1 cihla v pĜízemí
BYTYPRONÁJEM:
Pronájem bytu 3+1 ýelechovice n./H.,
v pĜízemí RD 90 m2, vlastní vchod, þást. zaĜízený,
balkon, plast. okna, možnost využití zahrádky a grilu za domem, parkování. Sleva! 7 000,-Kþ/mČs.
Pronájem bytu 1+kk C.Boudy, 4. patro, plast.
okna. Byt je zaĜízený
6 000,- Kþ/mČs
Pronájem bytu 1+1 Tylova, zaĜízený, 6. patro,
výtah, lodžie
6 000,- Kþ/mČs.
RODINNÉ DOMY:

KOPlumlovská,zavedenýbarsezahrádkou,ÚT/plyn,2x
park.místo
2150000,-Kþ

RD 5+1 Vrahovice se zahradou, poz. 1096
m2, obytná plocha 120 m2, kanalizace, plyn, el.
22O/380V, prĤjezd k parkování. Po rekonstrukci, ihned k bydlení SLEVA! 2 700 000,- Kþ
RD 6+kk, Fanderlíkova, kolaudace 1992,
nadstandardní rekonstrukce 2006, vzrostlázahradasbazénem,garáž,3xpark.stání,klidná
lokalita.
Cena v RK

RD 5+kk, Dr. Uhra, po kompletní rekonstrukci,
cel. plocha poz. 450 m2, zahrada 209 m2, garáž,
krb.
4 400 000,- Kþ

Novinka! RD Biskupice 2+1, zemČdČlská
usedlost, poz.2000 m2, hospodáĜské budovy
1 990 000,- Kþ

RD StaĜechovice 2+1 k rekonstrukci, velká
zahrada, celková plocha poz. 1567 m2, studna,
obec. voda, žumpa, plyn.
770 000,- Kþ
POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda,
plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost
ihned stavČt.
590 000,- Kþ
Stavební pozemek Plumlovská, ProstČjov.
648 m2, el., studna, plyn u pozemku, souþástí
prodeje chata a garáž. Výhodná poloha K
bydlení i ke komerþ. využití. Možnost ihned
stavČt!
Sleva ! 1 250 000,- Kþ

PodČbradovo námČstí 11-12
(budova Komerþní banky, III. patro)
796 01 ProstČjov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz
RODINNÉ DOMY, CHATY

Tel.: 606 922 838

* RD 2+1 ve VícovČ,cihlový, udržovaný, nová eurooknaaplynovýkotel.VpĜízemíjsou2pokoje,kuchyĖ,
koupelna,WCavstupníhala.VpatĜeje1pokojaterasa
15m2. Sklep 16m2, kotelna, prádelna a špajz, zdČná
garáž. ZastavČná plocha 370m2, zahrada výmČra
1050m2.Klidnálokalitanaokrajiobceulesa.
Cena1.980.000Kþ.
* RD 5+1 v Brodku u Konice, po kompletní
rekonstrukci, cihlový, celk. výmČra poz. 400m2,
zast. plocha 126m2. V pĜízemí jsou 2 pokoje, kuchyĖ, chodba s koupelnou a WC. V podkroví jsou
3 pokoje z toho jeden s lodžií. Dále garáž, kotelna
a sklad uhlí, na zahradČ gril. Vzdálenost 20km od
ProstČjova. ýistý vzduch, klid a krásná pĜíroda.
Cena1.595.000Kþ–VÝHODNÁCENA!!
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavČná plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o výmČĜe 2479m2. LUKRATIVNÍ
LOKALITA !! Cena k jednání 3.700.000Kþ.
Tel.:728 166 255
BYTY

1+1, DB, Studentská, cihla, 40m2, byt pĤvodní
stav.
Cena 730.000Kþ
1+1, OV, Okružní, panel, 43m2, byt pĤvodní
stav.
Cena 810.000Kþ.
2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.340.000Kþ.
2+1, OV, Pod KosíĜem, cihla, 52m2, byt þást.
rekonstrukce.
Cena 1.220.000Kþ.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* Prodej zahrady v SobČsukácho výmČĜe 800m2.
ElektĜina a plyn u pozemku.
Cena 120.000Kþ.
* Prodej stavebního pozemku veVícovČo výmČĜe 800m2. SítČ u pozemku.
Cena 550.000Kþ.
* Prodej oplocené zahrady v ProstČjoviþkách o
výmČĜe 1454m2, na pozemku elektĜina, jižní svah,
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kþ.
* Prodej oplocené zahrady v PlumlovČ,o výmČĜe
366m2. U pozemku je elektĜina, další sítČ nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitČ s velmi pČkným výhledem na Plumlov.
Cena 160.000Kþ.
* Prodej pozemku v obci Nová DČdina u
Konice o výmČĜe 5500m2. Voda a el. u pozemku.
MožnostvýstavbyrodinnýchdomĤ.Cena880.000Kþ.

www.reality-domino.cz

Reality, sport

5. dubna 2010

Plumlovská 34, 796 01 ProstČjov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Školní 14 v ProstČjovČ , tel./fax: 582 331 314,
mob.: 608 888 541, www.a-zreality.cz
E-mail: prostČjov@a-zreality.cz.

Volejte: 739 322 895
1+kk E. Beneše lodžie
680.000Kþ
1+1 Šárka dĤm po revit.
650.000Kþ
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 739.000Kþ
1+1 Beneše 38m2+lodžie
730.000Kþ
1+1 Kostelecká OV
780.000Kþ
1+1 Joštovo po rekonstrukci
Cena dohodou
Nový 2+kk Krasická 45m2
1.150.000Kþ
2+1 Svatoplukova cihla 58m2
839.000Kþ
2+1 Slavíþka 56m2+lodžie
999.000Kþ
2+kkOlomoucká OV cihla 61m2 po celk. rek
Cena k jednání 1.199.000Kþ
2+1 Svobody OV po celk rek
1.250.000Kþ
3+1Dobrovského 75m2 možná sleva 1.000.000Kþ
3+1 Šárka 70m2
sleva 1.039.000Kþ
3+1 Beneše 76m2+ 2 balkony
1.190.000Kþ
3+1 Zrzavého po rek. 76m2+lodžie 1.199.000Kþ

Eva Vorrethová
Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
Č
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
RD 3+1 v ŠubíĜovČ, vhodný i k rekreaci, blízko les,
cihla a kámen, , þást.podsklepený, obec.voda + studna,
el.pĜípojka, zahrada, garáž
Cena 690 tis. Kþ

Brodek u PV – RD 4+1, poschoćový, v Ĝadové zástavbČ, þásteþnČ podsklepený, plynové topení, el.220/380V,
voda obecní, malý dvorek.
Cena 770 tis. Kþ

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

590.000Kþ
670.000Kþ
720.000Kþ
1.030.000Kþ

DOMY

Volejte: 739 322 895
RD 2,5+1 Hradþany
489.000Kþ
RD 2+1 BezmČrov u KromČĜíže
540.000Kþ
RD 2+1 ýelþice po celk rek.
1.299.000Kþ
Novostavba 4+kk Domamyslická 3.240.000Kþ

Kladky – RD 3+1,þásteþnČ podsklepeného se sedlovou stĜechou v rekreaþní oblasti s lyžaĜským areálem.
DĤm je po celkové rekonstrukci, el. 220/380V, obecní
voda, topení plynové nebo na tuhá paliva, ohĜev vody
el. bojler na noþní proud. Možnost dobudování podkroví, kryté parkování pro 2 auta, stodola, dílna, ,k
posezení pergola s krbem a grilem. Cena 1.950 tis. Kþ

Volejte: 723 335 940
RD Ondratice
RD 1+1 Otaslavice
RD 3+1 Kostelec n. H.
RD ýunín garáž zahrada
RD 3+1 VĜesovice zahrada1000m2
RD 4+1 Rozstání garáž
RD5+1 Polkovice garáž zahrada
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada
RD Brodek u Pv zahrada garáž
RD 4+1 VĜesovice zahrada, garáž
RD3+kk Kostelec po celk.rek.
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek.
RD 6+1 ýeská po celk rek.

350.000Kþ
490.000Kþ
690.000Kþ
690.000Kþ
695.000Kþ
700.000Kþ
950.000Kþ
1.250.000Kþ
1.350.000Kþ
1.350.000Kþ
1.550.000Kþ
2.060.000Kþ
3.500.000Kþ

Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko
450.000Kþ
2+1Drozdovice byt v RD dvĤr zahrada1.050.000Kþ
RD 2x4+0 Kralice n. H., zahrada 1.200.000Kþ
RD Kostelec 2 byty 4+1 2+0 dvojgaráž Cena dohodou
RD 4+1 Domamyslice zahrada garáž 3.600.000Kþ
RD 2x 3+1 Domamyslice zahrada 4.100.000Kþ
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+kk Pujmanová 39m2+lodžie 5.500 vþ. ink
1+1C.Boudy cihl. 40m2
5.500Kþ vþ.ink
2+kk Milíþova 50m2 cihla po celk rek. 5.400Kþ+ink
2+1 Karlov po celk. rek. 65m2
6.900Kþ+ink
2+1 Jungmanova 55m2 +lodžie
7.000 vþ.ink
2+1 Špály 58m2 zaĜízený
7.600 vþ. ink
Nový 2+1 Krasická 75m2 k jednání 7.000Kþ+ink
2+1 Jezdecká po rek 58m2 +lodžie 8.000Kþ vþ.ink
2,5+1 Podjezd cihl. 65m2
4.880Kþ+3.000ink
3+kk Anglická po celk. pĜestavbČ
4.900+3000ink
Nový 3+kk Krasická 86m2 8.500Kþ + ink 2.500
4+1 Palackého po rekonstrukci
6.900Kþ +ink

Volejte: 723 335 940
3+1 u NČmþic N/H garáž

5.500Kþ vþ.ink

www.realitypolzer.cz

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

BYTY prodej
VÝHODNÁ NABÍDKA,ST.POZEMEK
V CENTRU, 800 m2/1.300 Ký/m2
2+1 OV,Dolní,53 m2,4.p.,balkon,sklep,
blízko centra
900.000,-Kþ
2+1,DB,E.Beneše,3NP,po kompl.rekon.
58m2,panel,velmi pČkný
1.070.000,-Kþ
2+1, OV, cihla,po rekonstr., Fanderlíkova
vl.vytápČní,2.NP.
1.250.000,-Kþ
2+1,OV,Milíþova,cihla,2.p.,zahrada,55 m2
plast.okna,klidná lokalita
1.200.000,-Kþ
2+1 DB,A.Slavíþka,prostorný,lodžie,
56m2,plast.okna,6.p./8.
999.000,-Kþ
3+1,DB,Belgická,panel,zvyš.pĜízemí,68m2,
po kompl.rekon.,lodžie
1.200.000,-Kþ
3+1,DB,Tylova,panel,prostorný, 75m2,
po kompl.rekon.
1.300.000,-Kþ
3+1,OV,Vrlova,cihla,68m2,3.NP,balkon,
klidná þást
1.350.000,-Kþ
DOMY prodej
3+kk,Kostelec n/H,prochází rekonstr.,
Ĝadový,klidná þást obce
1.500.000,-Kþ
5+1,Plumlov,Okál,velmi pČkný,garáž,
zahrada 602m2,terasa
3.300.000,-Kþ
4+1,Vrahovice,pČkný,cihla,zahrada,dvĤr,
terasa,ÚT- plyn.kotel
2.800.000,-Kþ

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

Prodej RD 1+1 v PĜemyslovicích, vhodný i jako
chalupa, samostatnČ stojící, pozemek 443 m2, stodola,
vjezd na zahradu.
Cena k jednání 295 tis. Kþ
Stav. pozemky v ProstČjovČ – Vrahovice, ýechovice,
Alojzov a Mostkovice.
1994 - Byt 1+1, OV, panel, PV-Vrahovice Cena 720 tis. Kþ
1944 - Byt 1+kk, Dr., cihla, PV – Studentská Cena 750 tis. Kþ
1704 - Byt 1+1, OV, panel, PV-E. Beneše Cena 749 tis. Kþ
1988 - Byt 2+1, OV, cihla, PV-Studentská Cena 1.099 tis. Kþ
1518 - Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
Cena 950 tis. Kþ
2030-Byt 2+1, Dr., panel, PV-Špály
Cena 970 tis. Kþ
2028-Byt 2+1, OV, panel, PV-Sídl. Svob. Cena 1.145 tis. Kþ
2050-Byt 2+1 s garáží, OV, panel, PV-Kralický Háj.
Cena 1.370 tis. Kþ
1885 - Byt 2+1, Dr., panel, PV-E. Beneše Cena 1.250 tis. Kþ
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, NČmþice
Cena 990 tis. Kþ
2019 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Svobody Cena 1.550 tis. Kþ
2012 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Šárka
Cena 1.250 tis. Kþ
1931 - Byt 3+1, OV, panel, PV-Šárka
Cena 1.710 tis. Kþ
1898 - Byt 4+1, Dr., panel, PV-Anglická Cena 1.190 tis.Kþ

DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz
CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ýI DģM?
STAýÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI

Hostinec Dobromilice,komerce i bydlení,
zahrada,posezení
1.680.000,-Kþ
4+1,Dubany,Ĝadový,þást.rekonstr.plast.
okna,možnost rozšíĜení
990.000,-Kþ
CHATY A CHALUPY prodej
1+1, Žárovice,zahrada 296m2,velmi pČkná,
kĤlna, sklípek
320.000,-Kþ
Chalupa 2+1,Myslejovice,zahrada,možn.
, y
,
rozšíĜení,bydlení
i rekreace
550.000,-Kþ
PRONÁJMY BYTģ 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
www.srdcerealit.cz
StČhování, vyklízení, stavební
práce a rekonstrukce bytových
jader, údržba všech typĤ
nemovitostí.

NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAěÍDÍME

VYKOUPÍME VÁŠ BYT NEBO DģM
PLATBA V HOTOVOSTI

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY :
RD 3+1 ProstČjov-Vrahovice 2.860.000 Kþ
RD 6+1, PV-Držovice
3.600.000,-Kþ
RD 5+1, Plumlov
2.200.000,-Kþ
RD 2+1, ýelþice
1.340.000,-Kþ
RD 1+1, Otaslavice
540.000,-Kþ
RD 6+2, Nezamyslice
1.190.000,-Kþ
RD 2+1, Buková u Protivanova
230.000,-Kþ
RD 5+1, MoĜice u Nezamyslic
1.200.000,-Kþ
RD 5+1, MoĜice u Nezamyslic
1.400.000,-Kþ
RD 2+1, PV – Držovice 2.300.000,-Kþ
RD 6+2, Vícov okr PV
2.350.000,-Kþ
RD 6+2 (2x3+1) PV –Domamyslice
4.200.000,-Kþ
RD 6+1, PV-Domamyslice 3.950.000,-Kþ
RD 3+1, Brodek u Konice 650.000,-Kþ
RD 2+1, Brodek u Konice 380.000,-Kþ
RD 2+0, ProstČjov
600.000,-Kþ
RD 2+1, Ohrozim
750.000,-Kþ
RD 2+1, Raková u Konice 495.000,-Kþ
RD 3+1, VĜesovice
690.000,-Kþ
BYTY :
Byt 3+k ul.Podjezd PV –po rekonstrukci
1.640.000,-Kþ
Byt 4+1 ul. Zikova Olomouc
1.850.000,-Kþ
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
900.000,-Kþ
POZEMKY na RD :
Pozemek na RD – PV-Vrahovice
926m2= 982.000,-Kþ
Pozemek na RD – Kelþice
1340m2=650.000,-Kþ
Pozemek na RD – MoĜice plocha1300a
1400m2=1m2/260Kþ
VYKOUPÍME :
POLE nebo LES od 1 ha a více.

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Hanáckého pluku 1498/3
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419
tel. 844 111 141

PĆespolní bøžci zápolili v Baldovci o moravskoslezské tituly
BALDOVEC - VydaĜený moravskoslezský šampionát v pĜespolním bČhu uspoĜádal poslední
bĜeznovou sobotu Atletický
klub ProstČjov. Na Mistrovství
Moravy a Slezska se pĜedstavily všechny vČkové
kategorie, které se o tituly utkaly v areálu
Campingu Baldovec.
Startovali muži, ženy, veteráni, mužimílaĜi, junioĜi, juniorky, dorostenci, dorostenky,
starší žáci, starší žákynČ, mladší
žáci i mladší žákynČ. A bČhalo
se o sto šest. Z prostČjovských
zástupcĤ si nejlépe vedl Libor
Vysloužil, který v nejsledovanČj-

ší kategorii mužĤvytrvalcĤ dobČhl
na skvČlém tĜetím
místČ!
„BČželo se na
krásných tratích,
které vedly po pĜilehlé louce
s travnatým a hlinČným povrchem i lesních cestách,
start a cíl byl na fotbalovém hĜišti. K dispozici
byly na þlenité trati dva
okruhy v délce 1500 a 2000 metrĤ
s maximálním pĜevýšením osmnácti
metrĤ,“ informoval Milan ýeþman,
Ĝeditel závodĤ a pĜedseda poĜádajícího AC ProstČjov. „Panovalo chladné
poþasí, i tak však byly k vidČní nČ-

které
velmi kvalitní výkony
výkony. V Baldovci
na všechny þekalo perfektní zázemí, s prĤbČhem závodĤ jsme byli
spokojení,“ neskrýval ýeþman,
který dokonce prozradil, že organizaþní úspČch šampionátu jej natolik
navnadil, že oddíl prakticky okamžitČ zažádal o poĜádání mistrovství ýeské republiky pro rok 2011!
„Když nemáme stadion s regulérní
þtyĜset metrovou dráhou, tak se holt
musíme snažit jinde...,“ podotkl
s narážkou na stále nevyĜešenou situaci prostČjovské atletiky ve mČstČ.

M
Moravskoslezský
šampionát bČžcĤ
podpoĜilo
M
MČsto
ProstČjov,
Ol
Olomoucký
kraj
a firmy Starorežná
S
a StarLife,
partneĜi
pro
prostČjovského
atletického klubu.
A jak dopadli prostČjovští bČžci
a bČžkynČ? Jak jsme již zmínili, nejlepší z nich byl muž Libor Vysloužil,
který na nejdelší osmikilometrové
trati vystoupal s tĜetím nejrychlejším
þasem na stupnČ vítČzĤ. S „bramborovou“ medailí se musel spokojit
mladý mílaĜ Adam Hurta, jenž skonþil þtvrtý. Do nejlepší desítky se ještČ dostali juniorka Monika Obšelová
na 6. místČ a mladší žák Mojmír
Chytil na 8. pĜíþce.
-pk-

TŘI NEJLEPŠÍ. Nejrychlejším vytrvalcem byl v Baldovci brněnský Olejníček,
Libor Vysloužil z pořádajícího oddílu AC Prostějov skončil třetí. Mezi tuto dvojici se
ještě
Prostějov
j ště vklínil uherskohradišťskýý Ludvík.
je
Foto: archív AC Prostějo
j v

Výsledkový servis Mistrovství Moravy
a Slezska v pĆespolním bøhu 2010, Baldovec:
Muži (8000 metrĤ): 1. Olejníþek (AC Moravská Slávia Brno) 22:31, 2.
Ludvík (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 23:55, 3. Vysloužil (AC ProstČjov)
24:17. Muži-mílaĜi (5000 metrĤ): 1. Ševþík (AK SSK Vítkovice) 13:35, 2.
NČmeþek (AHA Vyškov) 13:48, 3. KaĖa (TJ Slezan Frýdek-Místek) 14:39, 4.
Hurta 15:07, ... ŠtČpánek (oba AC ProstČjov) diskvalifikován. Muži-veteráni
(4000 metrĤ): 1. Žabíþek (SK Hranice) 12:47. JunioĜi (5000 metrĤ): 1.
Kaminski (AO Slávia HavíĜov) 13:21, 2. Lukeš (TJ Slezan Frýdek-Místek)
13:59, 3. Svoboda (Olympia Bruntál) 14:49. Dorostenci (4000 metrĤ): 1.
Grecman (AK SSK Vítkovice) 10:52, 2. Šesták (Olympia Bruntál) 11:10,
3. Roik (AK SSK Vítkovice) 11:13, ... 13. Pospíšil (AC ProstČjov) 13:12.
Starší žáci (3000 metrĤ): 1. Zemaník (TJ Slezan Frýdek-Místek) 9:00, 2.
Sasínek (AK Hodonín) 9:14, 3. ŠmíĜák (TJ Slezan Frýdek-Místek) 9:48, ... 13.
Kaplánek (AC ProstČjov) 12:32. Mladší žáci (1500 metrĤ): 1. Sasínek (AK
Hodonín) 4:48, 2. ěíha (TJ Slezan Frýdek-Místek) 4:49, 3. Chrascina (TJ TŽ
TĜinec) 5:01, ... 8. Chytil 5:33, 14. Orálek (obČ AC ProstČjov) 6:39.
Ženy (4000 metrĤ): 1. Krstevová (Sokol Opava) 13:29, 2. Szotkowská (TJ
TŽ TĜinec) 13:35, 3. Suráková (AHA Vyškov) 15:22. Dorostenky (3000 metrĤ): 1. Vachová (AK SSK Vítkovice) 10:37, 2. Mikolášová (Atletika Poruba)
10:38, 3. Tancerova (TJ Sokol PĜísnotice) 10:41, ... Žáková (AC ProstČjov)
diskvalifikována. Juniorky (4000 metrĤ): 1. Kempná (AK Hodonín) 12:47,
2. Horáþková (AK SSK Vítkovice) 13:43, 3. SklenáĜová (Olympia Bruntál)
14:00, ... 6. Obšelová 15:41, Šišmová (obČ AC ProstČjov) diskvalifikována.
Starší žákynČ (2000 metrĤ): 1. Korvasová (AK Hodonín) 7:18, 2. Couralová
(Batt klub Nové MČsto na MoravČ) 7:20, 3. Mrázková (TJ TŽ TĜinec) 7:41, ...
11. G. Hrdá 8:26, 13. B. Hrdá 9:01, Válková (všechny AC ProstČjov) diskvalifikována. Mladší žákynČ (1500 metrĤ): 1. Kolajová (AK Kyjov) 4:46, 2.
Szotkowská (TJ TŽ TĜinec) 4:54, 3. SedláĜová (AK Hodonín) 5:00.
-pk-
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REALITY
POHODA
- pohodové vyĜízení realitních služeb
Kostelecká 5, 796 01 ProstČjov
v budovČ ýeské pojišĢovny

tel.: 607 915 184

Prodej RD 2+1, ýelþice, po rekonstrukci, velmi dobrý stav.
Cena: 1.340.000,- Kþ
Prodej Ĝadového RD 2+1, Myslejovice, možnost rekreace
Cena: 550.000,-Kþ
Prodej RD 4+1, BedihošĢ, vjezd, zahrada, pozemek1.036m2
Cena:1.100.000,-Kþ
Byt 1+1, OV, 35 m2, panel, PV – M. Pujmanová,porekonstrukci
Cena:690.000,-Kþ
Byt 1+kk, OV, 32 m2, panel, PV – E. Beneše
Cena:730.000,-Kþ
Byt 3+1,Dr.,75 m2, panel, PV–Dobrovského
Cena:1.030.000,-Kþ
Byt 3+1,Dr.,73 m2, panel, PV–K. H. Kepky
Cena:1.230.000,-Kþ
Byt3+1,OV,73m2,panel,PV–E.Beneše
Cena:1.340.000,-Kþ
Byt 3+1,OV,70 m2, panel, PV–E. Beneše, po
rekonstrukci
Cena:1.390.000,-Kþ
Pronájem bytu 1+1,35 m2, PV-Tylova
5.500,-Kþ vþetnČ inkasa
Pronájem bytu 1+1,35 m2, PVMoravská 5.500,-Kþ vþetnČ inkasa
Pronájem bytu 1+1,35 m2, PV - A.
Slavíþka 5.900,-Kþ vþetnČ inkasa
VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VýETNċ PROVIZE RK

Uzávěrka inzerce
je vždy ve čtvrtek
ve 14.00 hodin

reality.pohoda@seznam.cz

NOVINKY:

Komer´ní prostory: trafika - prodej, blízko centra, cena 67 tis.K´
prodejna - pronájem, u Rybníka, vhodné i jako sklad,
6 tis.K´/mÁs.
kosmetické studio - pĜenechání pronájmu, zavedené,
kompl.vybavené, info v RK,
270 K´/mÁs.
komer´.prostory - pronájem, Nám SpojencĤ, 180 m2,
info s cenou v RK.
kancel.prostory - pronájem rĤzných typĤ kanceláĜí,
budova ýeské pojišĢovny,
cena v RK

GARÁŽE:

garáž - prodej, pČkná, v žádané lokalitČ, u nové nemocnice
210 tis.K´
garáž - prodej, pČkná, Moravská ul.,
200 tis. K´
garáž - u cihelny, Držovice
95 tis.K´
garáž - prodej, Vrahovice
90 tis.K´
2 garáže - pronájem, Nám.SpojencĤ 1500,- K´/mÁs.
garáž - pronájem, C.Boudy
1200,- K´/mÁs.

BYTY:

1+1 DB panel, M.Pujmanové, 32 m2, 700 tis.K´(velmi levný)
2+1 DB cihla, Pv Krokova, 50 m2, 880 tis.K´ (pĜed rekonstr.)
2+1 DB cihla, Pv Svatoplukova, 58 m2,
940 tis. K´
(levný, blízko centra)
2+1 DB panel, Pv A.Slavíþka, 56 m2,
995 tis. K´ (velmi pČkný,po rekonstr.)
2+1 DB, cihla, Pv ýeská ul., 59 m2, 1240 tis.K´(velmi pČkný)
2+1 OV panel, Pv Sídl.Svobody, 58 m2, 1288 tis.K´
(krásný, zajímavČ Ĝešený)
3+1 OV panel, s alk. Pv Sídl.Svobody, 77 m2, 1520 tis.K´
(velmi pČkný a kvalitní byt)
3+1 DB panel, Pv Dobrovského, 72 m2 1 090 tis. K´(velmi levný)
3+1 OV cihla, Pv Svatoplukova, 110 m2, 1450 tis.K´
(velmi krásný, zrekonstr.byt)
3+1 OV cihla, Pv Svatoplukova, 87 m2, 1870 tis. K´
(nadstandartní, krásný byt)

PRONÁJMY:

1+0 Pv Hliníky
4 tis.K´/mÁs (vybavená, roh.vana)
1+1 Pv Žeranovská, 5 tis.K´/mÁs.(pČkný, blízko centra)
1+1 Pv M.Pujmanové,
5,5 tis.K´/mÁs.
1+1 Pv, Studentská,
5 tis.K´/mÁs.
2+1 Pv Dolní ul.,
6 tis.K´/mÁs. (se spíží a šatnou)
3x 1+1 Pv Husovo nám., zdÁný, zrekonstr.byty,
od 4 tis.K´/mÁs.
2+1 Pv Šárka, 8,5 tis.K´/mÁs.(velmi pČkný, zrekonstr.)
3+1 Pv, C.Boudy,
9 tis.K´/mÁs. (krásný byt)

RODINNÉ DOMY:

3+1 ŠubíÏov, plocha 215 m2, celk.374 m2,
690 tis.K´, (vhodný k bydlení i rekreaci)
4+1 Kostelec n/H, plocha 120 m2,
2170 tis.K´ (krásný, 5 pokojĤ, krb, dvorek, zahr.)
7+1 Kostelec n/H, krb, terasa, sauna, 3780 tis.K´
4+1 HrdiboÏice, 2930 tis.K´ (nový, s garáží, zahradou)
6+3 Hustope´e, plocha 265 m2, celk.1200 m2,
4350 tis.K´ (luxusní vila, nadst.vybavená)

CHATY:

3+1 Stražisko, zdČná,
950 tis.K´ (použité kval.
materiály, mČć, dub, titan, pČkná velká zahrada)
NOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ DěEVOSTAVBY
A MONTOVANÉ DOMY :
5x6 m - 550 tis.K´, 9x7 m - 945 tis.K´, 8x10 m - 1 450 tis.K´,
8x14 m - 1 915 tis.K´, dále info v RK.

V pĜípadČ podrobných
informací Vás rádi pĜivítáme
v naší kanceláĜi þi zodpovíme
dotazy na našem tel. þísle.

V Kostelci stĆíleli kušisté o halové medaile

TąI KOVY zĎstaly DOMA,
mistrem i plumlovský KorbaĆ
KO
KOSTELEC
NA HANÉ - Nejlepší kušisté a kušistky si
da poþátkem bĜezna dostaveníþko v MČstské sportovní
dali
hale v Kostelci na Hané, kde se uskuteþnilo Halové
mistrovství ýR ve stĜelbČ z polní kuše mládeže a
dospČlých,
jehož poĜadatelem byl ýeský svaz kuší. O technické
zajištČní se postaral domácí organizátor SAVANA klub kuší Kostelec
na Hané. Ten se mohl po skonþení tČšit nejen z organizaþního úspČchu, ale i zisku nČkolika cenných medailí. Hlavní kategorii mužĤ však
ovládl jiný borec z regionu, Bohumil KorbaĜ z Plumlova!
Velezku šený hegemón kušistických soutČží, který ovládl již nČkolik tuzemských šampionátĤ, opanoval zcela suverénnČ i kostelecký podnik,
když skvČlým výkonem 1191 nastĜílených bodĤ nechal za sebou veškerou konkurenci vþetnČ silné opavské enklávy a nejlepšího kosteleckého
závodníka Josefa NedČlníka, jenž skonþil pátý. Domácí ale nemuseli být
smutní, neboĢ Jaroslava NedČlníková z oddílu Savana triumfovala v soutČži žen, v juniorech pak kraloval Jan NedČlník a aby toho nebylo málo,
dramatické klání kadetĤ nejlépe zvládla Hana NedČlníková. Družstvo
kostelecké Savany ve složení Jaroslava NedČlníková, Hana NedČlníková
a Jan NedČlník navíc pĜidalo i stĜíbro z týmové soutČže, což byl nakonec
jediný titul, který domácí neobhájili z loĖského roku. „Béþko“ Kostelce na
Hané (Josef NedČlník, Složil, Horák) obsadilo sedmou pĜíþku. Dodejme,
že seniorskou kategorii vyhrála Kaszonyiová z Otrokovic. „Myslím ale,
že mĤžeme být navýsost spokojeni jak se sportovními výkony a výsledky,
tak i celým prĤbČhem šampionátu,“ nechal se slyšet Josef NedČlník, Ĝeditel
závodu.
-pk-

STŘÍLELI O ZLATO. V kostelecké sportovní hale se doslova střílelo
o zlaté medaile z letošního halového mistrovství České republiky,
o něž usilovala takřka padesátka závodníků.
Foto: Zdeněk Pěnička
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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.

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.

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 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.
Hledám pronájem bytu 2 + 1, 3 + 1 v
Prostějově. 774 851 606.
Prodám stavební pozemek v
Kostelci na Hané 1.000 m2, cena
490 Kč/m2. Dohoda možná. Tel.:
737 112 123.
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.
Prodám garáž za Leteckou ul. Pěkná,
opravená. Cena 105.000 Kč. Tel.: 602
265 646.
Prodám byt 2 + 1 v OV, po celkové rekonstrukci na Sídl. svobody, PV. Tel.:
732 558 657.
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.
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.: 602 761 859.
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 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.
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práci

práci

Prodám velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
46 m2. Plovoucí podl. Tel.: 724 337
984.

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.

Prodám byt 2 + 1, 60 m2, osob. vlastnictví, 2. NP, balkon. Cena 799.000
Kč. Tel.: 725 788 203.

nabízí

nabízí

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

Práce v oboru voda-topení-plyn.
www.vtp.tym.cz. Tel.: 777 722 093.

Hledáme vedoucí provozoven a obsluhu do letních občerstvení v
Mostkovicích. Pracovní doba: duben
– září. Volejte 776 27 55 16,
www.cukrarnakocourek.cz

www.domaci-privydelek.cz

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, cena dohodou. Kč. RK
nevolat. Tel.: 732 466 293.
Pronajmeme garáže v Držovicích.
Nájemné 1.050 Kč/měs. Tel.: 608 811
174.
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.
Pronájem garsonky v centru PV, po
rek., možnost parkování ve dvorním
traktu. Info na tel.: 777 862 900.

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 2 + 1, u Kolářových sadů,
7.000 Kč vč. ink/měs. Tel.: 605 701
615.
Pronajmu cihlový byt 3 + 1 v klidné
části PV, 8.000 Kč vč. ink. RK nevolat! Tel.: 605 11 32 54.
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 byt 3 + 1 s lodžií, na Sídl.
E.Beneše v PV. Tel.: 724 883 309.
Nevolat RK!
Pronajmu garáž u sídliště Hloučela,
Fanderlíkova. 602775607.
Hledám malou místnost na kancelář.
Nejraději u starších lidí v přízemí
domku. Vypomůžu. Tel.: 603 499
390.
Prodám chatu v Plumlově. Cena
430.000 Kč. Tel.: 724 337 984.
Prodám velký RD v Kostelci na Hané.
Garáž, 7 pokojů. Cena dohodou. Tel.:
724 337 984.
Prodej bytu 2 + 1 v PV. Tel.: 722 912
715.

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

Prodám nebo pronajmu trafiku v
Trávnické
ul.
(poliklinika).
Kontakt: 776 218 519.

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

Pronajmu byt 1 + 1, vč. ink. 5.700
Kč. Tel.: 777 617 319, PV.

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.

Pronajmu byt 2 + 1, 7.500 Kč vč. ink.
Volný ihned. Tel.: 724 689 430.
Pronajmu 3 + 1 v PV. Tel.: 608 839
131 – volat po 16.00 hod.
Pronajmu ihned 2 pokoje v RD (lze i
jednotlivě), koupelna a jiné soc. věci k
dispozici. Možnost satelitu a pračky.
Nájem 3.500 Kč + sat., 3.100 Kč bez
sat. Tel.: 739 375 283.
Prodám 2,5 + 1 Sídliště svobody. Tel.:
603 290 381.
Pronajmu byty 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 1
+ kk, v Prostějově (zařízené i nezařízené). Zrekonstruované. Cena dohodou. Tel.: 725 765 712.
Prodám garáž Sídliště svobody. Tel.:
603 290 381.
Prodám RD 3 + 1 se zahradou a garáží v Brodku u PV. Částečná rekonstrukce. Cena: 1.100.000 Kč. Tel.:
725 788 203.

Prodej bytu 1 + 1 v OV, 35 m2, panel,
po rekonstrukci, zděné jádro, PV –
M.Pujmanové. 690.000 Kč (dohoda).
Tel.: 774 506 771.
Prodám cihl. byt 2 + 1, 65 m2, ul.
Svatoplukova, osob. vlastnictví, balkon, 2.NP. Cena 890.000 Kč. Tel.: 725
765 712.
Prodám byt 1 + 1 v OV, Okružní ul.,
PV. Ne RK! Tel.: 604 72 36 36.
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.
Prodej RD s dvorkem a zahradou v
Otonovicích (cca 7km do PV). Dům
se nachází řadové zástavbě v klidné
části obce. Vhodné k rekonstrukci.
Všechny IS před domem. Cena 259
000 Kč. Bližší info: 603 598 193.
Prodej zrekonstruovaného RD v
Plumlově. Dispozičně 5 + 1 se zahradou. Kolaudace 2009. Dům je moderně vybaven. Ihned k nastěhování.
Cena k jednání. Bližší info: 603 598
193.
Prodej panel. DB 3 + 1 ul. A.Slavíčka,
po celkové rekonstrukci, výměra
76,46 m2, 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.
Prodej cihlového DB 1 + 1 v novostavbě v klidné lokalitě, bližší centrum města. Byt o rozloze 58m2 se nachází v 1.NP, je bezbariérový, prosvětlený několika eurookny a situovaný na J-V. K bytu přináleží zděný
sklep o ploše 8m2. Nízké náklady cca
2-2,5tis/měs. Parkování před domem.
Cena: 990.000 Kč. Tel: 603 598 193.

práci
nabízí
NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST PRO SCHOPNÉ LIDI
NA JEDNODUCHOU SPOLUPRÁCI. NA VĚKU A VZDĚLÁNÍ
NEZÁLEŽÍ. ZAŠKOLÍME. T.: 775
972 354.

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.
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 DB 2 + 1, PV, E.Beneše, po
kompletní rekonstrukci, 65 m2, 3. NP.
Klidná a žádaná část. Cena 999.000
Kč. Tel.: 725 765 712.

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.
Bezpečnostní služba přijme pracovníky na pozici vrátný. Vhodné i pro
ČID. Čistý výpis RT a dobrý zdravotní stav podmínkou. Tel. 582 336 303.

Prodám byt 3 + 1 PV, E.Beneše, 69
m2, osob. vlastnictví, lodžie, zrekonstruovaný. Cena dohodou. Tel.: 725
765 712.
Pronajmu garsonku v RD, blízko
centra. Cena 5.500 Kč vč. ink. Tel.:
603 54 55 74.

www.domajob.cz
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.
Do zavedeného salonu v centru PV
přijmu kadeřnice a pedikérky.
Velmi výhodné podmínky. Tel.: 608
508 897.

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.
Hledáme brigádnici na občasnou výpomoc do prodejny chovatelských
potřeb. Info na tel: 606 144 359.
www.krmiva-sorbon.cz
www.pracevedenazdomu.cz
M.B.S. Mini Brewery Systém hledá ÚČETNÍ – nástup 2.5.2010.
Znalost jednoduchého a podvojného účetnictví, mezd podmínkou.
Profesní životopis zašlete na adresu: M.B.S., Petrské nám. 8,
Prostějov. Kontakt pí. Bílková 582
345 184.
Malá stavební firma v PV hledá účetní na částečný úvazek. Tel.: 602 787
096.

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

Přijmeme kadeřnici na ŽL. Nízký
nájem v centru PV. T.: 607 503 872.

Centrum zdraví v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

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

Hledáme vhodné uchazeče na pozice
Provozní elektromechanik. Práce v
mužském kolektivu
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v
oboru výhodou, vyhl.50 § 6, pečlivost, flexibilita, komunikativnost.
Nekuřák výhodou. Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení, práci v
moderním závodě, perspektivu.
Strukturované životopisy zasílejte na
adresu firmy: PROFROST a.s.,
J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@profrost.cz

BOMBA KŠEFT!!! Jednoduchá a
zajímavá práce v kanceláři.
Vyplácíme denně!!! Zaškolíme, volejte 737 465 727 nebo 605 183 668.

RELAX
CENTRUM
na
Wolkerově ul., hledá KADEŘNICI a KOSMETIČKU na ŽL.
Výhodný pronájem!!! Volejte 724
703 013.

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

Přijmu brigádníka/ci pro práci s kovem. Podmínky: výuční lista kovo,
spolehlivost, pečlivost, 10 let praxe.
Tel.: 602 792 729.

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

Hledám levný podnájem. 1 pokoj +
soc. zařízení, levně, dlouhodobě. Z
prac. důvodů. Zn. Nabídněte. Tel.:
776 216 588.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 571 620 763, 10 - 12
hod.

Nabízíme práci na přivýdělek. Tel.:
723 814 330.

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.

Pronajmu byt 2 + 1, v PV, ul.
Jezdecká. Tel.: 606 922 838.

Do kanceláře v PV hledáme nové pracovníky. Práce ve více oborech.
Zaškolení firmou. Příjem 25tis. Kč.
Tel.: 723 705 653 - volejte 17.00 20.00hod.

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

Prodej půdního bytu 4 + 1, C/OV, 80
m2, po rekonstr., zahrádka, garáž.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.

Pronájem 2 + kk, Krasická ul., novostavba, 5.500 Kč + služby. Tel.: 604
821 312.

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

Nabízím nenáročnou práci. Tel.:
607 73 61 70.

Prima kšeft, pro ty, kteří mají zájem si
vydělat. Není to práce manuální. Tel.:
732 420 339.

Dlouhodobý pronájem bytu 3 + 1,
OV/P, 74m2, šatna, balkon, plast. okna. Garanční fond bydlení, tel. 774
101 818.

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.

Prodej 2-generač. RD, Prostějovičky.
Garanční fond bydlení. Tel. 774 101
818.

Bedihošť, okr. Prostějov RD 7 + 1,
dvojgaráž, dvougenerační bydlení rozděleno na 2 bytové jednotky 2 + 1
a 4 + 1 s obývacím pokojem a kuchyní, 3 x sociální zařízení, zast. pl. 149
m2, užitná pl. 340 m2, zahrada 152
m2, krb, dvojgaráž, dílna, prádelna,
sklep, komora, 2 x terasa, zahradní posezení. Cena: 4.250.000 Kč. Tel. 773
631 631.

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.

Přijmu řidiče skupiny C, E s elektronickou kartou. Tel.: 736 631 759.

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.
Žena středních let hledá práci.
Vzdělání SŠ a BC. Tel.: 773 184 586.

finance
PENÍZE RYCHLE
a bez poplatků
Tel.: 608 723 552, 605 453 062
www.pujcime-vam.cz
Rychlá půjčka pro všechny bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
733 321 344.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
SMS PŮJČKA
Zašlete SMS: PV, jméno, příjmení
rč, výši příjmu, kolik chcete
půjčit. Ozvu se Vám a řeknu,
zda mohu půjčit. OSVČ, důchodci
a zaměstnaní. 775 709 579.
BEZ POPLATKŮ.
GOLD EXPRESS PŮJČKA !!!
Žádné registry ani potvrzení příjmů,
stačí OP, délka splácení dle dohody.
Kontakt bez volání na linku 900... 737
465 727 nebo 605 183 668.
PŮJČKY I PRO ZADLUŽ.
KLIENTY, VČ. EXEKUCÍ.
T.: 606 279 356.
Půjčky, úvěry. Jako bonus kreditní
karta zdarma do výše 500 000 Kč.
Ne SMS! Nejsme linka 900!!! Tel.:
604 59 11 86, Šternberk.
Půjčka pro všechny do 24. hod.
5 – 50.000 Kč.
Tel.: 724 922 724.
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.
Půjčím peníze oproti zástavě Vaší
nemovitosti. Tel.: 603 560 836.
Úvěr od 50 – 250 tis.
Neřešíme registry (u AH)
Akce 70.000 Kč od 1.700 Kč/měs.
Řešení exekucí na nemovitosti
Realizace osobního bankrotu
Zkrotíme Vaše dluhy
Zvládneme Vaše exekuce:!
Pobočka PV, T.G.M 18,
606 790 687, Olomouc,
Pasteurova 10, 606 790 689.
Nebank. půjčky do 100.000 Kč bez
prokazování příjmu, 731 128 385.

Dokončení
inzerce na str. 21
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finance

služby

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.

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

Soukr. inv., exek., dražby. 739 905
611.

www.prima-masaz.cz
LYMFATICKÁ, MEDOVÁ
SPORTOVNÍ, KLASICKÁ
LÁVOVÉ KAMENY
A BAŇKOVÁNÍ
Tel.: 732 619 661
736 633 791

Nejste spokojeni s nabídnutou úrokovou sazbou Vaší stávající hypotéky? Chcete hypotéku nebo úvěr na
bydlení či rekonstrukci? ZDARMA vyřídíme úvěr s nejnižší úrokovou sazbou na trhu již od 3,5% p.a.
GEPARD FINANCE a.s., tel.: 731
508 273

služby
www.azhubni.cz Navždy!!
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.
Stěhování, vyklízení. T. 775 132 134.
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku (i všechny stol.
práce vč. oprav).
Vodo-topo.plyn + veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788.
ZEDNICKÉ PRÁCE OD A DO Z
www.matovcik.cz
602 941 681, 721 558 741
www.hubnete.cz/rosta
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.
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.
MALÍŘSKÉ PRÁCE.
Tel.: 775 56 23 56.

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.

poděkování

vzpomínáme
Kytičku na hrob můžem Ti jen dát
a se slzami v očích a láskou v srdci
na Tebe vzpomínat.

Dne 5. dubna 2010
to bude 10 let,
co nás opustil
pan Josef SKLENÁŘ.
Stále vzpomíná
rodina
Sklenářova.





různé

Dne 6. dubna 2010 vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka
pana Drahomíra PETRÁSKA
z Kraliček.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn David s rodinou.

oznámení

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

Vinotéka, Kostelecká 10, PV se těší
na Vaši návštěvu. Tel.: 722 912 715.

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

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.

Provádíme veškeré tesařské, klempířské a pokrývačské práce, montáž
střešních oken, kompletní realizace
střech. Tel.: 608 746 000.
Stříhací služba „MAZLÍK“ vám nabízí stříhání pejsků všech plemen
přímo u vás doma. Kontakt a objednávky na tel.: 606 166 853.
Zahrajem – svatby, oslavy apod.
Levně. 776 044 253.

Chorvatsko - SEGET VRANJICA.
Apartmány v soukromí od 10ti metrů
od moře, klidná lokalita bez magistrály, klimatizace, terasa s výhledem
na moře, TV+sat. www.vranjica.eu
Ubytování Vysoké Tatry - Nová Lesná, pro 2 – 7 osob, 8,30 €/osoba/noc.
Tel.: 00421 902 904 930 nebo: andrea.kitt@gmail.com
Zhubněte do plavek, www.hubnete.
cz/suprtelo 602 748 042.

Hudební skupina Fontána zahraje na
svatbě, zábavě. 608 539 783.

koupím

Nabízím menší opravy oděvů. Tel.:
774 456 479, 773 184 586.

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.

Nabízím výuku AJ, 737 376 147.
Jarní úklid zahrady, průklest dřevin,
keřů, růže, živé ploty, pletí záhonů,
trávníky. Tel.: 737 867 950.

Svářečky do zámeč. provozu. T. 774
836 325.

prodám

Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.

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

Sběratel koupí staré zlaté (Československé 1 – 10 dukáty 3.500 – 75.000
Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní jednání.
Tel.: 603 161 569.

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

Porcelánové figurky značek:
Mišeň 5 – 20.000 Kč, Rosenthal 3 – 8.000
Kč, Volkstedt 1.500 – 5.000 Kč, Kodaň 2 – 4.000 Kč, Slavkov 1 – 3.000
Kč, Dux 500 – 1.500 Kč, a další. Tel.:
603 161 569.

Prodejna Ivka, Netušilova ul. nabízí
zákazníkům nový sortiment jarní
zdravotní obuvi na velmi problémové nohy. Rozšířili jsme sortiment
zdravotních pantoflí, kvalitních botasek s membránou, oteplené gumáky
a domácí obuvi. V našem obchodě
nakoupíte nadměrné velikosti obuvi
až do vel. 50. Nové zboží v kosmetice Eurostyl - bio výrobky, parfémky
do kabelky 49 Kč, kolagenové
výrobky. Tel.: 582 34 40 63.
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky
na tel.: 777 936 723.
Tesařské a pokrývačské práce
777 69 03 11, 777 20 72 83.

zvířata
Prodám štěňata dl. jezevčíka – standard, barva mahagon, odběr květen.
Tel.: 723 148 519.
Dne 22.3.2010 se ztratila fenka drsnosrstého jezevčíka jménem Fergie,
tetovaná v uchu č. 75932. Při nálezu a
vrácení psa finanční odměna 10.000
Kč. Tel.: 604 641 758, 732 183 463
kdykoliv.

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

ztráty a nálezy
Ve středu 31.3.2010 došlo v PV ke
ztrátě části náušnice s 3mi zirkony.
Jde o dárek za narození dítěte. Odměna nálezci jistá. Tel.: 775 359 568.

Svobodný 38 let bez závazků, hledá
štíhlou ženu od 29 do 35 roků pro
vážný vztah. 1 dítě překážkou není.
Prostějov a okolí. Zn.: „Vážný vztah
– najdu?“.
Svobodný 29 let, nekuřák, hledá plnoštíhlou, hodnou a upřímnou nekuřačku 22 – 30 let k vážnému seznámení. Tel.: 774 88 49 75.
STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM
Uzávěrka
řádkové inzerce
je v pátek
9. dubna
v 10.00 hod

Nově zrekonstruovaný non stop
Bar herna Joker, Kostelecká 39, PV.
Juke box, fotbálek, jack pot. Těšíme
se na Vaši návštěvu, máme příznivé
ceny.
Oznamujeme, že byl 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.

PV
Veèerník,
Olomoucká

10,
Prostìjov
tel.: 582
333 433
e - mail:
vecernik@pv.cz
ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE NA
ČÍSLO
608 022 023
NEBO PIŠTE NA
EMAIL
pvbila@seznam.cz
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Nohejbaloví žáci Prostøjova
na pĆípravø v Semilech uspøli
SEMILY/PROSTċJOV - Žáky
z nohejbalového oddílu TJ Sokola I
ProstČjov þekal o posledním bĜeznovém víkendu velmi kvalitnČ obsazený
celostátní turnaj v Semilech, na který
se svČĜenci trenéra Richarda Beneše
vydali v sobotu 27. bĜezna. ZpČt na
Hanou se vraceli s první a tĜetí pĜíþkou.
Vzhledem k tomu, že pro zranČní vypadl ze sestavy mladých ProstČjovanĤ
smeþaĜ Roba, odehráli turnaj starších
žákĤ s Adamem Pospíšilem borci
vČkovČ spadající do kategorie mladšího žactva Ftaþník a Matkulþík. „Tato
nejmladší sestava si vedla v turnaji

výbornČ a po mdlém zaþátku se rozehráli kluci k výbornému výkonu,
z nČhož nakonec bylo celkové tĜetí
místo za obČma týmy ýakovic,“ informoval s uspokojením Richard Beneš.
Mladší žáci mČli rovnČž svĤj pĜípravný turnaj, ve kterém sestava TJ Sokol
I Matkulþík, Ftaþník, O. Pospíšil a J.
Spáþil zcela jasnČ pĜevyšovala nejlepší žákovské celky své kategorie o dvČ
tĜídy a v celém turnaji bez ztráty jediného setu bezpeþnČ zvítČzila. Nejlepším
hráþem kategorie starších žákĤ byl
vyhlášen Putík z ýakovic, v kategorii
mladších žákĤ vyþníval prostČjovský
Jakub Ftaþník.
-pk-

PoĆadí turnaje v Semilech
Starší žáci: 1. Avia ýakovice „A“, 2. Avia ýakovice „B“, 3. TJ Sokol
I ProstČjov. Mladší žáci: 1. TJ Sokol I ProstČjov, 2. Dynamo ýeské
BudČjovice, 3. Jablonec nad Nisou

Nábor do oddílu nohejbalu
Tak jako každé sportovní odvČtví, potĜebuje i nohejbal doplĖovat svou
hráþskou základnu a proto jeden z nejúspČšnČjších mládežnických
oddílĤ regionu TJ Sokol I ProstČjov poĜádá každé pondČlí od 16:00
do 17:00 hodin a každý þtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin v sokolovnČ
na SkálovČ námČstí v ProstČjovČ NÁBOR MLADÝCH HRÁýģ do
žákovského kolektivu nohejbalu. Nábor je soustĜedČn zejména na
roþníky narození 2000 až 2001.
Zveme do svých Ĝad další zájemce o toto tradiþní ryze þeské odvČtví sportu, které je na mezinárodním poli velmi úspČšné. StaĖte se i vy v budoucnu ligovými nohejbalisty Sokola I ProstČjov nebo dalších klubĤ v naší
republice! Letos v srpnu je navíc TJ Sokol I ProstČjov poĜadatelem mistrovství ýeské republiky mladších žákĤ, na nČmž obhajuje
mistrovský titul z loĖského roku. I zde mĤžete startovat
pĜed svými rodiþi nebo spolužáky také vy.
Bližší informace získáte na telefonním þísle 736 536
930.
Zve výbor oddílu nohejbalu TJ Sokol I ProstČjov

gymnastická zápolení

Na prostøjovské cenø skonêila
juniorka V. PLUSKALOVÁ tĆetí
PROSTċJOV - V sobotu 20. bĜezna
2010 se v tČlocviþnČ ZŠ Melantrichova
konal již IV. roþník závodu ve sportovní gymnastice „O cenu ProstČjova“,
v nČmž se pĜedstavilo 7 þlenĤ prostČjovského oddílu TJ Pozemstav - Veronika
Pluskalová, Markéta Vidmuchová,
Markéta Vyhlídalová, Eva Míþková,
JindĜich Šafran, Daniel Ponížil
a Lukáš Koudelka. Do finálových
bojĤ se nakonec probojovala juniorka
Veronika Pluskalová z 1. místa a nejmladší žák Daniel Ponížil z 5. pĜíþky.
„Ve finále se však Veronice nezdaĜila
bradla, a i když po nešĢastném nára-

zu dokonþila sestavu, musela odjet
na ošetĜení do nemocnice. Její výkon
v souþtu bodĤ se znojemským závodníkem J. Kostíkem staþil pouze na celkové 3. místo,“ informoval Veþerník
Pavel Ponížil z gymnastického oddílu.
„Daniel zacviþil ve finále jako druhý
nejlepší z hochĤ, ale souþet bodĤ se
spoluzávodnicí V. Haráskovou ze
Šumperka staþil pouze na uhájení
pátého místa,“ prozradil dále Ponížil.
Letošní roþník vyhrála dvojce Aneta
ŠĢastná (Sokol Moravská Ostrava)
a František ýerný (KSG Znojmo).
-pk-

Duo žákĎ ovládlo memoriál v Buêovicích
mladších žákĤ v Buþovicích. Pod
vedením trenéra Karla Hemerky
se zúþastnili již 31. roþníku
„Memoriálu profesora Antonína
Souþka“, na který se sjelo jednadvacet družstev nejen z celé
ýeské republiky, ale i Slovenska
a Rakouska. V soutČži družstev prostČjovské duo jednoznaþnČ zvítČzilo
s pĤldruhým bodem náskoku pĜed
týmy ze Znojma a Brna. „Zacviþili
velmi zdaĜilé sestavy,“ mnul si ruce
spokojeností kouþ Karel Hemerka.
A to nebylo vše. K tomuto zlatému
triumfu si mohl Daniel Ponížil pĜipsat i skvČlou druhou pĜíþku v soutČži jednotlivcĤ, který v konkurenci
56 závodníkĤ vystoupil na druhý
stupínek hned za Michalem Dudou
ze Znojma. TĜetí pĜíþku pak obsadil
Tobiaš Neufeld z Košic. „Jindrovi
Šafranovi jen o vlásek utekla tĜetí
pĜíþka a musel se tak spokojit se
þtvrtou pozici. Oba hoši se probojovali do finále na prostných a tak si
ke svým úspČchĤm ještČ Daniel pĜiGYMNASTICKÉ NADĚJE. Trenér
Karel Hemerka se svými talentovanými svě- dal druhou stĜíbrnou za druhé místo
řenci Danielem Ponížilem (vlevo) a Jindřichem místo v tomto finálovém závodČ,“
Šafranem.
Foto: archív TJ Pozemstav dodal Hemerka.
-pkBUýOVICE - Velmi úspČšný
pro dva gymnasty TJ Pozemstav
ProstČjov Daniela Ponížila
a JindĜicha Šafrana další závod

POZOR, IPA!

doprodej všech druhĤ izolaþních
pásĤ proti vlhkosti

VOLEJTE IHNED
605 433 462
NEPROPÁSNöTE
JEDINEèNOU ŠANCI

Fotbal

6. dubna 2010

KONICE vyplenila Slovácko! Prostøjovská Haná nadøluje po êtyĆkách Lutín skolil hattrickem ZBOŽÍNEK!
Triumf zaĆídila penalta 3 minuty pĆed koncem
UHERSKÉ HRADIŠTċ/
KONICE - S veselou se v
nedČli po poledni vraceli
z pohostinného Slovácka
fotbalisté Konice. Kolik si
s sebou pĜivezli vína, o tom
agentury pomlþely, jisté
však je, že mČly pĜibalené
tĜi velice cenné body! Ty pro
Konici v utkání dvacátého
kola divizní skupiny „D“
vystĜelil Rajnoha, který tĜi
minuty pĜed koncem zachoval
chladnou hlavu a promČnil
pokutový kop naĜízený za faul
na Hlouše. „Je to výborné,
kluci mi udČlali velkou
radost,“ tČšil se z pĜedþasného
velikonoþního pamlsku Karel
Procházka, lodivod Konice.
Domácí rezerva prvoligového
týmu nasadila i tĜi hráþe z elitního
výbČru. V brance stál exostravský
Vašek, obranu Ĝídil Formánek
a v záloze se pĜedstavil Hesek.
Koniþtí pĜivezli do Uherského
HradištČ osvČdþenou jedenáctku,
do níž se postupnČ vracejí
uzdravující se marodi. „Stále
nám však chybČjí Šimek, Pavel
KĜeþek a v sobotním utkání za
rezervu se zranil Svaþina,“ uvedl
Procházka.
„Béþko“ Slovácka prohání v
divizní soutČži lídra ze Šardic a
tak o favoritovi utkání nebylo
pochyb. Jednu ze tĜí porážek
však Slovácko utrpČlo právČ od
Konice a týmu se nepovedla ani

1.FC SLOVÁCKO „B - SOKOL KONICE 0:1 (0:0)
Branka: 87. Rajnoha z penalty
Rozhodþí: Smekal - VostĜejž,
ŠenkýĜ
Žluté karty Konice: DivákĤ: 150
Sestava Konice: Kmecik – Rus, ěehák (48. Schön), Vala, Hloch – J.
Navrátil (90. T. KĜeþek), Voral, Rajnoha, Klobáska – Macháþek, Hlouš
(88. Raiskub). Trenér: Karel Procházka
odveta, po níž se tomuto soupeĜi
sklonili i podruhé.
Od poþátku se hrál svižný fotbal,
ovšem pouze mezi šestnáctkami.
Oba týmy praktikovaly sice
rychlou a rtuĢovitou hru ze
zabezpeþené obrany, ovšem
fotbalovosti vidČli diváci
poskrovnu. „Béþko“ Slovácko
dokonce za celý zápas nevyslalo
na Kmecíka ani jednu pĜímou
a pĜesnou stĜelu, dva pokusy
jeho hráþĤ skonþily vedle. O
moc aktivnČjší však nebyla ani
Konice, která se ale nakonec
branky doþkala. TĜi minuty
pĜed koncem obešel Hlouš
zkušeného Formánka, který
chtČl svoji chybu zahladit, natáhl
se po konickém forvradovi a
ten v pokutovém území upadl penalta! „O naĜízení pokutového
kopu nebylo sporu. Byl to jasný
faul zezadu,“ nepochyboval
Procházka. K exekuci se postavil
Rajnoha a pĜesnou stĜelou k

pravé tyþi do protipohybu Vaška
vsítil první a jak se ukázalo
jedinou branku utkání – 0:1!
„Naše hra byla dnes velice špatná.
Vyhrát jsme si nezasloužili a bod
jsme mohli získat jen v pĜípadČ,
že by utkání skonþilo bez
branek,“ konstatoval rozmrzelý
trenér hradišĢské juniorky JiĜí
DekaĜ
„Jsem spokojený s vítČzstvím,
bojovností i nasazením celého
týmu. Hráþi pĜedvedli kolektivní
výkon, táhnou za jeden provaz
a na hĜišti je to vidČt. Musím
pochválit všechny do jednoho,“
záĜil naopak po pĜekvapivém
tĜíbodovém zisku jako sluníþko
Karel Procházka.
Nyní se jeho svČĜenci musí
pĜipravit na exprvoligové hvČzdy
Milana Pacandu a Malatu, kteĜí
oblékají dres Slovanu Rosice,
nedČlního protivníika konických
fotbalistĤ. Utkání zaþíná v 16
hodin.
-pk-

PĆebor Olomouckého KFS: Kralice i Urêice vyhrály, teó je êeká derby

TĆi body pĆineslo kralické vzepøtí ve druhé pĎli

KRALICE NA HANÉ - Domácí tým,
jemuž scházeli oba stĜedoví záložníci
RĤžiþka s Pazderou, po bezbrankové
remíze v Dolanech toužil v úvodním
domácím vystoupení jarní þásti naplno, což se také nakonec týmu trenéra
Jury po zlepšeném výkonu ve druhé
pĤli podaĜilo. StĜelecky se v posledních dvaceti minutách prosadili
Doþkal a Valtr.
Po solidní úvodní þtvrthodince, v níž
se Kralice tlaþily k soupeĜovČ brance,
upadla hra do þerných temnot a dvČ
stovky pĜíznivcĤ se až do konce prvního poloþasu nemČly v podání domácích
hráþĤ na co moc dívat. To hosté si šance vytváĜeli a kralický gólman KofroĖ
tak mČl plné ruce práce. MinimálnČ tĜi
brankové pĜíležitosti PĜerovu vychytal
a položil tudíž základ pozdČjšímu vítČzství. Do druhé pČtaþtyĜicetiminutovky
totiž domácí kouþ pĜeskupil Ĝady, což
se ukázalo jako velmi prozíravý tah.
Kraliþtí se rázem probudili a zaþali hrát
rychlý, kombinaþní fotbal s patĜiþnou
agresivitou. A odmČna na sebe nenechala dlouho þekat. V 70. minutČ se po
nacviþeném signálu prosadil Doþkal a
bylo to 1:0. deset minut pĜed koncem
pak výhru po krásné pĜihrávce Romana
Petržely pojistil Valtr – 2:0.
„PĜedevším za druhou pĤli jsme si
zasloužili vyhrát, v té první to bylo fakt
špatné. NaštČstí nás podržel KofroĖ,
který má na výhĜe lví podíl. Na poþátku
jara má výbornou formu,“ poznamenal
po utkání František Jura, kouþ Kralic na
Hané. „S výkonem týmu jsem celkovČ
spokojen, dĤležité je, že jsme se zvedli
a dotáhli zápas do vítČzného konce.
KromČ KofronČ zaslouží vyzdvihnout
Ohlídal s Doþkalem, ve druhém poloþase zvedl naši hru Roman Petržela, jenž
se pĜesunul do stĜedu zálohy,“ dodal
František Jura. „Už se moc tČšíme na
derby,“ posunul své myšlenky na sobotní duel proti Urþicím.
-pk-

FC KRALICE NA HANÉ – 1.FC PąEROV 2:0 (0:0)
Branky: 70. Doþkal, 80. Valtr
Rozhodþí: PČþek - Válek, Šrámek
Žluté karty Kralic: DivákĤ: 200
Sestava Kralic: KofroĖ – Trnavský, Ohlídal, Šmíd
(80. Kaštil), Liška - Valtr, Doþkal, Dostál, R. Petržela –
Z. Petržela (76. Kratina), Lehký (46. Bukovec) Trenér: František Jura.

DĎležitou výhru zaĆídil pro Urêice LOS
SOKOL URéICE – TATRAN LITOVEL 2:1 (1:0)

Branky: 40., 81. Los - 58. Zavadil
Rozhodþí: ŠtČtka – Rýpar, Boþek
Žluté karty Urþic: Žáþek DivákĤ: 250
Sestava Urþic: Nejezchleb - Kocourek,
Ullmann, Žáþek (82. Dokoupil), Mlþoch
- Hatle (87. Hradeþný), Škoda, Svozil,
JavoĜík, Hochman - Los
Trenér: Svatopluk KováĜ
URýICE - K dĤležitému stĜetnutí nastoupili v nedČli odpoledne fotbalisté Urþic.
V jejich sestavČ se objevil nejen po trestu
se navrátivší Ullmann, ale i nová posila z
Mostkovic MatČj Hatle (více na stranČ 15
- pozn.red.). Naopak stále chybČl Trajer,
který je v trestu na þtyĜi zápasy (ještČ mu
zbývají dva) a pochopitelnČ i dlouhodobČ
zranČný VanČk. Hosté pĜijeli s prostČjovským kouþem na laviþce, v regionu dobĜe známým Františkem Pitronem jako
favorit, ovšem o záchranu bojující Urþice
nechtČly prodat kĤži lacino.
První pĤle zaþala opatrnČ, žádný z týmĤ
nechtČl udČlat chybu. Dá se Ĝíct, že šĢastnČjší byli domácí, kteĜí se pČt minut pĜed
koncem zásluhou Lose, jehož trestný
kop proletČl klubkem hráþĤ a propadl
až za záda hostujícího gólmana, ujali

vedení - 1:0. O vedení však Urþice pĜišly
záhy po startu druhého poloþasu, kdy si
dávali tak dlouho pĜednost Nejezchleb s
Hradeþným, až mezi nČ vletČl litovelský
Zavadil, pro nČhož bylo snadnou úlohou
uklidit míþ do branky – 1:1. Zápas zaþal
gradovat až v samém závČru. NejdĜíve
nastĜelil Škoda tyþ a když už se zdálo, že se
oba týmy rozejdou smírnČ, pĜedvedl se v
parádním svČtle Los a jeho bravurní akce
skonþil vítČznou brankou – 2:1! Poslední
minuty však byly ještČ doslova hektické.
Zatímco Litovel se všemožnČ snažila o
vyrovnání, Urþice se bránily zuby-nehty.
A nakonec se jim výhru udržet podaĜilo.
„SamozĜejmČ jsme spokojení,“ oddechnul si po utkání urþický trenér Svatopluk
KováĜ. „V naší složité situaci jsou tĜi body
doslova zlaté! Jsem rád, že jsme vyhráli, což
mužstvo nutnČ potĜebovalo. Doufám, že teć
se kluci nastartují a v dalších utkáních na tento výkon navážeme,Ĥ dodal KováĜ.
První pĜíležitost budou mít jeho svČĜenci
už tuto sobotu, kdy je þeká prestižní regionální derby na trávníku Kralic na Hané!
„Domácí jsou favoritem, ale my jedeme
pĜekvapit,“ vzkazuje lodivod Urþic. -pk-

Mládež 1.SK tentokrát bez výhry
Žákovské výbČry 1.SK ProstČjov odehrály již své druhé kolo
jarní þásti letošního roþníku. Zatímco starší i mladší dorostenci se pĜedstavili na svém náhradním hĜišti v Olšanech
u ProstČjova, žáci již nastoupili ve zrekonstruovaném areálu
Za Olomouckou ulicí. ŠtČstí jim to ale nepĜineslo...

Fládr, Dostál - Kadlec, Klime š. Trenér: Petr Gottwald.
Vedoucí týmu: ZdenČk Fládr.
Mlad ší dorostenci 1.SK se nedovedli vypoĜádat s dobrou
obrannou hrou hostí a nepromČnili nČkolik brankových pĜíležitostí.

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE, skupina „D“

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ
DIVIZE, skupina „D“

starší dorost
1.SK ProstČjov - SK Rostex Vyškov 1:1 (0:0)
Branka 1.SK: 89. Krþ. Sestava ProstČjova: Vybíhal - Studený,
BokĤvka, Martinec, Ján - Krþ, Lakomý, Lisický, Šín (15.
Hon) - Vitásek, Pokruta. Trenér: Bronislav Rozsíval. Vedoucí
mužstva: Petr Walter
Utkání, které m Člo smutnou pĜedehru v podobČ pietní vzpomínky na kouþe mládežnických výbČrĤ Aleše Ruse (Veþerník
informoval - pozn.red.), nepĜineslo nikterak líbivou podívanou.
Na vedení hostĤ dokázal zareagovat až minutu pĜed koncem
Tomáš Krþ, který vyrovnal a zajistil tak prostČjovskému výbČru
alespoĖ bod.

starší žáci
1. SK ProstČjov - HFK TĜebíþ 0:4 (0:3)
Sestava ProstČjova: Podešva - Hloch, Hlaþík, Frys, Zelina SeþkáĜ (60. Studený), Nejedlý, StĜebský (50. Zapletal), Drmola
(40. Pírek) - Fára, Pokorný (60. Šatný). TrenéĜi: František Jura
a Pavel Musil.
Hned v první minutČ utkání odpískal hlavní rozhodþí proti domácím pokutový kop. BrankáĜ 1.SK Podešva sice penaltu vyrazil,
ale hostující hráþ staþil balón vrátit mezi tyþe - 0:1. Dalších patnáct minut se hrálo pĜevážnČ mezi šestnáctkami bez vČtších šancí.
V posledních pČtiminutovce první pĤle ovšem hosté vstĜelili dvČ
branky, když ta v poĜadí tĜetí byla dokonce vlastní, kdy si domácí
Frys srazil hlavou centrovaný míþ do vlastní brány... - 0:3. V podstatČ tak bylo rozhodnuto. V první minutČ druhé pĤle znovu rozhodþí odpískal proti domácím druhý pokutový kop, který hosté
promČnili a stav 0:4 již vydržel až do konce. „Musíme se oklepat
a makat dál. Je pĜed námi ještČ jedenáct zápasĤ, takže nemĤžeme
vČšet hlavu po jednom prohraném utkání. Jdeme dál,“ nechali se
po stĜetnutí slyšet bojovnČ naladČní trenéĜi František Jura a Pavel
Musil.
-pk-

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE, skupina „D“
mladší dorost
1.SK ProstČjov - SK Rostex Vyškov 0:0
Sestava 1.SK: Zelinka - Šmíd, Móri (Šlézar), Kucharþuk,
Chvojka (Rus) - Kopeþný, Petrásek,

TJ HANÁ PROST÷JOV - TJ SIGMA LUTÍN 4:1 (2:1)
Branky: 40., 69. a 85. Zbožínek, 5.
Cibulec - 6. Prucek
Rozhodþí: Kovalec - Slonþík, Svozil
Žluté karty: Šindler - Rec, Prucek,
Vymazal. DivákĤ: 200
Sestavy mužstev
TJ Haná ProstČjov: Z. LošĢák - Šindler - Janþiar, M. KoláĜ (86. KĜížek),
Chum - Bartoš ,Mašík - Koneþný (68. Zachar), Zbožínek, Trnavský Cibulec (83. Vyskoþil). Zastupující trenér: OldĜich LošĢák
TJ Sigma Lutín: Maþák - Gallik, BokĤvka, HuĖka, Dokoupil Prucek, Rec, Körner,Šnejdar (75.Skoumal) - Chrást
(18. KováĜ), Vymazal. Trenér: Petr KovaĜík
PROSTċJOV - V úvodním jarním
domácím duelu skupiny „A“ I.B tĜídy
Olomouckého KFS nastoupil tým prostČjovskéHanévnovČzrekonstruovaném
sportovním areálu Za Olomouckou ulicí
proti mužstvu Sigmy Lutín. V sobotním
odpoledni panovalo pĜímo ideální fotbalové poþasí a tak i divácká návštČva
byla velmi solidní. A nutno podotknout,
že dvČ stovky pĜíznivcĤ, z nichž vČtšina usedla na novou tribunu, se urþitČ
nenudily.. Domácí hráþi se pĜítomným
fanouškĤm odmČnili za jejich pĜízeĖ
bojovným výkonem i pČknými brankami. Hanáci ve své domácí „premiéĜe
v novém“ vyĜídili Lutín vysoko 4:1, na
þemž mČl nejvČtší zásluhu snajpr JiĜí
Zbožínek, autor þistého hattricku!.
Samotné utkání zaþalo zhurta. Již v prv-

ní minutČ pĜihrál
domácí Cibulec
Koneþnému, který ale z dobré pozice ve
vápnČ minul branku lutínského nestora
Maþáka (roþník 1951!). V 5. minutČ se však
už ProstČjovští radovali z prvního gólu,
když míþ odražený od Trnavského se dostal
k volnému Cibulcovi a ten z jedenácti metrĤ
pĜesnou stĜelou k tyþi nedal Maþákovi šanci
– 1:0. Hosté ale hned v následující minutČ
utišili jásající fandy vyrovnávacím gólem.
Po nedorozumČní v obranČ se míþ od tyþe
odrazil k volnému Pruckovi a ten nezaváhal – 1:1. Domácí neustále bušili na hostující obranu, ale ta jejich nájezdĤm dlouho
odolávala. Ve 31. minutČ napĜíklad pouštČl
dlouhý centr Janþiara Cibulec Zbožínkovi,
ale stĜela tohoto kanonýra mČla prozatím
vychýlenou mušku. StejnČ tak dopadl ve

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů

11

OldĜich LOŠġÁK (zastupující trenér Haná ProstČjov): „Domácí premiéra se nám vydaĜila na výbornou. Všichni hráþi podali kvalitní a bojovný
výkon, vyhráli jsme zaslouženČ. Škoda jen, že nepadlo více gólĤ, protože
šance jsme na to mČli. Stínem zápasu bylo zranČní hlavy Martina KoláĜe pĜi
hlaviþkovém souboji tČsnČ pĜed koncem zápasu. Doufáme, že pĜíští zápas
bude v poĜádku, protože nás þekají vedoucí Horní MoštČnice.“
Petr KOVAěÍK (Sigma Lutín) : „Výkon našich hráþĤ byl špatný. Máme
hromadu zranČných a nemocných, ale tím nechci naši hru omlouvat. Trénuje
nás málo a ostatní se sjíždČjí ze škol na zápas. Je to zasloužené vítČzství domácích a náš nejhorší výkon za posledního pĤl roku....“
-red-

3 minutČ
39.
T
Trnavský,
k
který
umíst
til
centr
Koneþného vedle lutínské svatynČ.
O minutu pozdČji už ale domácí pĜece jen
skórovali. „Rychlík“ Koneþný našel svým
centrem Zbožínka, který po krátkém sprintérském souboji s bekem obstĜelil gólmana
Maþáka – 2:1. JeštČ pĜed pĜed pĜestávkou
utekl hostující obranČ znovu Zbožínek, pĜihrál volnému Cibulcovi a ten uvnitĜ vápna
minul.
Ihned po zahájení druhého poloþasu
zahrávali hosté pĜímý kop asi ze tĜiceti
metrĤ, ale prudká stĜela BokĤvky skonþila v náruþí pozorného LošĢáka. V 54.
minutČ kopal rohový kop domácí Mašík,
míþ hlaviþkoval M. KoláĜ k Janþiarovi,
který ale z dobré pozice od zadní tyþe
stĜílel nad. V 62. minutČ byl u rohového

praporku opČt Mašík, hostující bek patiþkou pĜekvapil svého brankáĜe, ale témČĜ
šedesátiletý Maþák na þáĜe þaroval a míþ
vyrazil. V 69. minutČ, chvíli po vystĜídání, pĜihrál „þerstvý“ Zachar ideálnČ
Zbožínkovi a ten pohodlnČ zvýšil na 3:1.
O pČt minut pozdČji trefil prudký centr
Zachara z voleje Cibulec, ale jeho ránČ
chybČly centimetry. V 85. minutČ unikl po
kĜídle domácí neúnavný bek Chum a nádhernou kĜižnou pĜihrávkou podél ležícího
gólmana naservíroval míþ Zbožínkovi
a ten do prázdné branky dokonþil nejen
svĤj hattrick, ale také uzavĜel skóre na
koneþných 4:1. Haná si tak po pĜedchozí
výhĜe ve Vrchoslavicích 4:3 pĜipsala druhé
jarní tĜi body a v tabulce mocnČ stíhá lídra
z Horních MoštČnic, s nímž se už v dalším kole utká v pĜímém souboji. Obdrží
i vedoucí celek tabulky þtyĜi góly, jarní
normu fotbalistĤ ProstČjova?
-ol, pk-

Mostkovice na éechovice UMÍ! Otoêily další derby
Klenovice pĆivezly senzaêní výhru z Kojetína!
Druhé jarní klání skupiny „B“ I.AtĜídy
Olomouckého KFS bylo pro regionální
zástupce ProstČjovska mnohem
živČjší, než tomu bylo minulý týden
pĜi premiérách. O senzaþní výsledek
se postarali hráþi Klenovic na Hané,
kteĜí pĜivezli neþekané, ale zasloužené
tĜi body z trávníku
ambiciózního Kojetína.
Velkou slávu zažili také
v Mostkovicích. Tamní
hráþi totiž zvládli i þtvrté derby v ĜadČ
proti ýechovicím a výhra v prestižním
duelu jim mĤže dodat toužebnou
vzpruhu pro další záchranáĜské práce.
Naopak v ýechovicích už se zaþínají
topit víc než jen po kotníky...PodobnČ
zle vstoupili do jarních odvet také
Plumlovští, jenž doma ztratili všechny
tĜi body. S remízou se pak museli
spokojit v Jesenci.

TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol éechovice 2:1 (0:1)
Branky: 70. Milar, 88. R. Karafiát
– 23. Urbánek. Rozhodþí: Machala BČhal, Motal. Žluté karty: Lukáš, J.
Hanák – Urbánek, Haluza. Sestavy
týmĤ - Mostkovice: Lukáš – J. Hanák,
R. Hanák, P. Zapletal, Šlambor – Dadák
(50. R. Karafiát), O. Zapletal, V. Vojtíšek
(61. Kazda) - M. Vojtíšek, Milar,
ChmelaĜ (66. Janza). Trenér: Jaroslav
Karafiát. ýechovice: Brablec - Kubalík,
Zaþal, Gréza, Bilík - Bílý, Vinklárek,
Šteigl, Urbánek - Horák (60. Chmelík),
Haluza (80. KoleþkáĜ). Trenér: Jan
Pešek.
Regionální derby mezi Mostkovicemi
a ýechovicemi sice nepĜineslo nikterak
líbivou podívanou, zato však o to

dĤležitČjší. TĜi branky ze standardních
situací nakonec pĜivály výhru a tĜi cenné
body na stranu domácích, jenž se po
závČreþném hvizdu radovali jako malí
kluci. Lví podíl na tom má stĜídající
Radim Karafiát, po jehož pĜímých
kopech padly oba góly. Mostkovice

se tak tČšily již ze þtvrtého vítČzství v
derby-zápasech za sebou! Vyhrály totiž
dvakrát jak v letošním, tak i v minulém
roþníku.
Oþima trenéra Jaroslava Karafiáta:
„Hrály se dva rozdílné poloþasy. V tom
prvním jsme pĤsobili zakĜiknutČ, pustili
hosty do vedení. Naopak ve druhé
pĤli nás zdobila bojovnost, nasazení, k
þemuž hodnČ pĜispČl stĜídající Radim
Karafiát, jenž hru oživil. Byl to vlastnČ
muž zápasu, neboĢ na první gól pĜihrál
a druhý sám vstĜelil! S výhrou jsem
pochopitelnČ spokojen. My musíme
jít zápas od zápasu, ale úspČch v derby
potČší vždy o nČco víc! Je to pro nás
pokaždé utkání roku!“
Oþima trenéra Jana Peška: „Bohužel
zápas se nám pĜíliš nepovedl. Po
vyhraném prvním poloþase jsme
nedokázali vedení udržet a po našich
vlastních chybách jsme dvakrát
inkasovali. Nebylo to pĜíliš pohledné
utkání, hrálo se na tČžkém terénu.
Zklamal mČ pĜístup a nasazení hráþĤ,
kdy hlavnČ ve druhé pĤlce jsme vyklidili
pole. Nedokázali jsme soupeĜe, který
hrál posledních patnáct minut bez
kulhajícího hráþe, dostat pod žádný tlak.
Touto porážkou jsme se naprosto vážnČ

dostali do tČžkých sestupových bojĤ...“

SK Jesenec
Sokol Troubky 1:1 (1:1)
Branka Jesence: 8. Blaha. Rozhodþí:
Boháþ – Lakomý, KouĜil. ŽK Jesence:
ýížek, Horák. DivákĤ: 150. Sestava
Jesence: Hradil – Burian ml.,
Je
P. Tichý st., Klicpera, Horák –
Blaha, Koneþný, ýížek, Takáþ
Bl
(75. P. Tichý ml.) – J. Tichý, T.
(7
Ullmann (1
(16. Blaha). Trenér: Roman
Ull
Jedliþka.
Oþima pĜedsedy oddílu Bronislava
Buriana staršího: „Zaþali jsme dobĜe
a z nČkolika šancí se i ujali vedení.
Další pĜíležitosti jsme však nepromČnili
a postupnČ pak pĜebírali iniciativu
Troubky, které také do konce první pĤle
srovnaly. Ve druhém poloþase jsme
se báli o výsledek, neboĢ hosté byli
lepší pĜedevším po fotbalové stránce.
Nakonec skonþilo utkání smírem, což
bereme.“

TJ ORESVO Sokol Plumlov
FC Dub nad Moravou 0:1 (0:1)
Rozhodþí: Pospíšil, Odstrþil, Vedral.
ŽK Plumlova: J. Kiška. DivákĤ: 200.
Sestava Plumlova: Hubál – Vyroubal,
ŠevcĤj, J. Frýbort ml., J. Kiška - R.
Bureš (60. Ježek), Parák, Pavel Kiška,
Lízna - Frýbort st., KĜupka. Trenér:
Kamil Hubený
Oþima trenéra Pkamila Hubeného:
„Bylo to pro nás smolné utkání... Podali
jsme o sto procent lepší výkon, než pĜi
jarní premiéĜe, ale na body to nestaþilo.
Do dvacáté minuty jsme si vytvoĜili tĜi
gólové šance, ale když nedáme branku,
nemĤžeme bohužel ani vyhrát....

Naopak sami jsme inkasovali po špatné
rozehrávce a rohovém kopu. Ve druhé
pĤli jsme takĜka þtyĜicet minut soupeĜe
tlaþili, ale vše bylo marné. S herním
projevem jsem tak byl spokojenČjší, ale
potĜebujeme i body!“

TJ Slavoj Kojetín - TJ Sokol
Klenovice na Hané 2:3 (0:2)
Branky Klenovic: 35., 75. Kubíþek,
25. Cibulka. Rozhodþí: Molík –
Zemánek, Krutovský. Žluté karty
Klenovic: -. DivákĤ: 250. Sestava
Klenovic na Hané: Procházka –
Chytil, KadČra, Cetkovský, Šubrt
- Rozehnal, Zbožínek, Všianský
(80. Sigmund), Cibulka – PĜikryl
(60. Labounek), Kubíþek. Trenér: Petr
Novotný.
Oþima trenéra Petra Novotného:
„ýekal nás ambiciózní soupeĜ, o
jehož síle jsme si byli vČdomi. Možná
i toho pramenil zakĜiknutý zaþátek
a tutovka domácího Laníka. Poté
jsme ale pĜevzali iniciativu a na hĜišti
doslova kralovali. Kdyby skonþil
poloþas 0:4, nikdo by nemohl Ĝíct ani
pĤl slova! Nakonec jsme do šatny šli s
dvoubrankovým vedením, které jsme
do pČtasedmdesáté minuty mohli hned
nČkolikrát navýšit. PodaĜilo se to jen
jednou zásluhou druhé trefy Kubíþka
a když domácí snížili na 1:3, bylo nám
ještČ horko. PĜestože Kojetín snížil na
2:3, závČr jsme si pohlídali. Labounek
dokonce dával þtvrtý gól, podle sudího
však byl v ofsajdu. Radost z výhry
nám to ale zkazit nemohlo. Podali
jsme velmi kvalitní výkon, manþaft
šel za vítČzstvím, mČl vČtší chuĢ a náš
triumf je urþitČ zasloužený.“ –pk-

PĜemyslovice „B“ - TJ Otinoves (hlášenky), FC Výšovice - TJ Pavlovice u Kojetína,
TJ Horní ŠtČpánov - TJ Haná Nezamyslice „B“, FC Kralice na Hané „B“ - TJ Jiskra
Brodek u Konice, Sokol ýechy pod KosíĜem - TJ Sokol Tištín (sobota 10.4., 16:00),
SK Jesenec „B“ - FC Kostelec na Hané „B“ (hĜištČ Dzbel, hlášenky)
STARŠÍ DOROST - MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, skupina „D“
19.kolo: FKMVrchovina-1.SKProstČjov(hĜištČ:RadešínskáSvratka,sobota10.4.,
13:15, Nenadál - KFS Vyškov, KFS Vyškov)
MLADŠÍ DOROST - MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, skupina „D“
19.kolo: FKMVrchovina-1.SKProstČjov(hĜištČ:RadešínskáSvratka,sobota10.4.,
15:30, KFS Vyškov - Nenadál, KFS Vyškov)
DIVIZE, SKUPINA D
21. kolo: TJ Sokol Konice - Slovan Rosice (hĜištČ umČlá tráva, nedČle 11.4., 15:30
STARŠÍ DOROST - KRAJSKÝ PąEBOR
hodin, rozhodþí: Gloser – Mrázek, Koneþný)
15. kolo: Kralice na Hané - Lipník nad Beþvou (sobota 10.4., 10:00, K. Krutovský Lasovský, Marek), FKM Konice - ýechovice (sobota 10.4., 11:15, Šmíd - PivoĖka,
PąEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
Zemánek), Šternberk - Nezamyslice (nedČle 11.4., 10:00, Petr - Strubl, Tomášek)
21. kolo:FC Kralice na Hané - Sokol Urþice (sobota 10.4., 16:00, Vedral - Kopecký, NČmec)
MLADŠÍ DOROST - KRAJSKÝ PąEBOR
15. kolo: Kralice na Hané - Lipník nad Beþvou (sobota 10.4., 12:15, Lasovský - K.
I.A TąÍDA, SKUPINA „B“
17. kolo: Lipník nad Beþvou - Klenovice na Hané (sobota 10.4., 16:00, Kuþera - Krutovský,Marek),FKMKonice-ýechovice(sobota10.4.,13:30,PivoĖka-Šmíd,
Januš, Caletka), FKM Opatovice/Všechovice - Mostkovice (nedČle 11.4., 10.00, Zemánek), Šternberk - Nezamyslice (nedČle 11.4., 12:15, Strubl - Petr, Tomášek)
Kubíþek - Boháþ, Dömisch), ýechovice - Jesenec (nedČle 11.4., 16:00, KĜepský Januš, Damek), Troubky - Plumlov (nedČle 11.4., 16:00, Jílek - Zemánek, Menšík)
DOROST - KRAJSKÁ SOUT÷Ž, skupina „A“
17. kolo: Lipová - Štíty (sobota 10.4., 14:15, Majer)
I.B TąÍDA, SKUPINA „A“
17. kolo: Horní MoštČnice - Haná ProstČjov (sobota 10.4., 16:00, Petr - Tomášek,
DOROST - KRAJSKÁ SOUT÷Ž, skupina „B“
Dubravský), Vrahovice - Hustopeþe (sobota 10.4., 16:00, Lakomý - Damek, 17. kolo: Kostelec na Hané - Nemilany (sobota 10.4., 10:00, Kopecký), Hluboþky
Žufan), Tovaþov - Kostelec na Hané (nedČle 11.4., 16:00, Cveþka - Elšík, Dokoupil), - Urþice (sobota 10.4., Machala), Vrahovice - Tovaþov (nedČle 11.4., 10:45, Novák)
Pivín - Tatran Všechovice (nedČle 11.4., 16:00, Valouch - Ženožiþka, Kopecký),
Vrchoslavice - Nezamyslice (nedČle 11.4., 16:00, Žvátora - BČhal, Oulehla)
DOROST - PąEBOR OFS PROST÷JOV
17. kolo, sobota 10. dubna, 10:45 hodin: TJ Sokol Pivín - Sokol Otaslavice
I.B TąÍDA, SKUPINA „B“
(10:30), TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol Držovice (10:00), Sokol Olšany 17. kolo: Bouzov - Lipová (nedČle 11.4., 16:00, Janík - Krobot, Šmíd)
Sokol BedihošĢ (hlášenky), Sokol PĜemyslovice - FC Výšovice (nedČle 11.4.,
13:30), SK Lipová „B“ - TJ Jiskra Brodek u Konice (hlášenky, hĜištČ Horní
ŠtČpánov), TJ Sokol Brodek u ProstČjova - TJ Sokol Protivanov (hlášenky), FK
PąEBOR OFS PROST÷JOV - II. TąÍDA
17. kolo, nedČle 11. dubna, 16:00 hodin: Sokol BedihošĢ - Sokol PĜemyslovice NČmþice nad Hanou volný los.
(hĜištČ: Hrubþice, sobota 10.4., 16:00), TJ Sokol ýechovice „B - TJ Sokol Držovice
(sobota 10.4., 16:00),TJ Sokol Protivanov „B -TJ Sokol Urþice „B ,TJ Sokol ZdČtín
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“
- Sokol Otaslavice, FC Hvozd - Sokol Konice „B (sobota 10.4., 16:00), TJ Sokol 12. kolo: Vrchovina - Brodek u Konice (hĜištČ: Pohledec u N.M. na MoravČ, sobota
Brodek u ProstČjova - FC Dobromilice, Sokol Olšany - FK NČmþice nad Hanou
10.4., 15:30, Hitzger - KFS VyČkov, KFS Vyškov), Kunštát - FC Kostelec na Hané
OFS - III. TąÍDA
(nedČle 11.4., 10:00, Talpa - Jm KFS, Jm KFS)
17. kolo, nedČle 11. dubna 2010, 16:00 hodin: Sokol Vícov - TJ Smržice, Sokol !zvýraznČné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštČvu!
-pk-
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seniorské soutøže

2. Kojetín
3. NámČšĢ n. H.
4. Opatovice
5. Brodek u P Ĝ.
6. Dub n. M.
7. Slatinice
8. Troubky
9. Jesenec
10. ýechovice
11. Plumlov
12. Kožušany
13. Klenovice n.H.
14. Mostkovice

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

8
8
8
6
7
6
6
4
4
4
5
4
2

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

4
5
5
4
7
5
6
3
7
7
9
8
9

39:20
37:24
34:23
31:36
28:28
17:26
29:30
25:24
16:20
26:34
23:39
24:45
15:27

27
26
26
23
22
22
21
20
16
16
16
15
10

1. Konice“B“
15 8 3 4 38:19 27
2. Držovice
15 7 6 2 25:16 27
3. Brodek u PV 15 7 5 3 40:21 26
DIVIZE, SKUPINA „D“
4. ZdČtín
15 7 4 4 25:23 25
20. kolo: Otrokovice - Napajedla 0:0; Rosice 5. PĜemyslovice „A“15 7 3 5 41:21 24
Rousínov 0:0; HFK TĜebíþ - Šardice 0:1 (0:0),
6. Urþice B
15 6 5 4 28:20 23
branka: 81. Košuliþ; Boskovice - Blansko 2:3 (1:2),
7. Olšany
15 6 3 6 28:30 21
branky: 12.Matula z penalty,64. Vorlický - 3. Pokoj,
8. Otaslavice
15 6 2 7 24:27 20
21. a 90. z penalty Sehnal; 1.FC Slovácko „B“ 9. ýechovice „B“ 14 6 2 6 22:28 20
Konice 0:1 (0:0), branka: 87. Rajnoha z penalty;
10. NČmþice
15 6 1 8 31:39 19
Žćár nad Sázavou - PelhĜimov 1:0 (0:0), branka:
11. BedihošĢ
15 6 1 8 21:34 19
stĜelec nehlášen; Vyškov - Velké MeziĜíþí 0:1 (0:1),
12. Protivanov „B“ 14 5 1 8 25:30 16
branka: 18. Beran.
13. Hvozd
15 4 2 9 23:36 14
1. Šardice
18 12 4 2 41:9 40
14. Dobromilice 15 2 4 9 20:47 10
2. 1.FC Slovácko „B“18 11 3 4 34:15 36
KanonýĜi: 15 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), 12
3. Žćár n.S.
18 11 3 4 30:15 36
I.B TąÍDA, SKUPINA „A“
4. T Ĝebíþ
18 7 6 5 26:19 27 16. kolo: Býškovice -Vrchoslavice 3:1 (1:0), - Mohelník Jan (Konice“B“), 11 - Rolný Jaroslav
5. Velké MeziĜíþí
17 8 3 6 20:27 27 branky: ýagan 2, J. Vašina - Horák; Všechovice - (Urþice „B“).
6. Pelh Ĝimov
18 7 5 6 27:25 26 Horní MoštČnice 1:0 (1:0), branka: Zdražil; Haná
7. Konice
18 7 4 7 22:25 25 ProstČjov - Lutín 4:1 (2:1), branky: J. Zbožínek
III. TąÍDA
8. Rosice
18 6 6 6 27:30 24 3, Cibulec - Prucek; Nezamyslice - Vrahovice 16.kolo: Tištín-Brodek u Konice 3:0, Nezamyslice
9. Blansko
17 5 7 5 25:26 22 3:1 (0:0), branky: stĜelci nehlášeni; Kostelec na „B“ - Kralice na Hané „B“ 4:2, Pavlovice - Horní
10. Otrokovice
17 4 7 6 17:16 19 Hané - Hustopeþe 1:1 (0:0), branky: Horák - ŠtČpánov 2:0, Kostelec na Hané „B“ - Výšovice 0:2,
11. Uherský Brod
17 4 6 7 20:28 18 Rolinc; Tovaþov - Radslavice 3:2 (1:1), branky: Otinoves - Jesenec „B“ 4:0, Smržice - PĜemyslovice
12. Napajedla
17 5 3 9 20:31 18 De Olivera, Smrþka, vlastní - Onyšþuk, Samohýl; „B“ 1:0, ýechy pod KosíĜem - Vícov 3:4.
13. Rousínov
18 3 6 9 15:29 15 Újezdec - Pivín 1:1 (0:1), branky: JiĜíþek – Vláþilík
1. Vícov
15 10 3 2 37:19 33
14. Vyškov
17 4 2 11 14:25 14
1. Hor. Mo štČnice 15 11 0 4 46:16 33
2. Kralice „B“
15 10 1 4 37:18 31
15. Boskovice
18 3 5 10 22:40 14
2. Haná ProstČjov 15 10 1 4 39:19 31
3. Otinoves
15 9 2 4 37:18 29
Protivanov odstoupil bČhem zimní pĜestávky ze 3 Bý škovice
15 9 1 5 32:19 28
4. Smržice
15 8 5 2 30:20 29
soutČže
4. Tova þov
15 9 1 5 29:21 28
5. Vyšovice
15 8 4 3 35:17 28
5. V šechovice
15 8 1 6 24:20 25
6. Nezamyslice „B“15 9 1 5 42:29 28
6. Pivín
15 7 3 5 24:24 24
7. ýechy p. K.
15 9 1 5 37:34 28
PąEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
15 7 1 7 27:27 22
8. Jesenec „B“
15 6 2 7 31:36 20
20. kolo: Ústí u Hranic - HnČvotín 0:1 (0:0), 7. Lutín
15 6 4 5 20:25 22
9. Tištín
15 4 5 6 19:22 17
branky: Barþík, rozhodþí: Caletka, divákĤ:180; 1. 8. Kostelec n.H.
15 6 3 6 25:28 21
10. Kostelec „B“ 15 5 1 9 29:41 16
HFK Olomouc „B“- Jeseník 2:1 (0:0), branky: 9. Hustope þe
15 7 0 8 19:29 21
11. PĜemyslovice „B“15 2 5 8 14:32 11
ýižmár, Krejþí M. - Pavelka, rozhodþí: Viþar, 10. Vrahovice
15 6 2 7 24:27 20
12. Pavlovice
15 2 4 9 21:43 10
divákĤ: 110; Štíty - Leština 2:1 (1:1), branky: 11. Nezamyslice
15 4 2 9 16:37 14
13. Horní ŠtČpánov 15 2 2 11 22:42 8
Prokop, ýech - Volek, rozhodþí: BČhal, divákĤ: 12. Újezdec
15 4 0 11 19:26 12
14. Brodek u K.
15 2 2 11 19:39 8
100; Želatovice - BČlotín 4:1 (3:0), branky : Jetých, 13. Radslavice
15 1 1 13 14:40 4 KanonýĜi: 12 - Koneþný Lukáš (Otinoves), Soušek
Dlouhý, Jemelka, Koplík - Novosad z penalty, 14. Vrchoslavice
Richard (Kralice „B“), 11 - Tichý Petr (Jesenec „B“),
rozhodþí: Kopecký, divákĤ: 150; Mohelnice/
10 - Kotlár Robin (Smržice), Vojtek OndĜej (ýechy
I.B TąÍDA, SKUPINA „A“
Moraviþany - Kozlovice 2:1 (0:0), branky:
Navrátil 2 - Dohnal, rozhodþí: Boþek, divákĤ: 16. kolo: ýernovír - Mor. Beroun 2:4 (2:1), pod KosíĜem).
200; Šternberk - Dolany 3:0 (1:0), branky: Valtr, branky: Šubrt, PetrĤ - Šimek 2, Varga, Komenda;
Havlík, T. Hlaváþek, rozhodþí: Klíma, divákĤ: 190; Chválkovice - Paseka 0:1 (0:1), branka: PČnþík;
mládežnické soutøže
Kralice na Hané - 1.FC PĜerov 2:0 (0:0), branky: Lipová - Slavonín 3:0 (1:0), branky: A. Burget
Z. Petržela, Valtr, rozhodþí: PČþek, divákĤ: 200; 2, M. Burget; ýervenka - Velký Týnec 2:3 (0:1),
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
Urþice - Litovel 2:1 (1:0), branky: Los 2 - Zavadil, branky: Gál, Suchánek - Pospíšil 2, Lintner;
SKUPINA „D“ - starší dorost
rozhodþí: ŠtČtka, divákĤ: 250.
PĜíkazy - Mohelnice/Moraviþany „B“ 2:1 (1:1), 18. kolo: Velké MeziĜíþí - KromČĜíž „B“ 3:0 (0:0),
1. Mohelnice
17 12 3 2 40:16 39 branky: Prášilík, Moural - Masopust; BohuĖovice HFK TĜebíþ - Otrokovice 5:1 (3:0), Bystrc-Kníniþky
2. Litovel
17 10 3 4 34:19 33 - Hluboþky 2:3 (1:1), branky: JankĤ, Vašenka - - FC Veselí nad Moravou 0:1 (0:1), MSK BĜeclav 3. Jeseník
17 9 5 3 32:20 32 Melichárek 3; Drahlov - Bouzov 2:4 (0:4), branky: Tatran Brno-Bohunice 4:3, 1.SK ProstČjov - Vyškov
4. 1.FC P Ĝerov
17 10 1 6 40:31 31 Zaorálek, Habeeb - Krpec 2, Jílek, Garstka
1:1 (0:0), Uherský Brod - HavlíþkĤv Brod 0:2 (0:0),
5. 1. HFK Ol. „B“ 17 9 3 5 26:18 30
1. Bouzov
15 14 1 0 46:15 43 PelhĜimov - Vrchovina 2:2 (1:2)
6. Ústí u Hr.
17 9 1 7 39:26 28
2. Mor. Beroun
15 10 1 4 37:21 31
1. TĜebíþ
15 13 1 1 52:12 40
7. Kozlovice
17 8 4 5 36:23 28
3. Bohu Ėovice
15 10 0 5 47:20 30
2. Bohunice
15 9 1 5 30:25 28
8. Kralice n.H.
17 7 4 6 32:27 25
4. Hlubo þky
15 9 1 5 30:21 28
3. 1.SK ProstČjov 15 8 2 5 28:20 26
9. Hn Čvotín
17 6 5 6 19:31 23
5. Velký Týnec
15 7 5 3 32:23 26
4. BĜeclav
15 8 2 5 37:30 26
10. Leština
17 5 6 6 28:30 21
6. ýernovír
15 8 1 6 31:19 25
5. Velké MeziĜíþí 15 8 1 6 23:21 25
11. Štíty
17 5 5 7 32:32 20
7. Slavonín
15 6 2 7 30:23 20
6. Vrchovina
15 6 3 6 27:37 21
12. Dolany
17 5 5 7 31:36 20
8. Lipová
15 6 1 8 25:24 19
7. KromČĜíž „B“
15 6 2 7 16:19 20
13. Želatovice
17 4 6 7 30:40 18
9. Paseka
15 4 3 8 17:32 15
8. PelhĜimov
15 5 4 6 32:24 19
14. Urþice
17 5 2 10 24:40 17 10. PĜíkazy
15 4 3 8 24:41 15
9. Vyškov
15 5 4 6 18:15 19
15. B Člotín
17 2 2 13 15:49 8 11. Drahlov
15 4 2 9 27:41 14
10. Havl. Brod
15 5 3 7 17:21 18
16. Šternberk
17 2 1 14 22:42 7 12. Mohelnice/Mor. „B“15 4 1 10 32:42 13
11. Veselí n. M.
15 5 2 8 18:33 17
13. ýervenka
15 3 4 8 21:38 13
12. Otrokovice
15 4 3 8 16:39 15
I.A TąÍDA, SKUPINA „B“
14. Chválkovice
15 2 3 10 10:49 9
13. Bystrc
15 4 1 10 19:28 13
16. kolo: Plumlov - Dub nad Moravou 0:1 (0:1),
14. Uherský Brod 15 3 3 9 12:21 12
branka: Šálek; Jesenec - Troubky 1:1 (1:1),
PąEBOR OFS - II.TąÍDA
branky: Bláha - Stískal; Kojetín - Klenovice 16. kolo: Urþice „B“ - Dobromilice 3:2
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „D“ - mladší dorost
na Hané 2:3 (1:3), branky Klenovic: Kubíþek (0:2), branky: Rolný 2, Látal - Makiš, Špaþek;
2, Cibulka; Lipník nad Beþvou - Brodek PĜemyslovice - Brodek u ProstČjova 0:0, 18. kolo: Velké MeziĜíþí - KromČĜíž „B“ 1:1
u PĜerova 8:1 (4:0), branky: Simon 3, Merta 3, Držovice-BedihošĢ 1:0 (0:0), branka: stĜelec (0:0), 1.SK ProstČjov - Vyškov 0:0, HFK TĜebíþ
Machala, Baran - L. Navrátil; NámČšĢ na Hané nenahlášen; Konice „B“ - ýechovice „B“ 5:1 (2:0), - Otrokovice 6:0 (3:0), Uherský Brod - HavlíþkĤv
- Kožušany 1:3 (1:2), branky: Kvapil - Psotka 2, branky: Kaprál 2, Mohelník, Raiskub, Svaþina - Brod 0:0, PelhĜimov - Vrchovina 2:2 (2:0), BystrcOtava; Slatinice - Opatovice/Všechovice 2:1 (0:0), Urbánek; Otaslavice - Hvozd 3:2 (2:1), branky: Kníniþky - FC Veselí nad Moravou 1:0, MSK
branky: Tomášek, Vychodil - Janásek; Mostkovice Vlachynský 2, Štefka - HuĖka, Kubice; NČmþice BĜeclav - Tatran Brno-Bohunice 2:1
15 11 2 2 47:14 35
- ýechovice 2:1 (0:1), branky: Milar, R. Karafiát nad Hanou – ZdČtín 3:0 (1:0), branky: NeckáĜ 2, 1. T Ĝebíþ
Vrána; Protivanov „B“- Olšany 2:1 (0:1), branky: 2. 1.SK ProstČjov 15 10 1 4 51:21 31
-Urbánek.
3. Vy škov
15 8 6 1 24:11 30
1. Lipník n.B.
15 10 2 3 43:11 32 stĜelci nehlášeni.
4. B Ĝeclav
15 9 2 4 37:26 29
5. Bohunice
15 7 3 5 28:22 24
6. Krom ČĜíž „B“
15 6 4 5 25:24 22
7. Pelh Ĝimov
15 4 7 4 29:23 19
8. Velké Mezi Ĝíþí 15 5 4 6 21:29 19
Okresní fotbalový svaz ProstČjov ve spolupráci
9. Bystrc
15 5 3 7 18:29 18
10. Havl. Brod
15 5 2 8 19:26 17
s Komisí rozhodþích poĜádá
11. Otrokovice
15 4 4 7 16:25 16
NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH
12. Uherský Brod
15 4 4 7 15:29 16
13. Vrchovina
15 2 3 10 12:34 9
pro Ĝízení fotbalových utkání.
14. Veselí n. M.
15 2 1 12 12:41 7
Bližší informace vám podá telefonicky sekretáĜ OFS PV
a pĜedseda pravidlové komise OKFS
PąEBOR OLOMOUCKÉHO
pan Pavel PeĜina na þísle 728 211 789.
KFS - starší dorost
14. kolo: Mohelnice - Lipník n.B. 6:1 (4:1),
branky: Formánek 2, Kopa 2, Hojgr, Mach Krmášek; Litovel - ýernovír 3:0 (0:0), branky:
BednáĜ 2, F. Coufal; ýechovice - Šternberk 4:0
Disciplinární komise OFS ProstČjov na svém 16. Ĝádném zasedání dne 1. dubna 2010 rozhodla: (2:0), branky: Jahl, KoleþkáĜ, Spálovský, vlastní;
- dle Dě1/6a o udČlení nepodmínČných trestĤ pro JiĜího Krestu (Sokol BedihošĢ) na 2 Jeseník - FKM Konice1:0 (1:0), branka: Kysela;
soutČžní utkání, Radomíra ŠtČpánka (FC Kostelec n.H) a JiĜího Kameného (TJ Horní ŠtČpánov) Nezamyslice - Kralice na Hané 3:4 (0:0), branky:
Štefloviþ 2, Letocha - Musil, Rohovský, Bártlík,
na 1 soutČžní utkání - vše s platností od 28.3.2010
- dále se žádosti o zmČnu zbytku trestu 1 SU podmínČnČ v pĜípadČ Martina Bilíka (Sokol ýechovice) Kratina; 1. HFK Olomouc „B“- Vikt. PĜerov 2:0
vyhovuje, trest se mČní podmínČnČ od 1.4.2010 do 1.7.2010 dle Dě VII/31, v pĜípadČ Dušana (0:0), branky: Kroupa, Hrabec
1. Mohelnice
13 10 2 1 42:10 32
Muzikanta (Sokol PĜemyslovice „B“) o zmČnu zbytku trestu na 2 soutČžní podmínČnČ se nevyhovuje
2. Litovel
13 10 1 2 38:16 31
dle Dě VII/31, stejnČ jako v pĜípadČ Kamila Pitnera (TJ Horní ŠtČpánov) o zmČnu zbytku trestu 2
3. 1. HFK ‚“B“‘
13 9 2 2 30:13 29
mČsícĤ podmínČnČ.
Zapsal Pavel PeĜina, sekretáĜ OFS, souhlasil Jaroslav ýížek, pĜedseda DK
4. Šternberk
13 7 1 5 28:13 22
5. ýernovír
13 6 1 6 28:25 19
SportovnČ-technická komise OFS ProstČjov na svém 19. Ĝádném zasedání dne 31. bĜezna 2010 rozhodla:
6. Nezamyslice
12 5 3 4 16:16 18
- zmČny termínĤ utkání
7. Jeseník
13 4 3 6 13:27 15
pĜebor dorostu; 13. kolo: Otaslavice - Protivanov dne 4. 4. 2010 od 10:30 hodin
8. Kralice n.H.
13 4 1 8 21:35 13
pĜebor žákĤ; 3. kolo: Výšovice - Otaslavice 14. 4. 2010 od 16:30 hodin, 8..kolo: FKM Konice - Otaslavice
9. Vikt. PĜerov
13 3 3 7 15:26 12
29. 4. 2010 od 16:00 hodin (hĜištČ Konice), 10. kolo: Haná Nezamyslice - Otaslavice 12. 5. 2010 od
12 3 2 7 16:44 11
17:00 hodin, 11. kolo Otaslavice - Protivanov 5. 5. 2010 od 17:00 hodin, 12. kolo: FKM Konice - Haná 10. Lipník n.B.
11. ýechovice
13 3 1 9 21:32 10
Nezamyslice 30. 5. 2010 od 9:00 hodin. Všechny zmČny byly provedeny po dohodČ oddílĤ..
12. FKM Konice
13 3 0 10 18:29 9
- zmČna hrací plochy:
Sokol BedihošĢ odehraje 17. kolo v sobotu 10. 4. 2010 od 16:00 na hĜišti v Hrubþicích a 19. kolo v sobotu
PąEBOR OLOMOUCKÉHO
24. 4. 2010 od 16:30 a 18. kolo dorostu v nedČli 18. 4. 2010 od 10:30 hodin na hĜišti v Bedihošti.
KFS - mladší dorost
rĤzné:
ýlen STK p. Macharáþek provedl 24. 3. 2010 prohlídku hrací plochy v ProtivanovČ. Na základČ závČrĤ 14. kolo: Litovel - ýernovír 2:2 (2:1), branky:
z provČrky hĜišĢ v rámci „Pasportizace“ se ukládá oddílĤm, kterým byly nedostatky pĜedány na loso- Gazík, BednáĜ - Zapletal 2; ýechovice - Šternberk
vacím aktivu dne 10. 7. 2009 s termínem odstranČní do 15. 11. 2009 podat STK zprávu o jejím odstra- 0:3 (0:1), branky: Vinkler, Vrablík, Koláþek;
nČní do 15.4.2010. Jedná se o oddíly: TJ Horní ŠtČpánov, FC Hrubþice, Sokol IvaĖ, TJ Krumsín, Sokol Mohelnice - Lipník n.B. 4:2 (3:2), branky: Kožela
Otaslavice, FC Ptení, Sokol PĜemyslovice, Sokol ZdČtín, Sokol Vrahovice, Sokol Tištín, Sokol ýechy 2, Horák, Maulis - KovaĜík 2; Jeseník - FKM
pod KosíĜem, Sokol Pavlovice, Sokol Drahany. Za nesplnČní povinnosti se vystavují pokutČ dle RS þl.23 Konice 4:0 (2:0), branky: Krohmer 2, Schneider,
bod 7.
Zapsal Pavel PeĜina, sekretáĜ OFS, odsouhlasil Ladislav DvoĜáþek, pĜedseda STK Dlouhý; Nezamyslice - Kralice na Hané 2:3 (0:0),

Máte zájem dølat ROZHODéÍHO?

zprávy od zeleného stolu...

- Jeseník 3:2 (1:2), branky: Ondroušek, ýásteþka,
Dán – Maþkal, Obšil; Lipník n.B. - Nemilany 0:2
(0:1), branky: ZdaĜil 2; ýernovír - Mohelnice 1:5
(0:1), branky: Zapletal – Ryba 2, Kneifel, NČmec,
ŠafáĜ; 1.FC PĜerov „B“- Šumperk „B“0:0
1. Mohelnice
15 11 2 2 35:10 35
2. Vikt. PĜerov
14 11 1 2 37:5 34
3. 1. HFK Ol. „B“ 15 10 0 5 40:16 30
4. 1.SK ProstČjov „B“ 15 10 0 5 36:21 30
5. Jeseník
15 8 2 5 31:17 26
6. Hranice „B“
15 8 2 5 31:18 26
7. Šternberk
14 7 3 4 28:13 24
8. Uniþov „B“
15 7 1 7 33:35 22
9. Lipník n.B.
15 7 0 8 30:31 21
10. Šumperk „B“
15 5 2 8 23:35 17
11. 1.FC PĜerov ‚“B“‘ 15 3 3 9 16:40 12
KRAJSKÁ SOUT÷Ž,
12. Nemilany
15 3 1 11 24:55 10
SKUPINA „A“ - dorost
13. ýernovír
15 2 3 10 17:37 9
16. kolo: Velké Losiny - Javorník 2:1 (0:0), branky: 14. Nové Sady
15 1 2 12 17:65 5
PoĜízka, NedvČd - Doležel, Zlaté Hory - Lipová 2:0
(2:0),branky: Harazin, vlastní; ZábĜeh na MoravČ
PąEBOR OLOMOUCKÉHO
„B“- VikýĜovice 2:3 (1:2), branky: Kasparoviþ,
KFS - mladší žáci
Kunþar - Miþo, Vaclavský, Václahovský; Štíty - 16. kolo: Šternberk - 1.SK ProstČjov „B“ 0:4 (0:0),
Žulová 5:0 (0:0), branka: Sopel 2, Hoško, Petrman, branky: Popelka, Kroutil, KalandĜík, Skalník; Nové
Skalický; Mikulovice - Mor. Beroun 2:2 (0:0), Sady - Vikt. PĜerov 3:3 (1:1),branky:Antoníþek 3 branky: Kadlþík, Navrátil - Komenda, Kraus; Ruda RytíĜ 2, Macháþek; Uniþov „B“- 1. HFK Olomouc
nad Mor. - Nové Sady 2:0 (0:0), branky: Pospíšil, „B“ 5:3 (1:1), branky: Mako 3, Šléška 2 – Domes,
JankĤ; Bohdíkov - Troubelice 2:1 (1:1), branky: P. TisoĖ, Chyzhman; Hranice „B“ - Jeseník 1:5
Šárník, Langer - Petr
(1:3), branky: Smékal - Pechoušek 2, KĜivohlávek,
1. Velké Losiny
16 14 1 1 49:14 43 Janíþek, M. Bráblík; Lipník n.B. - Nemilany
2. VikýĜovice
15 11 3 1 40:19 36 3:3 (1:0), branky: Vasilijev 2, KrejþiĜík – Jarma,
3. Bohdíkov
15 9 3 3 46:23 30 HoĜava, Fryþ; ýernovír - Mohelnice 4:1 (2:0),
4. Nové Sady
15 9 1 5 45:19 28 branky: Guskoviþ 2, Kudliþka 2 - Marák; 1.FC
5. Lipová
16 8 2 6 35:31 26 PĜerov „B“- Šumperk „B“ 3:4 (0:2), branky:
6. ZábĜeh ‚“B“‘
15 8 1 6 37:34 25 Horák 3 - Hilbert 3, Cikryt
7. Zlaté Hory
15 6 1 8 30:41 19
1. Jeseník
15 15 0 0 108:8 45
8. Troubelice
15 5 3 7 28:30 18
2. Šumperk „B“
15 11 3 1 76:22 36
9. Ruda nad Mor. 15 5 1 9 23:34 16
3. 1.SK ProstČjov „B“ 15 10 3 2 52:19 33
10. Štíty
15 5 1 9 31:46 16
4. ýernovír
15 9 2 4 46:26 29
11. Žulová
15 5 1 9 32:52 16
5. Uniþov „B“
15 8 3 4 46:29 27
12. Mor. Beroun
15 3 3 9 34:46 12
6. Nemilany
15 8 3 4 47:31 27
13. Javorník
15 3 2 10 19:38 11
7. Mohelnice
15 6 4 5 33:37 22
14. Mikulovice
15 2 3 10 29:51 9
8. 1.FC PĜerov „B“ 15 5 1 9 26:46 16
9. 1. HFK Ol. „B“ 15 5 0 10 29:45 15
KRAJSKÁ SOUT÷Ž,
10. Hranice „B“
15 4 2 9 41:52 14
SKUPINA „B“ - dorost
11. Šternberk
14 4 1 9 23:71 13
16. kolo:Troubky - Opatovice 2:2 (1:2), branky: Škola, 12. Nové Sady
15 3 2 10 34:73 11
Hudec - ýíhal, Ondroušek; Chválkovice - Radslavice 13. Vikt. PĜerov
14 2 3 9 16:61 9
2:3 (2:1), branky: HeĜmánek, Rada - Borovský 2, 14. Lipník n.B.
15 0 1 14 14:71 1
Mikula; Nemilany - Vrahovice 4:1 (1:0), branky:
Kopeþný 2, Copek, Myšák – Minx; Želatovice KRAJSKÁ SOUT÷Ž,
SKUPINA „A“ - starší žáci
Tovaþov 2:3 (2:2), branky: Calábek, Hlobil - Navrátil
3; Urþice - Kostelec na Hané 2:1 (1:0), branky: 16. kolo: Želatovice - NČmþice nad Hanou 1:3 (1:2),
Žídek, Halouzka - Koneþný; BohuĖovice - Hluboþky branky: Kurfürst - Zahrada 2, Saudský; FKM
1:2 (0:2), branky: KouĜil – ěezníþek, M. Goldscheid; Konice - Hluboþky 2:1 (1:1), branky: Kováþ, Vogl
NámČšĢ na Hané - Kozlovice 4:0 (1:0), branky: - Válek; ýechovice - Opatovice 3:1 (0:0), branky:
NČmeþek, Trajer, Pospíšil - MasaĜík; Chomoutov
Branþík 2, R. Dohnal, Csontos
Švach,
1. Tovaþov
15 12 1 2 48:16 37 - NámČšĢ na Hané 2:1 (1:0), branky:
2. NámČšĢ n. H.
15 12 0 3 60:24 36 Holubec - Vrba; Velký Týnec - PS PĜerov 1:0 (1:0),
3. Hluboþky
15 10 4 1 50:18 34 branka: Klabaþka; Slatinice – Kostelec na Hané
4. BohuĖovice
15 9 3 3 43:18 30 1:5 (1:3), branky: Krejþí - Picek 4, Hercík
1. FKM Konice
14 14 0 0 61:9 42
5. Kostelec n.H.
15 9 1 5 41:20 28
2. Kostelec n.H.
14 11 0 3 67:18 33
6. Urþice
15 8 3 4 50:25 27
3. Hluboþky
14 10 2 2 49:13 32
7. Nemilany
15 5 2 8 26:41 17
4. Chomoutov
14 10 0 4 46:24 30
8. Kozlovice
15 5 1 9 22:41 16
5. Velký Týnec
14 7 2 5 34:28 23
9. Chválkovice
15 5 0 10 20:53 15
6. Opatovice
14 6 2 6 23:23 20
10. Radslavice
15 4 2 9 20:44 14
7. ýechovice
14 5 2 7 32:47 17
11. Želatovice
15 2 7 6 17:31 13
8. Želatovice
14 5 1 8 22:26 16
12. Opatovice
15 3 4 8 27:47 13
9. PS PĜerov
13 4 0 9 22:35 12
13. Troubky
15 3 3 9 31:38 12
14 4 0 10 21:56 12
14. Vrahovice
15 2 1 12 21:60 7 10. Slatinice
11. NámČšĢ n. H.
14 3 2 9 27:66 11
12. NČmþice n.H.
PąEBOR OFS - dorost
14 3 1 10 17:37 10
Dohrávka 13.kola: Otaslavice-Protivanov 3:3
13. Brodek u PĜ.
13 2 0 11 15:54 6
16. kolo: Brodek u Konice - Brodek u ProstČjova 4:0,
Tovaþov - družstvo odstoupilo ze soutČže
Držovice-Lipová „B“ 1:0, Otaslavice-Mostkovice
3:5, Výšovice-Pivín 0:5, BedihošĢ-PĜemyslovice
KRAJSKÁ SOUT÷Ž,
6:1, NČmþice-Olšany 3:0, Protivanov volný los.
SKUPINA „A“ - mladší žáci
1. Pivín
14 14 0 0 108:6 42 16. kolo: Chomoutov - NámČšĢ na Hané 9:1
2. Mostkovice
14 12 1 1 57:16 37 (7:0), branky: Pírek 4, Zapletal 2, BlaĢák, Kuþera,
3. NČmþice
14 11 0 3 80:23 33 Nastoupil – Dostál; Želatovice - NČmþice nad
4. Protivanov
13 8 2 3 61:36 26 Hanou 3:0 (3:0), branky: Perutka, Jemelka,
5. Držovice
14 8 2 4 49:28 26 Stískálek;ýechovice - Opatovice 7:0 (3:0),branky:
6. Otaslavice
14 7 3 4 65:40 24 Kiška 3, Bílý, Šustr, Havlíþek, PĜikryl; FKM
7. Brodek u Konice13 7 1 5 47:42 22 Konice - Hluboþky 7:0 (4:0), branky: Škrabal 2,
8. Lipová B
14 3 3 8 32:41 12 Olejníþek 2, Procházka, Vychodil, Popelka; Velký
9. Výšovice
13 3 0 10 21:48 9 Týnec - PS PĜerov 0:5 (0:1), branky: Koutný 2,
10. BedihošĢ
14 3 0 11 23:51 9 KrejþíĜ 2, Petruška; Slatinice - Kostelec na Hané
11. Olšany
13 2 1 10 21:67 7 3:1 (3:0), branky: L. KĜeþek, Ryšavý, J. KĜeþek –
12. Brodek u PV 14 1 3 10 18:114 6 Hruban
13. PĜemyslovice 14 1 2 11 10:80 5
1. PS PĜerov
13 13 0 0 78:6 39
KanonýĜi: 26 - Vozihnoj Luboš (Pivín), 22 - Filka 2. Želatovice
14 12 1 1 75:9 37
Stanislav (Pivín), 21 - Šišma David (Pivín).
3. ýechovice
14 11 0 3 75:15 33
4. FKM Konice
14 10 2 2 58:15 32
MORAVSKOSLZESKÁ DIVIZE,
5. Opatovice
14 7 0 7 50:51 21
SKUPINA „D“ - starší žáci
6. Slatinice
14 6 1 7 36:28 19
18. kolo: Velké MeziĜíþí - KromČĜíž 6:0 (4:0), 7. NámČšĢ n. H.
14 6 1 7 35:55 19
14 6 1 7 31:63 19
HavlíþkĤv Brod - Sparta Brno 0:2 (0:1), 1.SK 8. Velký Týnec
14 5 2 7 39:37 17
ProstČjov - HFK TĜebíþ 0:4, Hodonín-Šardice - 9. Chomoutov
14 4 1 9 22:41 13
PelhĜimov 7:1 (3:0), 1.FC Brno „B“ - 1.FC Slovácko 10. NČmþice
14 3 0 11 34:74 9
„B“ 6:0 (3:0), Tatran Brno-Bohunice - Jihlava „B“ 11. Kostelec n.H.
12. Hluboþky
14 2 1 11 16:74 7
1:0, Mikulov - MSK BĜeclav nehlášeno.
13 0 0 13 5:86 0
1. Hodonín-Šardice 15 13 1 1 54:8 40 13. Brodek u PĜ.
2. KromČĜíž
15 11 2 2 48:15 35
Tovaþov - družstvo odstoupilo ze soutČže
3. Sparta Brno
15 10 3 2 29:8 33
4. 1.FC Slovácko „B“15 9 3 3 41:21 30
PąEBOR OFS PROST÷JOV – žáci
5. 1.FC Brno „B“ 15 9 2 4 48:26 29 12. kolo: Urþice-Protivanov 2:3, Otaslavice6. Havl. Brod
15 7 4 4 21:13 25 Vrahovice 2:0, Plumlov - Vyšovice odloženo,
7. TĜebíþ
15 6 5 4 27:25 23 Klenovice-Pivín 2:4, FKM Konice - Nezamyslice
8. BĜeclav
14 5 1 8 20:34 16 odloženo, BedihošĢ volný los
9. Jihlava „B“
15 5 1 9 15:38 16
1. Protivanov
10 9 0 1 96:9 27
10. Bohunice
15 4 3 8 14:28 15
2. Nezamyslice
9 7 2 0 57:11 23
11. Velké MeziĜíþí
15 4 3 8 18:34 15
3. Pivín
11 7 1 3 43:22 22
12. 1.SK ProstČjov 15 4 1 10 13:35 13
4. Urþice
11 6 1 4 35:16 19
13. Mikulov
14 1 2 11 4:28 5
5. Klenovice
11 6 1 4 35:26 19
14. PelhĜimov
15 0 3 12 9:44 3
6. Plumlov
10 5 3 2 26:14 18
7. BedihošĢ
10 3 0 7 30:55 9
PąEBOR OLOMOUCKÉHO
8. FKM Konice B 9 3 0 6 25:71 9
KFS - starší žáci
9. Otaslavice
7 2 1 4 8:14 7
16. kolo: Šternberk - 1.SK ProstČjov „B“ 3:1 (0:0), 10. Vrahovice
11 0 2 9 4:56 2
branky: Sláma 2, Zatloukal – KĜivinka; Nové Sady 11. Vyšovice
9 0 1 8 7:72 1
- Vikt. PĜerov 1:2 (1:1), branky: Ministr – RytíĜ, KanonýĜi: 23 - Milar Ondrej (Protivanov), 17
Bartók; Uniþov „B“- 1. HFK Olomouc „B“ 4:3 - Prášil Adam (Klenovice), 16 - Vozihnoj Alois
(3:2), branky: Muzikant, Hofírek, Zámeþník, (Protivanov)
Pecháþek – Hamy, Sázel, Andrýsek; Hranice „B“
Zpracoval a pĜipravil Petr Kozák
branky: PĜikryl, Kratochvíl - Halenka 2, Jamrich;
1. HFK Olomouc „B“- Vikt. PĜerov 1:1 (1:1),
branky: Branþík – Bernard
1. Mohelnice
13 10 1 2 45:7 31
2. Litovel
13 9 2 2 57:18 29
3. Šternberk
13 9 1 3 29:15 28
4. 1. HFK ‚“B“‘
13 7 3 3 43:13 24
5. Jeseník
13 7 2 4 29:24 23
6. ýernovír
13 6 3 4 34:22 21
7. Lipník n.B.
12 6 1 5 25:21 19
8. Kralice n.H.
13 6 1 6 25:27 19
9. Vikt. PĜerov
13 5 3 5 28:28 18
10. ýechovice
13 2 0 11 11:44 6
11. FKM Konice
13 1 1 11 9:53 4
12. Nezamyslice
12 0 0 12 6:69 0

Box

6. dubna 2010

BoxeĆi Prostøjova utrpøli tĆetí porážku ze êtyĆ letošních duelĎ!
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Obhájci z Ústí udølili BC DTJ lekci

u
g
n
i
r
EXTRALIGA éR, sezóna 2009-2010
9. kolo:
SKP Sever Ústí nad Labem - BC DTJ Prostøjov 14:4
(váhová kategorie do 54 kg: Chromý - Parlagi 0:2 na body, váhová
kategorie do 57 kg: Kováþ – Polakoviþ 2:0 diskvalifikací ve 3. kole,
váhová kategorie od 60 kg: Hulyev – Šerban 0:2 na body, váhová
kategorie do 64 kg: Chládek – Balász 2:0 na body, váhová kategorie
do 69 kg: M. Svoboda – Rajda 2:0 r.s.c. v 1. kole, váhová kategorie
do 75 kg: Bezvoda – Besaljan 2:0 na body, váhová kategorie do 81
kg: ěezníþek bez boje – soupeĜ váhu neobsadil, váhová kategorie
do 91 kg: Viktora – Novotný 2:0 na body, váhová kategorie nad 91
kg: PrĤša – Bártek 2:0 na body)
BC Ostrava - KB Most+Doprava Døêín 8:10
(váhová kategorie do 54 kg: Velký – K. Rogowski 2:0 na body,
váhová kategorie do 57 kg: Barák – F. Radiþ 2:0 na body, váhová
kategorie do 60 kg: Schreiber – L. Radiþ 0:2 vzdáním ve 3. kole,
váhová kategorie do 64 kg: Gorecki – Gaži 0:2 na body, váhová
kategorie do 69 kg: Závodný – ChudČcki 0:2 na body, váhová
kategorie do 75 kg: Hejl – Libiš 0:2 na body, váhová kategorie do
81 kg: Sojka – Stárek 0:2 r.s.c. ve 2. kole, váhová kategorie do 91
kg: Beníþek – ýerník 2:0 na body, váhová kategorie nad 91 kg: Slíž
– Kroupa 2:0 r.s.c. v 1. kole)
Samson BC ýeské BudČjovice volný los.
PRčB÷ŽNÁ TABULKA po neúplném 9. kole
1. BC SKP ever Ústí nad Labem6 4 0 2
62:46
2. BC DTJ ProstČjov
7 4 0 3
68:58
3. Samson BC ýeské BudČjovice6 4 0 2
56:52
4. Dop. DČþín+ KB Baník Most 7 3 0 4
55:72
5. BC Ostrava
8 2 0 6
66:78
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KDO S KÝM PąÍŠT÷
Odložené utkání 8. kola, nedČle 11. dubna 2010, 10:00 hodin:
Samson BC ýeské BudČjovice - SKP Sever Ústí nad Labem
10. kolo, 17. a 18. dubna 2010: KB Most+Doprava DČþín - SKP
Sever Ústí n.L., BC DTJ ProstČjov - Samson BC ýeské BudČjovice,
BC Ostrava volný los.
-pk-

ÚSTÍ NAD LABEM/
PROSTċJOV - Pro þleny BC
DTJ ProstČjov i jeho pĜíznivce poslední bĜeznový víkend
rozhodnČ radostný nebyl.
ProstČjovští borci nezvládli ani
druhé veledĤležité utkání v boji
o titul mistrĤ ýeské republiky
v sezónČ 2009/2010 a po porážce
výeských BudČjovicích se vrátili
bez úspČchu i z Ústí nad Labem.
PĜestože obhájcĤm mistrovského poháru podlehli vysoko 4:14
a kromČ bodĤ opČtovnČ pĜišli
také o desetitisícovou prémii od
Veþerníku, jejich šance na titul
ještČ žije, byĢ už není tak velká
jako tomu bylo po dobĜe rozjeté první polovinČ letošního roþníku. Navíc boxeĜi ProstČjova
utrpČli již tĜetí porážku ze þtyĜ
letošních odboxovaných duelĤ!
Dlouho oþekávaný souboj rivalĤ
posledních let pĜinesl do sportovní haly v Ústí nad Labem správné
sportovní napČtí. Domácí boxeĜi
mČli odvádČt hostĤm z ProstČjova
vysokou podzimní porážku a to,
že se jim to zdaĜilo, bylo zásluhou
dobrých výkonĤ jednotlivých
borcĤ z ústecké sestavy. Podle
ohlasĤ ústeckých þinovníkĤ pĜinesl hned první duel jejich rozþarování z vyhlášeného výsledku souboje dvou reprezentantĤ
svých zemí ýR a SR. PĜestože
sudí pĜiĜkli body Parlagimu,
nakonec to ale byli Severoþeši,
kteĜí se radovali z dalších výher
i celkového vítČzství. Tým BC
DTJ tak po ztrátách v DČþínČ
a ýeských BudČjovicích padl ve
druhé polovinČ sezony již potĜetí.
Jedinou výhru letošního roku si
ProstČjované pĜipsali po domá-

cím triumfu nad Ostravou....
Sv ČĜenci trenéra KĜížka tak už
nejsou odkázáni pouze sami na
sebe, ale bedlivČ musí sledovat výsledky ostatních duelĤ.
Cestu k titulu by jim mohlo
znovu umést vítČzství ýeských
BudČjovic v dohrávce nad Ústí
nad Labem. PrávČ toto utkání hodnČ napoví o ambicích
tĜí nejlepších celkĤ, které si
ro rozdávají o medaile - þerstvČ vedoucího Ústí, druhého
ProstČjova a tĜetích ýeských

BudČjovic. Doposud nasbírala družstva shodnČ osm bodĤ.
Jasno už je na konci, kdy po
pĜekvapivé výhĜe slouþeného výbČru DČþína/Mostu
v OstravČ obsadí Severoþeši
þtvrtou a ambiciózní Ostravané
pátou pozici. Mohou však být
v klidu, z extraligy se ani letos
sestupovat nemá. ZávČreþný
duel sezony þeká na BCC DTJ
v nedČli 18. dubna od 10 hodin,
kdy na Hanou dorazí ýeské
BudČjovice.
-pk-
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A ŠUP MU JI. Takhle rozdává rány kapitán prostějovských boxerů Petr
Novotný. Ani jeho standardní výkony však týmu BC DTJ momentálně k bodovým ziskům nestačí...
Foto: Zdeněk Pěnička

Obchodní partneĆi BC DTJ Prostøjov:

Mladí boxeĆi rozdávali rány v MistĆínø
MISTěÍN - V sobotu 13. bĜezna se
konalo druhé kolo Jihomoravské
oblasti boxu v MistĜínČ. Pod vedením trenéra Karla Menyháze se
tohoto klání zúþastnili i junioĜi DTJ
ProstČjov – Petr Vitásek, Patrik Gábor
a OndĜej Dudek. „V nejlíbivČjších
zápasech celého dne porazil novopeþený žákovský mistr ýeské republiky
Patrik Gábor bronzového medailistu
z domácího šampionátu Procházku

z TČmic ve druhém kole r.s.c.! Z výhry
se radoval i Vitásek, jenž v bratrovražedném“ souboji zdolal na body
OndĜeje Dudka,“ sdČlil Veþerníku
Josef Vlach, vedoucí týmu mladých
boxerĤ.
Mládežnická sekce BC
DTJ ProstČjov poĜádá také
PRAVIDELNÝ NÁBOR ŽÁýKģ
OD 10 LET.
-pk-

„Škoda, že jsme prohráli tak vysoko. Dokud ale bude BOXEąI ULOVILI BÁRTKA!
šance, budeme o titul bojovat,“ Ćíká Radoslav KĆížek Ex-reprezentant nastoupil už v Ústí
PROSTċJOV - NejvČtší porci
zklamání už pĜekousl, pĜesto
je poĜád naštvaný. „A to jak
z výkonĤ klukĤ, tak i celého
boxerského dČní...,“ neskrývá
rozladČní z tuzemského boxu
prostČjovský kouþ Radoslav
KĜížek. I když si jeho svČĜenci pĜipsali ve þtyĜech odboxovaných stĜetnutích roku
2010 jediné vítČzství, stále
živí nadČji na zisk historicky
druhého mistrovského titulu.
„Budeme bojovat, dokud bude
šance,“ slibuje v rozhovoru
PROSTċJOVSKÝ Veþerník
šéftrenér BC DTJ KĜížek.
¤ Zkuste se s týdenním odstupem ohlédnout za nevydaĜeným soubojem na severu ýech.
PĜebolelo vás už enormní zklamání?
„Trochu jo.. ýlovČk je hned po
zápase strašnČ naštvanej, ale pak
to rozchodí. (úsmČv) Prohráli
jsme ale zaslouženČ, o tom není
sporu. Mrzí mČ jen, že jsme
prohráli tak vysokým rozdílem.
Na konci totiž mĤže rozhodovat
skóre a my jsme si touto prohrou devalvovali naše pĜedchozí
domácí vítČzství nad Ústím, které
bylo ve stejném pomČru! Kdyby
sudí nechali body Besaljanovi,
jak mČli, odjíždČli bychom ještČ jakž takž spokojeni. Takto to
opravdu mrzí.“
¤ Jak jste vidČl jednotlivé duely?
„První zápas podle mého názoru
zaslou ženČ vyhrál Parlagi, byĢ
vznikly jisté pochybnosti o verdiktu rozhodþích v tomto pĜípadČ. Já si myslím, že to vyhrané
mČl poprávu. Polakoviþ je sice
technickým boxerem, ale ještČ
je mladej... Vydržel kolo a hotovo! Na druhou stranu nemĤžu se

ubránit pocitu, že sudí sledovali
jen Polakoviþe a ne jeho protivníka... NeĜíkám, že by to vyhrál,
to ne, ale klukovi to bralo šĢávu.
Chodil za mnou do rohu a ptal se:
co mám dČlat?! Za vše byl napomínaný... Druhou výhru nám
zaĜídil Šerban, a i když to nebylo
úplnČ ono, podal sebejistý výkon,
byl pánem v ringu a vyhrál
zaslouženČ. V dalším duelu
nemČl Mário Balász sebemenší
šanci. Nastoupil proti Chládkovi,
který je momentálnČ suverénní
þeskou jedniþkou. Je to jediný
boxer, který mĤže v souþasné
dobČ uspČt na mezinárodní scénČ. Do ´devČtašedesátky´ jsem
opČt nasadil RosĢu Rajdu, který
mČl slušný nástup, ale poté udČlal
banální chybu a bez krytu vyletČl
pĜímo na kontra, po kterém jsem
ho tam nenechal. Asi nejvČtší
kĜivdu jsme museli skousnout
v zápase Besaljana s Bezvodou.
Domácí borec byl sice dvakrát
poþítaný, neustále byl pod tlakem,
ale vyhrát to dali Bezvodovi... Do
´jednaosmdesátky´ jsem poþítal
s maćarskou posilou, ale Imre
Sello si zlomil ruku a nikoho
dalšího MaćaĜi nepustili, protože
zrovna probíhalo jejich reprezentaþní soustĜedČní v Turecku.
Nasazovat tam nČkterého z mladíkĤ proti ěezníþkovi pak nemČlo cenu. Velice vyrovnaný duel
svedli PeĢa Novotný s Lukášem
Viktorou. To byl vskutku pČkný box, který nadchnul diváky.
A takovéto souboje se nechávají
domácím, takže podle toho to
i dopadlo. Do supertČžké váhy jsme nasadili novou posilu Standu
Bártka, který boxoval po dlouhé
odmlce a PrĤša tak zvítČzil pĜedevším díky vČtšímu pĜehledu.“
¤ BezprostĜednČ po návratu

z Ústí nad Labem
jste sliboval velké zmČny. Dojde
k nim?
„ZmČny každopádnČ budou! NČjaké
udČlám již pro
utkání s ýeskými
BudČjovicemi a další
provedu pĜed novou
sezonou. Tato druhá polovina roþníku mi totiž dala další jistý obrázek o nČkterých klucích, s nimiž
se bohužel budu muset rozlouþit.“
¤ Naznaþíte, kdo to má nahnuté?
„Na to je je štČ brzy. Uvidíme po
sezonČ...“
¤ PĜed utkáním jste neskrýval
obavy z verdiktĤ rozhodþích.
Jak to vypadalo v reálu?
„Musím Ĝíct, že tentokrát si až tak
stČžovat nemĤžeme. Až ne zmiĖovaný duel Besaljana to bylo
vcelku v poĜádku. Víte, rozhodþí
jsou obecnČ slabá stránka celého
þeského boxu, takže se pokaždé
najde zápas, kdy rozhodují jiné
zájmy, než-li výkonnost borce
v ringu. Ale to je na jiné povídání... Snažím se svým boxerĤm
opakovat, že musí boxovat tak,
aby byli jasnČ lepší a pak nebudou mít sudí jinou možnost, než
ho nechat vyhrát! I když zažil
jsou už Ĝadu povedených kouskĤ,
kdy rozhodþí zcela obrátí utkání,
takže jak Ĝíkám, je to poĜád dokola.“
¤ Jaký má mužstvo nyní program?
„ V minulém týdnu jsem nechal
kluk Ĥm do stĜedy volno, od té
doby zase naplno trénují a pĜipravujeme se tak na poslední utkání proti ýeským BudČjovicím.
Musíme udČlat maximum pro
to, abychom se sezónou rozlou-

þili vítČzstvím. Na
jaké umístČní to
bude staþit, to už
neovlivníme.“
¤ V každém utkání letošního roku
vám zatím chybČla váha. Nejinak
tomu bylo i v Ústí
nad Labem, kde
jste neobsadili kategorii do
jednaosmdesáti kilogramĤ! PĜi
tak širokém kádru, jaký máte
k dispozici, je to urþitČ minimálnČ politováníhodné...
„PlnČ si uvČdomuji, že to není
dobré.. Vždycky se snažím
poskládat sestavu tak, aby to bylo
pĜínosem pro celý tým a poslední dobou nám to špatnČ vychází.
Nemám z toho radost. Kluci ze
spodních vah jako Polakoviþ,
Balász, ale i tĜeba Balog þi
Novotný pĜibrali a nastupují
nyní o kategorii výš, což nám
udČlalo na soupisce doslova
paseku. PĜed novým roþníkem
to musíme upravit. KaždopádnČ
na ýeské BudČjovice udČláme
maximum, abychom nastoupili
kompletní a diváci vidČli všechny zápasy.“
¤ Jste ještČ v bojích o mistrovský titul optimistou?
„HodnČ bude záležet na tom,
jak dopadne dohrávka mezi
ýeskými BudČjovicemi a Ústím.
V pĜípadČ, že by Ústí vyhrálo,
už si zlaté medaile vzít nenechá.
Kdyby však uspČli Jihoþeši, bylo
by to ještČ hodnČ zajímavé... PĜi
naší domácí výhĜe nad nimi by
tak rozhodoval pomČr bodĤ a tak
se dají oþekávat nervy do posledního zvonČní. Pokud je šance,
vzdávat to nemĤžeme! Musíme
bojovat, dokud budeme mít
o co.“
Petr Kozák

PROSTċJOV - Jako z rukávu
tahá letos šéftrenér extraligového týmu BC DTJ nové tváĜe.
S neþekanou posilou vyrukovali boxeĜi ProstČjova k utkání
do Ústí nad Labem. Ve váhové
kategorii nad 91 kilogramĤ
premiérovČ oblékl trikot BC
DTJ velezkušený Stanislav
Bártek, který se k boxerskému
Ĝemeslu vrací po témČĜ dvouleté pauze!
Krnovský odchovanec Stanislav
Bártek, jenž svoji boxerskou
kariéru ukonþil v roce 2008 v BC
Ostrava a vrátil se do svého mateĜského oddílu TJ Elfe Krnov. Ve
svém rodném mČstČ také nastoupil do firmy Elfe jako montér
a v krnovském oddílu boxu zaþal
v sokolovnČ znovu peþlivČ trénovat. Podle svých slov se Bártek
cítil po boxerské stránce velmi
dobĜe a þekal na nabídku. Ta pĜišla
z ProstČjova!
„Standa k nám jezdil na tréninky a my jsme poĜád pĜemýšleli,
jestli to zkusit, nebo ne. V jednu
chvíli už jsem s jeho pĜíchodem
do našeho klubu ani nepoþítal,
poĜád jsem však chtČl vidČt, jak
na tom Bártek skuteþnČ je a jestli
zvládne extraligový duel po fyzické stránce. No a pĜed Ústím se
nám pĜi absenci MaćarĤ naskytla pĜíležitost, tudíž jsme dohodli
jeho hostování z Krnova,“ popsal
Radoslava KĜížek, šéftrenér BC
DTJ ProstČjov, nástup bývalého
þeského reprezentanta a úþastníka mistrovství svČta z roku 2001
Stanislava Bártka do prostČjovských barev.
Je trochu pikantní, že se tak stalo právČ v Ústí nad Labem, kde
za soupeĜe ve váze nad 91 kg
mČl boxera s tvrdým úderem,
Ladislava PrĤšu. Bártek se mu
ovšem, co se týþe právČ tvrdé rány,

vyrovnal. První kolo se boxovalo
takticky a soupeĜi se oĢukávali.
Ve druhém již došlo ke zmínČným
tvrdým výmČnám mezi obČma
borci a mnohdy to muselo hodnČ
bolet. Mírnou pĜevahu mČl dle
rozhodþích PrĤša a tak se þekalo
na rozhodující tĜetí dČjství. V nČm
se ještČ Bártek snažil o aktivitu,
ale na pohyblivČjšího, bodovČjšího a komplexnČjšího PrĤšu to
nestaþilo. Ten tak nakonec zvítČzil
na body a upravil stav na koneþných 14:4 pro domácí boxery
SKP Ústí nad Labem. Co se týþe
výkonu Stanislava Bártka, ten

urþitČ nezklamal, ba naopak víceménČ pĜíjemnČ pĜekvapil všechny
pĜítomné odborníky jak i v sedmatĜiceti letech jde boxovat s plným
nasazením. Spokojený byl i kouþ
ProstČjova. „Myslím, že ukázal,
že poĜád umí. KlidnČ mĤže odboxovat ještČ jednu velmi dobrou
sezonu. PĜipomíná mi to vydaĜený
comeback ZdeĖka Plívy,“ naznaþil KĜížek, že má se zkušeným
doyenem i další plány a pĜislíbil,
že Bártka pĜedstaví i prostČjovským pĜíznivcĤm v duelu proti
ýeským BudČjovicím. „Je to
pravdČpodobné,“ dodal.
-pk-

VRÁTIL SE VETERÁN. Sedmatřicetiletý Stanislav Bártek se vrátil
do ringu a posílil BC DTJ Prostějov!
Foto: internet
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Korfbal v podání SK RG Prostøjov:

defilé
éESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
Dohrávka 10. dvoukola: TJ Znojmo MS YMCA – KCC Sokol
ýeské BudČjovice 20:19 (9:10) a 22:15 (8:5)
KONEéNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ éÁSTI:
1. TJ Znojmo MS YMCA
20 13 2 0 5 406:329 43
2. KK Brno
20 12 0 1 7 410:333 37
3. VKC Kolín
20 11 1 0 8 403:364 35
4. KCC Sokol ýeské BudČjovice 20 10 0 1 9 317:347 31
5. SK RG ProstČjov
20
8 1 2 9 373:347 28
6. KC Slavia HavíĜov
20
2 0 0 18 211:421 6
Poznámka: první 4 týmy postoupily do semifinále play-off, pátý tým tabulky (SK
RG ProstČjov)þeká na možnost barážového utkání o úþast v pĜíštím roþníku extraligy,
šestý celek (HavíĜov) sestupuje do první ligy.
PąÍŠTÍ PROGRAM
SEMIFINÁLE - 1. ZÁPASY: VKC Kolín - KK Brno (nedČle 11.
dubna), KCC Sokol ýeské BudČjovice - TJ Znojmo MS YMCA
(sobota 10. dubna). 2. ZÁPASY: TJ Znojmo MS YMCA - KCC
Sokol ýeské BudČjovice (sobota 24. dubna), KK Brno - VKC
Kolín (nedČle 25.4.). PěÍPADNÉ 3. ZÁPASY: KK Brno - VKC
Kolín (nedČle 25.4.), TJ Znojmo MS YMCA - KCC Sokol ýeské
BudČjovice (nedČle 2. kvČtna).
FINÁLOVÝ DEN: 15. kvČtna 2010 ve ZnojmČ.
-pk-

1.éESKÁ KORFBALOVÁ LIGA
Poslední odehrané zápasy - 7. turnaje: BČlá pod BezdČzem
- Brno „B“ 5:14, SK RG ProstČjov „B“ - BČlá pod BezdČzem
12:10 (3:3), SK RG ProstČjov „B“ - Brno „B“ 14:17 (5:8), Kolín
- Moravská TĜebová 20:12 (10:8), DČkanka Praha - Kolín „B“
19:20 (10:10), Moravská TĜebová - DČkanka Praha 15:14 (9:5),
Tábor - DČþín 11:15 (5:6)
PRčB÷ŽNÁ TABULKA
1. TKC DČþín
12
10
0
2 222:133 30
2. VKC Kolín „B“
12
10
0
2 242:183 30
3. KC SPŠS Tábor
12
8
0
4 217:133 24
4. HFK DČkanka Praha
12
7
0
5 200:163 21
5. KC Moravská TĜebová
12
6
0
6 156:183 18
7. KK Brno „B“
12
5
0
7 156:156 5
8. SK RG ProstČjov „B“
12
2
0 10 138:219 6
9. KC BČlá pod BezdČzem
12
0
0 12 98:261 0
PąÍŠTÍ PROGRAM
8. turnaje, sobota 10. dubna 2010 - v ProstČjovČ: 12:00
hodin SK RG ProstČjov - TKC DČþín, 13:30 TKC DČþín - HFK
DČkanka Praha, 15:00 HFK DČkanka Praha - SK RG ProstČjov;
v Moravské TĜebové s Táborem a Brnem, v KolínČ s BČlou pod
BezdČzem.
-pk-

1.éESKÁ DOROSTENECKÁ KORFBALOVÁ LIGA
Poslední odehrané zápasy - 7. turnaje: Znojmo - BČlá pod
BezdČzem 25:9 (9:4), Kolín - BČlá pod BezdČzem 24:11 (13:6),
Kolín - Znojmo 14:19 (5:6), HavíĜov - Kutná Hora 30:5, HavíĜov
- Sokol ýeské BudČjovice 7:0 kontumaþnČ, ýeské BudČjovice Kutná Hora 0:7 kontumaþnČ, Brno - DČþín 10:23 (3:15), DČþín - SK
RG ProstČjov 14:13 (11:8), Brno - SK RG ProstČjov 21:24 (10:11)
PRčB÷ŽNÁ TABULKA
1. TJ Znojmo MS YMCA
14
13
0
1 331:120 39
2. VKC Kolín
14
9
0
5 240:143 27
3. KC Slavia HavíĜov
14
8
2
4 199:146 26
4. TKC DČþín
14
8
2
4 179:165 26
5. KCC Sokol ýeské BudČjovice 14
5
2
7 153:143 17
6. SK RG ProstČjov
14
5
0
9 180:233 15
7. KK Brno
14
5
0
9 190:298 15
8. SK AFK Respo Kutná Hora
14
4
0 10 134:245 12
9. KC BČlá pod BezdČzem
14
3
0 11 146:267 9
PąÍŠTÍ PROGRAM
8. turnaje, nedČle 11. dubna 2010 - v ProstČjovČ: 9:00 SK RG
ProstČjov - TJ Znojmo MS YMCA, 10:20 KC Kutná Hora - TJ
Znojmo MS YMCA, 11:40 KC Kutná Hora - SK RG ProstČjov;
v BrnČ s HavíĜovem a Kolínem, v DČþínČ s BČlou pod BezdČzem
a ý. BudČjovicemi.
-pk-

Áêko na êekané, ostatní êeká vrcholná sobota
PROSTċJOV - Korfbalové soutČže v probíhající sezonČ 2009/2010 pomalu, ale jistČ spČjí ke svému vyvrcholení, což je pĜíležitost shrnout dosavadní boje a zjistit, co
vše nás na tuzemské scénČ v podání oddílu SK RG ProstČjov ještČþeká. PROSTċJOVSKÝ Veþerník pro vás pĜipravil sumáĜ aktuálního stavu jednotlivých výbČrĤ
klubu. „O extraligovém týmu již byla Ĝeþ, jsme tak nČjak na þekané. Další týmy dohrávají své soutČže a my v nich máme svá želízka v ohni. Naše družstva starších,
mladších i mini žákĤ postoupila do semifinálových bojĤ, jsme na nČ pyšní,“ uvedl Jan MynaĜík, “ pĜedseda korfbalového oddílu SK RG ProstČjov. Oddíl se také mĤže
pochlubit zastoupením v reprezentaþních výbČrech. Jak již bylo v našem týdeníku zmínČno, soustĜedČní seniorského týmu absolvovala Lenka Faltýnková, ve výbČru ýeské
republiky do 19 let „dodal“ SK RG hned celé trio a to Barboru Planiþkovou, KateĜinu Zelinkovou a Jana Tichého, kteĜí nejdĜíve absolvovali finální pĜípravu a následnČ výjezd
na SvČtový pohár, jenž se konal v nizozemském Leeku od 1. do 4. dubna (info pĜineseme v nČkterém z pĜíštích vydání).
PĜipravil Petr Kozák

EXTRALIGA: Zaêíná semifinále play-off,
Prostøjov ještø neví, zda bude hrát baráž
Po závČreþném 10. dvoukole
základní þásti ýeské korfbalové
extraligy seniorských družstev
je již jasné, které týmy budou
hrát play off a tedy o nejvyšší
pĜíþky, i to, na které naopak zbyl
smutný „ýerný Petr“. Bohužel
ani v letošním roþníku se boje
nejlepších þtyĜ nedotýkají prostČjovského celku, byĢ k tomu
mČli Hanáci letos zatracenČ blízko... VždyĢ ještČ pĜed posledními zápasy patĜila SK RG pĜíþka
zaruþující posun do semifinále. ZávČreþných ztrát ale bylo
mnoho... „KromČ posledního
dvoukola doma proti Brnu
nás o postup pĜipravily samozĜejmČ dvČ prohry s ýeskými
BudČjovicemi. Mrzet nás
mohou také dvČ prohraná utkání s Kolínem taktéž v domácím
prostĜedí,“ posteskl si nedávno
v rozhovoru pro náš týdeník Jan
MynaĜík, jeden z trenérĤ „A“týmu. „ObzvlášĢ duely proti
ýeským BudČjovicím byly velkým selháním, protože soupeĜ
nehrál dobĜe. My jsme ale prostČ hráli ještČ hĤĜ. FaktorĤ tam
bylo víc - ne úplnČ zdravý kádr,
dlouhá cesta a hlavnČ psychický
blok z šance rozhodnout a jít do
play-off,“ dodal MynaĜík.
Semifinálová utkání se tak odehrají již bez ProstČjova. Série
mezi prvním a þtvrtým klubem
v tabulce, TJ Znojmo MS YMCA
a KCC Sokol ýeské BudČjovice,
zaþíná již tuto sobotu 10. dubna,
druhé utkání je na programu o þtrnáct dnĤ pozdČji. Semifinále mezi
druhým a tĜetím umístČným, KK
Brno a VKC Kolín, se odehraje
v nedČlích 11. a 25. dubna. Hraje
se na dva vítČzné zápasy. Týmy na
pátém a šestém místČ (ProstČjov,
resp. HavíĜov) by mČly bojovat
v baráži o udržení se v nejvyšší
soutČži þeského korfbalu s nejlépe
umístČnými týmy v 1. ýeské korfbalové lize, které se budou snažit
se do ýKE dostat. Týmy usilující

o baráž z 1. ýKL budou známy až
po posledním víkendovém kole,
pĜiþemž nejvČtší šanci mají prozatím TKC DČþín, KC SPŠS Tábor
a 1. HFK DČkanka Praha. Naopak
prozatím druhé kolínské „béþko“
je pochopitelnČ vzhledem k extraligové úþasti svého prvního
výbČru bez nároku na postup.
ZávČreþné turnaje druhé nejvyšší soutČže jsou na programu tuto
sobotu 10. dubna v ProstČjovČ,
Moravské TĜebové a KolínČ.
ZároveĖ je však ale možné, že
barážové duely se budou týkat
jen havíĜovské Slávie a ProstČjov
zĤstane úþastníkem nejvyšší soutČže bez sebemenších nervĤ. „Co
se týká baráže, tak doposud není
jasno. AktuálnČ by to vypadalo na

Tábor. Doufejme, že nejpozdČji
do þtrnácti dnĤ budeme vČdČt,
jak na tom jsme,“ poznamenal
Jan MynaĜík s tím, že ve hĜe je
skuteþnČ možnost, vyhnout se
barážovým kláním. „ěekl bych
dokonce, že je to pravdČpodobné.
Možnost, že baráž hrát nebudeme,
je ve hĜe je þím dál více,“ dodal
bez bližších podrobností šéf prostČjovského klubu. PĜesto je tĜeba
poþítat i s horší variantou a proto
se tým SK RG nadále udržuje
v tréninkovém procesu, byĢ omezeném na jednu jednotku týdne.
„V pĜípravČ na baráž jsme se nyní zamČĜili na opČtovné získání
dobrého pocitu z korfbalu a na
zlepšení nálady v týmu,“prozradil
závČrem MynaĜík.

NA DOMÁCÍ PčD÷ O FINÁLE
Na mladší souputníky žákovských nadČjí SK RG ProstČjov
þeká tuto sobotu 10. dubna semifinálové kolo své ligy, jehož vítČz
postoupí pĜímo mezi nejlepší þtyĜi
týmy, kdežto druhý a tĜetí tým si
budou muset finálový den ještČ
vysloužit v souboji do kĜíže s druhým nebo tĜetím týmem z další
semifinálové grupy, která se hraje v Náchodu. „Naším prvním
cílem tedy bude získat v sobotu
co nejvýhodnČjší postavení pro
play-off. Ambice máme nejvyšší a chceme postoupit z prvního
místa,“ zní z úst trenéra týmu

1. ProstČjov „A“
2. Kolín
3. Mor. T Ĝebová
4. ProstČjov „B“
5. Brno

SKUPINA „B“
16
16
0
16
9
1
16
7
2
16
5
1
16
1
0

0 234:20
6 94:90
7 97:109
9 79:120
15 28:193

48
28
23
16
3

PąÍŠTÍ PROGRAM
SEMIFINÁLE - Skupina „C“, nedČle 11. dubna 2010
v NáchodČ: VKC Kolín - SK AFK Respo Kutná Hora, KC
Náchod „A“ - VKC Kolín, KC Náchod „A“ - SK AFK Respo
Kutná Hora. Skupina „D“, sobota 10. dubna 2010 v ProstČjovČ:
9:30 hodin SK RG ProstČjov „A“ - TKC DČþín, 10:15 TKC
DČþín - KC Moravská TĜebová, 11:00 SK RG ProstČjov „A“ - KC
Moravská TĜebová.
FINÁLOVÝ DEN: sobota 1. kvČtna, místo konání bude urþeno.
-pk-

FINÁLOVÁ SKUPINA - 1. turnaj: Kutná Hora - TKC
DČþín 2:8 (2:4), Náchod-Plhov - BČlá pod BezdČzem
3:10 (2:5), SK RG ProstČjov - VKC Kolín 16:1 (6:1), SK
RG ProstČjov - SK AFK Respo Kutná Hora 0:10 (0:6),
TKC DČþín - KC Náchod-Plhov 10:1 (6:0), KC BČlá pod
BezdČzem - VKC Kolín 14:2 (10:0), SK AFK Respo Kutná
Hora - KC BČlá pod BezdČzem 5:4 (4:2), VKC Kolín - KC
Náchod-Plhov 1:17 (0:10), TKC DČþín - SK RG ProstČjov
20:0 (9:0)
1. DČþín
2. BČlá p. B.
3. Kutná Hora
4. Náchod
5. ProstČjov
6. Kolín

BUDOU MUSET DO BARÁŽE? Korfbalisté Prostějova nezvládli poslední domácí vystoupení proti, odkud je tento snímek, a nyní tak netrpělivě očekávají, zda-li budou muset svoji extraligovou příslušnost obhajovat v baráži.
Rozhodnutí padne v nejbližších dnech.
Foto: archív SK RG

PRčB÷ŽNÁ
3
3
3
3
3
3

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

38:3
28:10
17:12
21:21
16:31
4:47

9
6
6
3
3
0

PąÍŠTÍ PROGRAM
2. turnaj, sobota 17. dubna 2010, DČþín: SK AFK
Respo Kutná Hora - VKC Kolín, SK RG ProstČjov - KC
Náchod-Plhov, TKC DČþín - KC BČlá pod BezdČzem,
KC BČlá pod BezdČzem - SK RG ProstČjov, KC NáchodPlhov - SK AFK Respo Kutná Hora, VKC Kolín - TKC
DČþín. Následují zápasy o 5. místo, o 3. místo a finálové
utkání.
-pk-

„B“-TÝM HOSTÍ ZÁV÷REéNÝ TURNAJ

Zamíchá prostČjovské „béþko“ postupovými kartami do
baráže o extraligu? ToĢ hlavní
otázka pĜed sobotním závČreþným program 1. ýeské korfbalové ligy. Rezerva SK RG
okupuje pĜedposlední pĜíþku
tabulky bez sebemenší nadČje
na jakékoliv vylepšení, avšak
v domácím prostĜedí nyní hostí
týmy, které si dČlají zálusk na
postup a mohou být i potenci-

onálními soupeĜi elitního prostČjovského výbČru v pĜípadné
baráži! Svým pĜípadným vítČzstvím by se tak hráþi a hráþky
„B“-týmu postarali o velké pĜekvapení, jenž by mohlo ovlivnit koneþné poĜadí tabulky druhé nejvyšší soutČže. Otázkou
však také bude, jak se družstvo
vyrovnalo s další dlouhou pĜestávkou, neboĢ poslední duel
odehrálo pĜed více než mČsí-

cem (6. bĜezna - pozn.red.)
v BČlé pod BezdČzem, mimochodem s vítČznou koncovkou.
ProstČjované si však z finiše
hlavu nedČlají. „Bude to takové uvolnČní. PĤjde o poslední kolo, kdy ani tak nebudou
dĤležité výsledky zápasĤ, jako
spíš bude cílem se pobavit
a dobĜe si zahrát,“ poznamenal na internetových stránkách
klubu David Koneþný, jeden

TAKÉ DOROSTENCI SE LOUéÍ

PąED DOMÁCÍM PUBLIKEM

Také dorostenci mají tu možnost, zakonþit letošní sezonu
v domácím prostĜedí, neboĢ
i jeden z posledních turnajĤ 1.
ýeské korfbalové dorostenecké
ligy se uskuteþní v ProstČjovČ
a to v nedČli 11. dubna. PĜed
závČreþným kláním patĜí SK
RG šestá pĜíþka a právČ o co
nejlepší umístČní mezi pátou
a osmou pozicí budou oveþDavida Koneþného. „Druhým ky lodivoda Martina Uherky
cílem bude si oĢuknout formu
soupeĜe z DČþína, se kterým jsme
ještČ letos nehráli,“ dodal. A právČ
proti DČþínu odehraje družstvo
mladších žákĤ první zápas, ten
Nejmladší potČr korfbalové
druhý sehraje proti Moravské
mládeže má za sebou první
TĜebové. Kompletní sobotní
finálový den, který se odehrál
program semifinálového kola
v sobotu 20. bĜezna na pĤdČ
v prostČjovské hale RG a ZŠ ve
vítČze skupiny v Kutné HoĜe. Na
Studentské ulici je následující:
úvod zdolalo družstvo minižákĤ
9:30 hodin SK RG ProstČjov „A“
SK RG Kolín vysoko 16:1,
- TKC DČþín, 10:15 hodin TKC
následnČ však prohráli drtivČ
DČþín - KC Moravská TĜebová,
s DČþínem 0:20 i domácím
11:00 hodin SK RG ProstČjov
celek z Kutné Hory 0:10. „První
„A“ - KC Moravská TĜebová.

MLADŠÍ ŽÁCI BOJUJÍ V SOBOTU

KONEéNÉ TABULKY PO ZÁKLADNÍ éÁSTI
SKUPINA „A“
1. Náchod „A“
16
13
0
3 198:56 39
2. DČþín
16
13
0
3 139:72 39
3. Kutná Hora
16
7
0
9 77:103 21
4. BČlá p. B.
16
6
0 10 86:85 18
5. Náchod „B“
16
0
0 16 19:217 0

MINIŽÁCI

LIGA STARŠÍCH ŽÁKč
SEMIFINÁLOVÝ TURNAJ: KC Náchod Plhov - KC Moravská
TĜebová 18:4 (6:1), KC Náchod Plhov - SK RG ProstČjov 14:13 (5:6),
KC Moravská TĜebová - SK RG ProstČjov 1:20 (1:11), KC BČlá pod
BezdČzem - KC Slavia HavíĜov 11:1 (6:0), KC BČlá pod BezdČzem KK Brno 9:8 (4:5), KK Brno - KC Slavia HavíĜov 9:1 (5:0)
FINÁLOVÝ DEN, sobota 24. dubna 2010:
PěEDKOLO: (A) SK RG ProstČjov - KC Slavia HavíĜov, (B) KK
Brno - KC Moravská TĜebová. SEMIFINÁLE: (C) KC Náchod
Plhov - vítČz „B“, (D) KC BČlá pod BezdČzem - vítČz „A“.
O 5. MÍSTO: poražený „A“ - poražený „B“. O 3. MÍSTO: poražený
„C“ - poražený „D“. FINÁLE: vítČz „C“ - vítČz „D“.
-pk-

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKč

bojovat. Dosud poslední jejich
vystoupení se datuje z prahu
jara 21. bĜezna, kdy se dorostenecký celek ProstČjov pĜedstavil v BrnČ, kde sice tČsnČ podlehl DČþínu (13:14), ale domácí
celek slavnČ udolal 24:21. Nyní
þekají SK RG souboje s vedoucím Znojmem a pĜedposlední
Kutnou Horou. „Do posledního kola ještČ vylepšíme naši
hru, abychom se pĜed domácím

publikem co nejlépe rozlouþili
s letošní sezónou. ChtČl bych
nasadit všechny hráþe širšího kádru,“ zaznČly na serveru
www.korfbal.prostejov.cz plány trenéra Uherky. Program
nedČlních zápasĤ: 9:00 hodin
SK RG ProstČjov - TJ Znojmo
MS YMCA, 10:20 hodin KC
Kutná Hora - TJ Znojmo MS
YMCA, 11:40 KC Kutná Hora
- SK RG ProstČjov.

MINIŽÁCI VE FINÁLOVÉ SKUPIN÷
finálový den naznaþil, kdo bude
hrát o místa nejvyšší - DČþín,
BČlá, Kutná Hora - a kdo si to
rozdá o místa další - Náchod,
ProstČjov, Kolín. To však pro nás
letos vĤbec nic neznamená. Pro
nás je mnohem dĤležitČjší vidČt,
jak se dČti obrovsky zlepšují
a mají chuĢ uþit se nové vČci,
a poté je použít v zápase. VidČt tu

obrovskou radost, kterou mČly,
když se jim podaĜilo postavit
dobrého asistenta, utéct na
dvojtakt a vstĜelit z nČj koš, je pro
nás, trenéry, velkou odmČnou,“
poznamenala Aneta Lešanská,
trenéra výbČru. Druhý finálový
den této vČkové kategorie se
uskuteþní v DČþínČ pĜíští sobotu
17. dubna.

z hráþĤ SK RG ProstČjov „B“.
Hrát se bude v prostČjovské
hale RG a ZŠ ve Studentské
ulici s tímto þasovým harmonogramem: 12:00 hodin SK

RG ProstČjov – TKC DČþín,
13:30 hodin TKC DČþín –
HFK DČkanka Praha, 15:00
hodin HFK DČkanka Praha
– SK RG ProstČjov.

DRUŽSTVO STARŠÍCH ŽÁKč

éEKÁ FINÁLOVÝ DEN
Na družstvo starších žákĤ þeká
ten pravý vrchol sezony „až“
v sobotu 24. dubna, kdy je na
programu finálový den bojĤ
této vČkové kategorie, do nČjž
nadČje ProstČjova vstoupí utkáním pĜedkola proti HavíĜovu.
Rozhodlo o tom semifinálové
kolo, které se odehrálo v sobotu 27. bĜezna v Náchodu. Tým
SK RG se na východu ýech
utkal s Moravskou TĜebovou
a domácím výbČrem. Všechny
týmy už ale mČly jistotu postupu do finálového dne, a tak
by se dalo Ĝíct, že šlo „pouze“ o rozĜazení do finálového pavouka. „NejdĤležitČjší
ovšem bylo zjistit, jaké jsou
kvality soupeĜĤ ze západní poloviny naší republiky
a jak je tedy silná naše konkurence v bojích o medaile.
Výsledkem je spokojenost,
protože víme, že mĤžeme
smČle bojovat o medailové pĜíþky,“ neskrývá pĜed
vrcholem sezony optimismus David Koneþný, hlavní trenér žákovského týmu
SK RG ProstČjov. Zatímco
Moravskou TĜebovou rozdrtili mladí Hanáci vysoko 20:1
(11:1), Náchodu v dramatické
bitvČ podlehli nejtČsnČjším

rozdílem 13:14 (6:5). „Zatím
nejlepší zápas žákovské kategorie v podání našeho týmu,
který jsem kdy vidČl! Musím
Ĝíct, že tady se už opravdu hrál
kvalitní korfbal, zvláštČ prvních
deset minut bych nazval smrští.
PĜesto jsme se v zápase dopustily chyb, které nás stály vítČzství.
OsobnČ bych byl rád, kdyby se
tento zápas mohl opakovat, což
by velmi pravdČpodobnČ znamenalo hrát 24. dubna finále!“
PĜi závČreþném hodnocení pak
kouþ Koneþný uvedl: „Víme,
že pokud budeme v optimální sestavČ, tak mĤžeme finále
reálnČ hrát. Favoritem na titul
stále zĤstává Náchod, ale my
rozhodnČ nejsme outsidery.
Máme dvČ vyrovnané þtverky,
kdy každá z nich se rovnomČrnČ podílí na skórování. Myslím,
že máme nejlepšího hráþe mezi
chlapci v této kategorii - Toma
Marka.“ A jak se tedy vyvinula
situace pro zmínČný finálový
den? ProstČjov se v pĜedkole
utká s HavíĜovem a v pĜípadČ
vítČzství nastoupí v boji o finále
proti BČlé pod BezdČzem. Ve
druhé polovinČ pavouka zmČĜí
nejprve síly Brno s Moravskou
TĜebovou, na vítČze už si brousí
zuby Náchod.

Volejbal

6. dubna 2010
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Volejbalistky Prostøjova vstup do play-off zvládly bez problémĎ

é
e
m
s
éTVRTFINÁLE PLAY-OFF; 1. ZÁPAS

VK ModĆanská Prostøjov
j - TJ Sokololl ŠŠtŠternberk
bbe k

3:0

SStav
ttaaavv ssé
série:
é r i e : 11:1:0: 0
ýas:
1:00 hodiny
Rozhodþí: Antušák a Blažek
DivákĤ: 400

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

25:9
25:16
25:17

18 minut
20 minut
22 minut

Snadná práce pĆinesla první záĆez na pažbø
1. zápas - Pv 3:0 Š

PROSTċJOV - Oþekávaným
vítČzstvím bez ztráty kytiþky
vstoupily do letošních bojĤ playoff volejbalistky ProstČjova.
Suverénní vítČzky dlouhodobé
þásti extraligy, v níž „dovolily“
uhrát svým soupeĜkám pouze
pČt setĤ, zahájily v pátek
þtvrtfinálovou sérii proti
Šternberku,kterýsejakonováþek
soutČže pĜekvapivČ protlaþil mezi
nejlepší z osmé pozice. Hanácké
derby mČlo dlouho pĜed startem
jasného favorita a úvodní duel
tyto pĜedpoklady dosyta naplnil.
Páteþní utkání v MČstské hale
Sportcentrum-DDM, které
sledovaly jen þtyĜi stovky
pĜíznivcĤ, skonþilo za hodinku
výhrou 3:0 pro VK ModĜanská.
Trenér Prost Čjova Miroslav ýada

Sestava Prostøjova
Töröková
Glassová

Nnamaniová
Ssuschkeová
libero Tomanová

PĜipraveny byly:
Trenérská dvojice:

vyslal na úvod vyĜazovacích bojĤ
oþekávanou základní sestavu
ve složení: Töröková, Glassová,
Spalová, Nnamaniová, Valenteová,
Ssuschkeová a libero Tomanová.
Šternberk, který funguje jako
farmáĜský oddíl Olomouce,
nasadil tyto hráþky: M. Janeþková,
Langová, Gregorová, Šenková,
PiĖosová, S. Janeþková, libero hrála
Bujnošková.
Mnohdy nelehkou roli favorita prost
Čjovské volejbalistky zvládly na
jedniþku. Než se totiž šternberský
tým v prostČjovské hale poĜádnČ
rozkoukal,bylopraktickypoprvním
setu... V nČm získaly hostující
hráþky pouhých devČt bodĤ,
pĜiþemž ke þtyĜem jim pomohly
úĜadující mistrynČ zkaženými
servisy. HlavnČ vynikající bloky
VK zapĜíþinily enormní rozdíl
mezi obČma týmy a brzký poklidný

náskok 6:1, který ProstČjovanky
navyšovaly až k setbolu za stavu
24:8. Ten první ještČ Šternberk
odvrátil, druhý však už nikoliv 25:9 a 1:0. V úvodu druhého dČjství
šel sice šternberský celek do vedení
(0:2, 1:3), poté už ale zaþal znovu
úĜadovat ProstČjov (13:7, 14:10,
20:11) a stejnČ jako v prvním setu
i tentokrát domácí plejerky využily
druhý setbol – 25:16 a 2:0. Bylo
ale zĜetelné, že hostující družstvo
se postupnČ osmČlovalo a ve tĜetí
þásti duelu držel outsider krok do
stavu 7:7 a ještČ pĜi prostČjovském
vedení 14:12 byly volejbalistky
Šternberku domácím na dohled.
Koncovku si ale VK ModĜanská
bez potíží pohlídal, naþež náskok
18:13 pĜetavil v meþbol a po tvrdé
smeþi Nnamaniové i triumf 25:17
a 3:0. ProstČjov se tak ujal vedení
1:0 na zápasy v sérii.
-pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
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Miroslav ýADA (VK ModĜanská ProstČjov): „VýbornČ jsme
zahráli v prvním setu, pak už jsme ale udČlali víc chyb hlavnČ na servisu. Šlo o zbyteþnČ zkažené servisy, protože i bez riskování v této
herní þinnosti jsme díky kvalitním blokĤm mČli velmi dobrou obranu. V jistých momentech utkání nás svým útokem potrápila hostující
Šenková. PĜedevším však vinou našich nepĜesností se hra ve zbytku
stĜetnutí trochu vyrovnala, nepĜesností jsme se nevyrovnali zejména
pĜihrávce, na níž nás podržela pouze Tomanová. Naopak daĜilo se nám
v útoku, celkovČ jsme zápas zvládli v pohodČ a mĤžeme být spokojeni
s hladkým vítČzstvím.“
Jan TRÁVNÍýEK (TJ Sokol Šternberk): „Domácí tým hrál, co
potĜeboval. Nám chybČla vČtší bojovnost a drzost k tomu, abychom
v jednotlivých setech získali více míþĤ. Zápasy s mezinárodními hvČzdami nabitým ProstČjovem jsou pro nás ale velká škola. Od druhého
setu jsme se postupnČ osmČlili, soupeĜ možná naopak trochu polevil
a našemu projevu prospČl i pĜíchod mladé nahravaþky KlhĤfkové,
která do naší hry pĜinesla trochu lehkosti.“
-pk-

Obchodní partneĆi VK ModĆanská Prostøjov

Valenteová
Spalová

Tomašeková, Soaresová, Kuþerová, Bramborová
Miroslav ýada a ďubomír Petráš

éTVRTFINÁLE PLAY-OFF; 2. ZÁPAS

VK ModĆanská Prostøjov
rosstøøjjov - TJ Sokololl ŠŠternberk
Štt bbe k

3:0

Ani napodruhé se v derby favorit zaskoêit nenechal

SStav
t aavv ssérie:
é rrii e : 22:0: 0
ýas:
1:05 hodiny
Rozhodþí: KováĜ, Pavelek
DivákĤ: 450

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

25:16
25:19
25:14

21 minut
23 minut
21 minut

Sestava Prostøjova
Töröková
Nnamaniová

StĜídaly:
PĜipraveny byly:
Trenérská dvojice:

Glassová
Spalová
Valenteová
Ssuschkeová
libero Tomanová
Soaresová, Bramborová
Tomašeková, Kuþerová
Miroslav ýada a ďubomír Petráš

VOLEJBALOVÝ SERVIS
éTVRTFINÁLE PLAY-OFF
1. zápasy: VK ModĜanská ProstČjov - TJ Sokol Šternberk 3:0 (9, 16,
17), stav série: 1:0. Rozhodþí: Antušák, Blažek. ýas: 60 minut. DivákĤ: 400.
Sestavy: Töröková, Glassová, Spalová, Nnamaniová, Valenteová, Ssuschkeová,
libero: Tomanová - M. Janeþková, Langová, Gregorová, Šenková, PiĖosová, S.
Janeþková,libero:Bujnošková.StĜídala:KlhĤfková•VKKrálovoPoleBrno-TJ
Mittal Ostrava 3:1 (11, 12, -20, 18), stav série: 1:0. Rozhodþí: Trumpeš, Doþkal.
ýas: 81 minut. DivákĤ: 150. Sestavy: Svobodníková, Kubínová, Rozkydálková,
Onderková, Straková, Melichárková, libero: Jášová. StĜídaly: Bradáþová,
Vitoulová, Štorková - Mayerhofferová, Elblová, Žolnerþíková, Hermannová,
Holingerová, Jurþíková, libero: Spáþilová. StĜídaly: Rymelová, Holišová,
Polášková • TJ Sokol Frýdek-Místek - VC Slavia Praha 3:0 (18, 19, 19), stav
série: 1:0. Rozhodþí: L. Grabovský, Z. Grabovský. ýas: 76. Poþet divákĤ: 350.
Sestavy: Frigmanská, Malá, Janćourková, Orlovská, Kojdová, Mazurová, libero:
Kanovská. StĜídaly: Košická, Haškovcová - Bízová, Koloušková, Jonášová,
Mezerová, NČmcová, Hokešová, libero:Steinerová. StĜídaly: Bonnerová,
Šourková, Telipská, Durianová, Kalužíková • PVK Olymp Praha - SK UP
Olomouc3:2(14,-13,-17,20,18),stavsérie:1:0.Rozhodþí:Rychlík,ýinátl.ýas:
121 minut. DivákĤ: 55. Sestavy: Halbichová, Jakubšová, Sládková, Vanžurová,
Šmídová, Kallistová, libero: Hájeþková. StĜídaly: Setínková, SuchoĖová,
Jurþenková - Dedíková, Sajdová, Ticháþková, Chalcarzová, Nachmilnerová,
MČrková, libero: MaléĜová. StĜídaly: Mátlová, Hrabalová, Honková.
2. zápasy: VK ModĜanská ProstČjov - TJ Sokol Šternberk 3:0 (16, 19, 14),
stav série: 2:0. Rozhodþí: KováĜ, Pavelek. ýas: 65 minut. DivákĤ: 450. Sestavy:
Töröková, Glassová, Spalová, Nnamaniová, Valenteová, Ssuschkeová,
libero: Tomanová. StĜídaly: Bramborová, Soaresová - Gregorová, Šenková,
PiĖosová, S. Janeþková, Oborná, Langová, libero: Bujnošková. StĜídaly:
M. Janeþková • VK KP Brno - TJ Mittal Ostrava 3:1 (20, -21, 19, 14),
stav série: 2:0. Rozhodþí: Koldinská, L. Grabovský. ýas: 96 minut. DivákĤ:
Sestavy: Svobodníková, Kubínová, Rozkydálková, Onderková, Straková,
Melichárková, libero: Jášová. StĜídaly: Bradáþová, Vitoulová, Štorková Mayerhofferová, Holišová, Elblová, Žolnerþíková, Hermannová, Holingerová,
Jurþíková, libero: Spáþilová. StĜídaly: Polášková, Jurþíková, Prchalová. • TJ
Sokol Frýdek-Místek - VC Slavia Praha 3:2 (-20, -19, 22, 22, 15), stav série:
2:0. Rozhodþí: Vojtíšek, Trumpeš. ýas: 121 minut. DivákĤ: 300. Sestavy:
Frigmanská, Malá, Janćourková, Orlovská, Kojdová, Mazurová, libero:
Kanovská. StĜídaly: Košická, Cidlíková - Bízová, Koloušková, Jonášová,
Mezerová, NČmcová, Hokešová, libero: Steinerová. StĜídaly: Bonnerová,
Kalužíková • PVK Olymp Praha - SK UP Olomouc 3:0 (14, 19, 23), stav
série: 2:0. Rozhodþí: Švejda, NČmeþek. ýas: 72 minut. DivákĤ: 100. Sestavy:
Kallistová, Halbichová, Jakubšová, Sládková, Vanžurová, Šmídová , libero:
Zoulová. StĜídala: Setínková - Dedíková, Sajdová, Ticháþková, Chalcarzová,
Honková, MČrková, libero: MaléĜová. StĜídaly: Nachmillnerová, Mátlová,
Hrabalová.
-pk-

Kam pĆíštø
PLAY-OFF - éTVRTFINÁLE
3. zápasy, stĜeda 7. dubna 2010, 17:00 hodin:TJ Sokol Šternberk
- VK ModĜanská ProstČjov, TJ Mittal Ostrava - VK Královo Pole
Brno, VC Slavia Praha - TJ Sokol Frýdek-Místek, SK UP Olomouc
- PVK Olymp Praha.
pĜípadné 4. zápasy, sobota 3. dubna 2010, 17:00 hodin:TJ Sokol
Šternberk - VK ModĜanská ProstČjov, TJ Mittal Ostrava - VK
Královo Pole Brno, VC Slavia Praha - TJ Sokol Frýdek-Místek, SK
UP Olomouc - PVK Olymp Praha.

2. zápas - Pv 3:0 Š
PROSTċJOV - Také druhé
þtvrtfinálové derby play-off
extraligy proti Šternberku
skonþilo jednoznaþným
triumfem prostČjovských
volejbalistek, které nezaváhaly
ani tentokrát a nadále tak
pokraþují ve své spanilé jízdČ
s þistým štítem. Nejenže bČhem
sezony neprohrály v tuzemské
soutČži ani jedno utkání,
posledních jedenáct zápasĤ ale
zvládly pomČrem 3:0! K dalšímu
pohodovému vítČzství dospČl
tým VK ModĜanská v sobotním
duelu, jenž trval jen o pČt minut
déle než páteþní mČĜení sil. Ani
druhý zápas této série však
nepĜilákal pozornost masy
fanouškĤ. Do MČstské haly
Sportcentra-DDM dorazilo jen
450 pĜíznivcĤ...
Prost Čjovští trenéĜi pĜi urþování
sestavy ukázali na stejnou šestku
jako pĜed páteþním soubojem. Na
palubovku tak vybČhly Töröková,
Glassová, Spalová, Nnamaniová,
Valenteová a Ssuschkeová,

nechybČla ani Tomanová na liberu.
Tentokrát však neodehrála zápas
jen tato základní sestava, ale do
hry se zapojily i Bramborová se
Soaresovou. Šternberský kouþ Jan
Trávníþek provedl jedinou zmČnu,
když Markétu Janeþkovou, která
se ale na palubovku dostala hned
v prvním setu, nahradila Oborná.
Ani to však hostĤm nestaþilo, aby
se alespoĖ jednou dostaly hráþky
Sokola pĜes dvacet bodĤ...
Žlutomodrá ekipa neponechala
ani ve druhém utkání nic náhodČ
a hned v úvodu si vytvoĜila
tĜíbodový náskok (3:0, 6:3). Poté
ale Šternberk ustál poþáteþní nápor
favorita a náhle vývoj stĜetnutí
dokonale otoþil ve svĤj prospČch
(6:7). VzápČtí ale domácí zabraly
(9:7), což Šternberské natolik
položilo, že VK ModĜanská
nasadil k rozhodujícímu trháku
(18:8). V závČru sice ještČ hosté
korigovali, ale za stavu 24:16 mČl
prostČjovský celek k dispozici
osm setbolĤ! A promČnil hned ten
první - 25:16 a 1:0. Také ve druhé
sadČ si úĜadující mistrynČ rychle
vybudovaly þtyĜbodový náskok

(7:3, jenž byl ale až do stavu
15:12 pro hosty stále pĜijatelný.
Za stavu 17:13 se k podání
postavila stĜídající Bramborová
a její dČlový servis jasnČ urþil smČr
koncovky druhého dČjství (22:13)!
Za stavu 24:14 mČl ProstČjov
k dispozici hned deset(!) setbolĤ,
avšak nováþek soutČže pĜedvedl
obdivuhodné vzepČtí, které vedlo
k pČti odvráceným možnostem.
NáslednČ ale M. Janeþková
poslala servis jen do pásky a bylo
rozhodnuto - 25:19 a 2:0. TĜetí set
pĜinesl nejjednoznaþnČjší výsledek.
Po vyrovnaném úvodu (2:3) otoþil
VK ModĜanská skóre až na 10:3
a pĜestože Šternberk ještČ snížil na
11:10, domácí plejerky se zaskoþit
nenechaly. Od tohoto stavu se
prostČjovský stroj rozjel naplno
a po prvním promČnČném meþbolu
z toho bylo jeho další oþekávané
hladké vítČzství, tentokrát v pomČru
25:14 a celkovČ 3:0. VítČzkám
dlouhodobé þásti tak za stavu 2:0
na zápasy chybí k prvnímu postupu
v play off jediné vítČzství.
Teoretickou šanci prodloužit
þtvrtfinálovou sérii budou mít

šternberské volejbalistky ve stĜedu
7. dubna, kdy se od 19 hodin
postaví ProstČjovu ve své hale
Ecce Homo. „Doufáme, že pĜijdou
diváci, podpoĜí nás a pomohou
nám velkého favorita aspoĖ

trochu potrápit,“ burcuje jedno
z nejbouĜlivČjších publik v extralize
Miroslav JehláĜ, druhý trenér
šternberského celku. OstatnČ pČt
pĜíznivcĤ Sokola dojelo i na utkání
do ProstČjova a byli slyšet... -pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů
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Miroslav ýADA (VK ModĜanská ProstČjov): „Byli jsme lepší ve
všechþinnostech, jistČjší jak na pĜihrávce, tak v útoku. Zejména v útoþnéþinnosti byl mezi družstvy nejvČtší rozdíl, tam se daĜilo témČĜ všem
našim hráþkám. Proto jsme také utkání mČli pod kontrolou. Mezi pozitiva patĜí, že mĤžeme naplno poþítat s Ivou Bramborovou, která se po
delším zranČní dobĜe uvedla. MČla vynikající servis a je použitelná do
hry. Naopak k negativĤmĜadím, že se bohužel stále potýkáme se zdravotními problémy u þtyĜ až pČti þlenek týmu. Sestava, která dohrávala
zápas, byla nejzdravČjší, co momentálnČ máme...“
Jan TRÁVNÍýEK (TJ Sokol Šternberk): „Hráli jsme bez vČtší
báznČ než vþera. V nČkterých þinnostech jako napĜíklad na pĜihrávce
jsme soupeĜi hodnČ polevili, zvláštČ v situacích, kdy jsme se domácím
mohli ještČ víc pĜiblížit. Dokonce jsme to museli Ĝešit tím, že nám pĜihrávali blokaĜky... Nic jiného se dČlat nedalo. Naopak v útoku se holky
podstatnČ osmČlily, stejnČ jako na servisu. V podstatČ jsem tak s herním
projevem svého družstva þásteþnČ spokojen, tým v urþitých pasážích
pĜedvádČl solidní volejbal a ukázal, že nČkdy v budoucnu mĤže hrát
ještČ lépe.“
-pk-

„IVéA JE ZPÁTKY,“ skandovali fanoušci
SmeêaĆka Bramborová vtrhla na palubovku jako dølová rána

PROSTċJOV - V letošním
roþníku toho moc neodehrála. ýásteþnČ skrz nabitou
soupisku, z vČtší porce kvĤli
zdravotním patáliím. V sobotním druhém utkání þtvrtfinálové série play-off þeské
extraligy ale byla za hvČzdu!
SmeþaĜka VK ModĜanská
ProstČjov Ivana Bramborová
(na snímku Z. PČniþky), která
tuto nedČli oslaví pČtadvacáté
narozeniny, naskoþila do hry
v prĤbČhu druhého setu a okamžitČ si vysloužila aplaus publika. „Ivþa je zpátky,“ skandoval sektor prostČjovských pĜíznivcĤ. „KoneþnČ...,“ byl vzápČtí slyšet povzdech jednoho
z nich. Slovenská volejbalistka
se následnČ uvedla tak, jak je
její zvykem - dČlovým servisem,
na který hned þtyĜikrát v ĜadČ
nenalezly soupeĜky ten správný recept. Bramborová se chytla a z palubovky už do konce
zápasu neslezla. „Jsem strašnČ
ráda, že jsem znovu dostala
šanci,“ neskrývala v rozhovoru pro PROSTċJOVSKÝ
Veþerník odchovankynČ Žiaru
nad Hronom.
¤ PĜipsaly jste si druhé vítČzství nad Šternberk a opČt
v pomČru 3:0. Vypadá to jako
pohodová práce!?
„Musely jsme se samoz ĜejmČ opČt soustĜedit na naši hru,
nedČlat vlastní chyby a myslím, že jsme odehrály dobrý
zápas. I když trochu tČch chyb

tam bylo, mČly jsme problémy
pĜedevším na pĜihrávce, ale
nakonec to dopadlo jasnČ v náš
prospČch, takže spokojenost.
Doufám, že teć to potvrdíme
i ve Šternberku.“
¤ Dají se úvodní dva domácí
duely, které skonþily stejným
výsledkem, nČjak porovnat?
„(lehký údiv) Do obou duel
Ĥ jsme šly s tím, že soupeĜky
nechceme podcenit, protože
si pamatujeme, jak nás potrápily u nich doma. Myslím, že
obČ utkání byly dost podobné,
v obou se ukázalo, že se musíme soustĜedit na naši hru a pak
máme navrch.“
¤ PĜedpokládám, že sérii
budete chtít ukonþit hned
v prvním stĜetnutí na pĤdČ
Šternberku...
„Jak jsem ji ž Ĝekla, Šternberk
umí doma pohrozit. Neþeká nás
tak úplnČ jednoduché utkání,
ale já doufám, že je do zápasu
nepustíme jako tehdy a bude-

me mít hru plnČ pod kontrolou.
UrþitČ chceme vyhrát už ve
stĜedu.“
¤ Vy jste do druhého prostČjovského souboje vtrhla jako
velká voda a hned jste na druhou polovinu hĜištČ vyslala
nČkolik jedovatých servisĤ.
Od té chvíle jste již na palubovce nescházela, jste tak
spokojena s vaším osobním
pĜíspČvkem k vítČzství?
„Byly tam nČjaké chyby a o spokojenosti je tČžko mluvit, vždy to
mĤže být lepší (úsmČv). PoĜád je
na þem pracovat.“
¤ Dostala jste šanci po dlouhé
dobČ, což vás ale muselo potČšit!
„Ur þitČ ráda jsem. HlavnČ po
této sezónČ, která pro mČ osobnČ
není moc pozitivní. Byla jsem
dlouho zranČná, takže jsem ráda,
že mi trenér dal šanci, mĤžu si
zahrát a dostat se do toho.“
¤ Váš zdravotní stav je v souþasné dobČ v poĜádku?
„Zatím je to momentálnČ
v pohodČ, musím to zaklepat
(rukou kyne k hlavČ). Všechno
drží, to je hlavní.“
¤ Sobotní výhra byla již jedenáctou v ĜadČ bez ztráty setu!
To je již úctyhodná šĖĤra, sledujete ji v šatnČ pozornČ?
„Samoz ĜejmČ o tom víme, nČco
se píše v novinách, ale v podstatČ tuto bilanci neĜešíme.
PochopitelnČ jdeme do zápasu
s cílem uhrát co nejlepší výsledek, ale že bychom se nČjak konkrétnČ bavily o tom, kolik setĤ

jsme vyhrály, nebo prohrály, to
Ĝíct nemĤžu. Není to v tuto chvíli
aktuální.“
¤ Kdyby ale tato série s þistým
štítem vydržela až do konce

sezony, urþitČ byste se nezlobily, že?
„To by bylo velmi p Ĝíjemné!
(úsmČv) Doufám, že to vydrží.“
Petr Kozák

ŠIKULKA týdne

NEŠċASTNICE týdne

Kimberly
K
imberly
GLASSOVÁ

Poloprázdná
HALA

body esa
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2

pĜíjem útok
62% 64,5%

blok
3

Zdravotní patálie hodila za
hlavu a po jednozápasové
pauze se vrátila na palubovka
ve skvČlé formČ. Odehrála oba
úvodníduelyþtvrtfinálovésérie
a sehrála je skvČle! Výborná
byla zejména v útoku, kdy
její smeþe propadaly obranou
Šternberku jako brambory do
sklepa. HodnČ úþinný byl i její
pĜíspČvek v obranné þinnosti,
celkovČ patĜila jak v pátek, tak
i v sobotu k nejlepším na hĜišti.
Jakoby jí nucený odpoþinek
pĜišel k duhu.
Kim, výteþná práce!

1. Zápas
400

poþet divákĤ
2. zápas
450

prĤmČr
425

PĜi dalších dvou jednoznaþných
výhrách prostČjovského celku
už ve vyĜazovacích bojích
extraligové soutČže nepanovala
v MČstské hale zrovna ohlušující
atmosféra. V obou pĜípadech
necelá pČtistovka divákĤ se
sice projevovala, ale chybČjící
pĜíznivci byli znát. Za aspekty
nižších návštČv lze bezesporu
oznaþit vedle papírovČ
slabšího protivníka urþitČ také
krásné poþasí a prodloužený
velikonoþní víkend... Fanoušci,
na semifinále už
v plném poþtu!

Házená, ostatní sporty
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18. kolo: Sokol Nové Veselí- TJ Fatra Slavia Napajedla 26:26
(12:15), TJ BystĜice pod Hostýnem - HBC Jiþín „B“ 36:26
(16:14), Sokol Kostelec na Hané TJ Praha Chodov 26:26
(12:13), HCB OKD Karviná SCM - HK Královo Pole Brno
29:33 (12:13), HC Košutka PlzeĖ - Sokol Ostrava 29:33
(13:15), TJ Náchod - Tatran Litovel 37:32 (17:17)

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
12
11
10
6
8
7
6
6
6
3
4

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

0
4
6
6
7
9
10
9
10
11
10
12

580:473
512:482
512:482
583:537
473:494
532:545
491:509
472:498
492:513
466:517
487:523
456:513

33
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 Brno - TJ BystĜice pod Hostýnem, Tatran Litovel - HCB
OKD Karviná SCM, Sokol Ostrava - TJ Náchod, HC Košutka
PlzeĖ - Sokol Nové Veselí, TJ Praha Chodov - TJ Fatra Slavia
Napajedla (nedČle 11.4., 16:30), HBC Jiþín „B“ - TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK (nedČle 11.4., 17:00).
-pk-
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JAK SE HRÁLO...
18. kolo: Tatran Bohunice - HK Ivanþice 31:27 (15:13), Sokol
Telnice - SK KuĜim 34:28 (15:14), Házená Legata Hustopeþe
- Sokol Brno Juliánov 26:18 (10:7), TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
- SHC MalomČĜice 23:29 (16:12),HC Zlín HC Tišnov 34:30
(20:16), Sokol II ProstČjov - Sokol Velké MeziĜíþí 22:26
(11:14)

PRčB÷ŽNÁ TABULKA 2. LIGY
1. Házená Legata Hustopeþe
2. Sokol Velké Mezi Ĝíþí
3. HC Zlín
4. SHC Malom ČĜice
5. HK Ivan þice
6. Sokol Telnice
7. Sokol II ProstČjov
8. Tatran Bohunice
9. SK Ku Ĝim
10. Sokol Brno Juliánov
11. TJ Jiskra Havlí þkĤv Brod
12. HC Ti šnov

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

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

0
1
0
0
0
0
0
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0
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0
0

1
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6
8
9
10
10
12
12
13
14

535:404
505:452
490:463
503:471
511:483
523:522
471:495
449:467
483:521
461:514
442:529
514:566

34
25
24
24
20
18
16
14
12
11
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KAM za druholigovou házenou
19. kolo, sobota 10. dubna 2010, 16:00 hodin: HC Zlín
- TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod, Sokol Velké MeziĜíþí - SHC
MalomČĜice, SK KuĜim - Házená Legata Hustopeþe, HK
Ivanþice - Sokol Telnice (17:00 hodin), Sokol Brno Juliánov
- Sokol II ProstČjov (nedČle 11.4., 17:00), HC Tišnov - Tatran
Bohunice (nedČle 11.4., 17:00).
-pk-

Benjamínci 1.SK Prostøjov si
poradí i se staršími protivníky!
Devítileté nadøje ovládly halový turnaj na severu Moravy
JeštČ pĜed startem jarní þásti vyjela na poslední test zimní pĜípravy
pĜípravka 1. SK ProstČjov roþníku „2001“ do MČsta Albrechtice,
kde se konal mezinárodní halový
turnaj. „SprávnČ jsme tam tak
trochu nepatĜili, neboĢ toto klání
umožĖovalo start hráþĤm narozeným po 1. lednu 1999. SoupeĜi
tedy byli o dva až tĜi roky starší
než naši borci, a to ještČ musíme vČĜit údajĤm, vepsaným do
zápisu o utkání…,“ poznamenal
s potutelným úsmČvem Vlastimil
Pazdera, trenér prostČjovského
výbČru nadČjí.
„NicménČ život je tvrdý a tak jsme
se snažili nevidČt fyzický rozdíl mezi
soupeĜi, i když to nČkdy vypadalo,
že jim jdeme hrát pĜedzápas,“ bral
menší fyzickou indispozici oproti
protivníkĤm s nadhledem Pazdera.
A dobĜe vČdČl proþ! Jakmile totiž rozhodþí zahájil utkání, zhruba pĤldruhá
stovka divákĤ v hale nestaþila kroutit
hlavou, co že se to dČje.. Ti pĜedem
litovaní benjamínci z ProstČjova se
zmČnili v pittbuly a postupnČ porazili
dvČ družstva z Polska a þtyĜi moravské týmy, þímž došli k závČreþnému
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Nohejbalisté Prostøjova na
úvod sezony padli ve Žóáru

Nohejbaloví muži Sokola
I ProstČjov sehráli v sobotu 3.
dubna své úvodní stĜetnutí skupiny „B“ 2. celostátní ligy na
horké pĤdČ Žćáru nad Sázavou
oslabeni o klíþového hráþe
Jakuba Klaudyho, který mČl
pracovní povinnosti. Z dĤvodu
nevhodného terénu se utkání
odehrálo v tČlocviþnČ a úspČšnČjší byli domácí borci, kteĜí zvítČzili
pomČrnČ hladce 6:2.

PKS OKNA
ŽòÁR NAD SÁZAVOU
TJ SOKOL I PROST÷JOV
6:2
ProstČjovští hráþi v zápase od
zaþátku až do konce stále prohrávali a to pĜesto, že sety byly ve
všech utkáních pomČrnČ vyrov-

nané. Za stavu 1:0 na zápasy
vyrovnala prostČjovská dvojice
Procházka - Pluháþek. Poté žćárský celek po vítČzstvích ve dvou
trojicích, vložené tĜetí dvojici
a singlu odskoþil v zápase až na
5:1, kdy se podaĜilo korigovat
domácí tlak výhrou prostČjovské trojice Pluháþek - Omelka
- Procházka. Hned v následující dvojici ovšem domácí výbČr
potvrdil své vítČzství a upravil
koneþný stav zápasu na 6:2.
„Byl to první zápas našeho celku v soutČži a tak je tĜeba se na
to dívat. Výborný zápas a výkon
pĜedvedl v singlu náš ještČ dorostenec Honza Valenta proti vícemistru svČta v juniorech Karlu
Hronovi, který vyhrál nejtČsnČjším
pomČrem 2:1, když poslední set

PąÍŠTÍ PROGRAM
2. kolo, sobota 10. dubna 2010,
10:00 hodin: TJ Sokol BedĜichov
- TJ Sokol TĜebíþ, TJ Spartak
MSEM PĜerov - NK BAJDA
KromČĜíž (14:00 hodin), TJ Sokol
I ProstČjov - NK CLIMAX Vsetín
„B“, TJ Sokol SDS EXMOST
ModĜice „B“ - PKS okna Žćár
nad Sázavou

PoĆádná nadílka dorostencĎ:

SOKOL I nadøloval kanáry!

NK ELNA POéERADY
TJ SOKOL I
PROST÷JOV 0:6
Hned v zahajovacím utkání dorostenecké extraligy
v Poþeradech mČl však prostČjovský kouþ Beneš vzhledem
ke zdravotním trablĤm nČkolika hráþĤ problém se sestavou.
Do Poþerad tak nakonec odjela
pouze šestice hráþĤ Pacejka,
Valenta, AndČl, ŠtČpánek,
Pírek a Rosenberk. Od zaþátku
ale favorizovaní ProstČjované
neponechali nic náhodČ a svého málo zkušeného soupeĜe
poĜádnČ zmáþkli. První dvojice Sokola I v sestavČ Valenta
- ŠtČpánek jasnČ zvítČzila bez
ztráty setu a rovnČž druhá dvojice ProstČjova v sestavČ Pacejka
- Resenberk udČlala svĤj bod
k celkovému prvenství. Také
trojice se hrály podle not hostujících hráþĤ a obČ trojky, v nichž
hrál Sokol I v sestavách Pacejka
– Resenberk - Valenta a Pírek
– ŠtČpánek - AndČl skonþily bezpeþným vítČzstvím hráþĤ Sokola
I. Na ukazateli tak bylo v tu chvíli
již pro domácí hrozivé skóre 0:4.
Za tohoto stavu se hrála vložená
tĜetí dvojka, která mohla nechat
ještČ domácí celek ve hĜe. Nestalo
se tak, i prostČjovská tĜetí dvojka
v sestavČ Pírek - AndČl zvítČzila
2:0 a v závČreþném zápase již celé
trápení domácích ukonþil singlista
Valenta po setech 10:8 a 10:8. Tým
Sokola I ProstČjov si tak pĜipsal

své první body do ligové tabulky
letošního roþníku soutČže.
„Družstvo Poþerad hrálo to, co
jsem zhruba oþekával. Domácí
bojovali o každý míþ, ale v koncovkách setĤ se vždy projevila
naše daleko vČtší zápasová zkušenost. Mrzí mČ, že pro nemoc
jsem nemohl vyzkoušet v zápase
již plnČ uzdraveného Tomáše
Drobila po úrazu a následné
operaci koncem loĖského roku.
Hned v prvním zápase se ukázalo, že tahouny družstva budou
v letošním roþníku soutČže
Pacejka, Valenta a Rosenber,
kteĜí hráli nejlépe,“ zhodnotil
premiéru letošní sezony v podání dorostencĤ ProstČjova trenér
Richard Beneš.

TJ SOKOL I
PROST÷JOV
TJ SOKOL VYNK
HORAŽDOVICE
HAPON 6:0
Na domácí zápas, který byl na
programu v nedČli 4. dubna,
nenastoupili z rĤzných dĤvodĤ (zranČní þi soubČžný zápas
ModĜic „B“ ve VsetínČ – pozn.
red.) hned tĜi hráþi prostČjovské základní sestavy a zápas tak
odehrála znovu pouze šestice
hráþĤ Pacejka, Valenta, AndČl,
ŠtČpánek, Drobil a Pazdera. Také
v tomto utkání nebylo o vítČzství

duelu proti Krnovu, který pouze jednou remizoval, a bylo tedy jasné, že
právČ tyto celky si to rozdají
o celkové prvenství. A byl to
finálový zápas se vším všudy.
PĤvodnČ „malí z ProstČjova“
v plné palbČ zažívali, jaké to
je, když solidnČ zaplnČná hala
bouĜí… No a když dvČ minuty pĜed koncem vstĜelil PeĢa Pazdera
vedoucí a jediný gól zápasu, všichni
zaþali tušit, že tento turnaj bude mít
hodnČ neþekané šampiony. „Na tento
turnaje budeme vzpomínat rádi. I proto, že jsme všechny zápasy vyhráli
s nulou a skóre 13:0 vyneslo ocenČní
´Nejlepší brankáĜ turnaje´ našemu
Lukáši Pekovi. Já ale toto ocenČní
vnímám jako výsledek dobré obranné hry celého družstva,“ ohlédl se za
vydaĜeným kláním v podání svých
svČĜencĤ Vlastimil Pazdera..
Na závČr dodejme jména nadČjí pro
snad nČkdy znovuvzkĜíšený prostČjovský fotbal: Lukáš Peka, Michal
Štverák, Tomáš Smolka, Jan Ježek,
Petr Pazdera, Adam Jurtík, Martin
Hanták, Dan Ircing, Lukáš Krþal,
Petr Vyžrálek, OndĜej Pospíšil NEZALEKLI SE ANI STARŠÍCH. Přípravka prostějovského oddílu 1. SK
a OndĜej Šup.
-pk- poměřila síly i se starší konkurencí a vyšla z ní vítězně!
Foto: archiv 1. SK

mistra republiky ve futsalu

skonþil 10:9. CitelnČ nám chybČl
smeþaĜ Klaudy,“ prohlásil po utkání Tomáš Procházka, hrající trenér
prostČjovských nohejbalistĤ.
Ostatní výsledky 1. kola: TJ
Sokol TĜebíþ - TJ Spartak MSEM
PĜerov 4:6, NK BAJDA KromČĜíž
- TJ Sokol BedĜichov 1:6, NK
CLIMAX Vsetín „B“ - TJ Sokol
SDS EXMOST ModĜice „B“ 6:1.

Nohejbalisté vítøznø na dvou frontách

PROSTċJOV - Dorostenci
nohejbalového oddílu Sokol
I ProstČjov vstoupili do letošního roþníku BOTAS dorostenecké extraligy 2010 prvním
zápasem na pĤdČ soupeĜe
v Poþeradech, aby hned o týden
pozdČji pĜivítali v domácí
premiéĜe nejvyšší soutČže
snaživého nováþka Hapon
Horažćovice. A vstup vyšel svČĜencĤm trenéra Beneše skvČle.
ProstČjované v obou pĜípadech vyhráli zcela jednoznaþnČ
a beze ztráty kytiþky 6:0.

éelechovický potør slavil titul

favorizovaného ProstČjova sebemenších pochyb. První dvojice
Sokola I ProstČjov v sestavČ
AndČl - Drobil jasnČ zvítČzila
bez ztráty setu a rovnČž druhá
dvojice ProstČjova v sestavČ
Pacejka - Valenta udČlala svĤj
bod k celkovému prvenství.
Také trojice skonþily zcela
jasnČ v moci domácích, kteĜí
rázem vedli již 4:0. Vložená
tĜetí dvojka, která mohla nechat
ještČ hostující celek ve hĜe, už
výraznČ posunula výbČr Sokola
I ke koneþnému triumfu a po
výhĜe dvojice Pazdera-ŠtČpánek
se tak i stalo. V závČreþném
souboji již celé úþinkování hostĤ ukonþil singlista Valenta po
setech 10:6 a 10:4 a tak si tým
Sokola I ProstČjov pĜipsal již
druhou výhru a dva body do
ligové tabulky letošního roþníku
soutČže.
„Také tým Horažćovic hrál to,
co jsem zhruba oþekával, ovšem
proti našemu zkušenČjšímu
celku nemČl prakticky šanci.
V tomto zápase podal nadstandardní výkon AndČl, rovnČž další hráþi podali velmi zodpovČdný a soustĜedČný výkon, který
je dovedl k zaslouženému zisku
obou bodĤ a velikonoþní nadílce
snaživému soupeĜi,“ neskrýval
po nedČlní domácí premiéĜe
spokojenost R. Beneš.
-pk-

MISTŘI! Starší přípravka futsalového klubuTJ Sokol Čelechovice na Hané
získala v Trutnově titul mistra ČR pro rok 2010.
Foto: archív oddílu
TRUTNOV/ýELECHOVICE
NA HANÉ - Velký úspČch si
nedávno pĜipsala starší pĜípravka futsalového klubu TJ Sokol
ýelechovice na Hané, která se
v sobotu 20. bĜezna stala mistrem ýeské republiky pro rok
2010, když zvítČzila ve finalovém
turnaji v TrutnovČ!
Po vítČzství v Krajském futsalovém pĜeboru Kraje Vysoþina
zakonþili þelechoviþtí benjamínci veleúspČšnou sezonu ziskem domácího titulu. Rozhodl
o tom finálový turnaj, jehož se
zúþastnilo šest týmĤ. V prvním zápase duelu þekal na TJ
Sokol celek Arsenal Brtnice/
Vysoþany, který odešel s vysokou porážkou 0:6. „Zaznamenali
jsme tak úspČšný vstup do turnaje, což bylo dĤležité,“ liboval si nad vydaĜeným startem
Josef Spanilý, trenér výbČru TJ
Sokol ýelechovice na Hané.
Ve druhém duelu jeho svČĜenci
zdolali FK Milovice 3:1. „Už
podle výsledku bylo vidČt, že
tento soupeĜ byl opravdu kvalitní a hrál se vyrovnaný futsal,“
podotknul Spanilý. TĜetí zápas
s Freedom club Trutnov mladí
hráþi ýelechovic i pĜes spoustu
nevyužitých šancí taktéž vyhráli a to v pomČru 3:0. V závČreþných dvou zápasech na nČ
þekalo mČĜení sil se silnými
týmy ze Slezska. „Nejprve jsme
díky skvČlému výkonu celého
týmu porazili trochu neþekanČ

BOTAS Dorostenecká liga 2010
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
1. kolo: TJ Solidarita Praha - SKP Žćár nad Sázavou 5:5, TJ
Sokol VYNK Horaždovice Hapon - SK KotláĜka Praha 0:6, TJ
Dynamo ýeské BudČjovice - SK Liapor Witte Karlovy Vary 4:6,
NK Elna Poþerady - TJ Sokol I ProstČjov 0:6
2. kolo: SK Liapor Witte Karlovy Vary - TJ Solidarita Praha
6:2, TJ Sokol I ProstČjov - TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapon
6:0, SK KotláĜka Praha - NK Elna Poþerady 6:1, SKP Žćár nad
Sázavou - TJ Dynamo ýeské BudČjovice 6:4
PRčB÷ŽNÁ
1. TJ Sokol I ProstČjov
2
2. SK KotláĜka Praha
2
3. SK Liapor Witte Karlovy Vary
2
4. SKP Žćár nad Sázavou
2
5. TJ Solidarita Praha
2
6. TJ Dynamo ýeské BudČjovice 2
7. NK Elna Poþerady
2
8. TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapo 2

ROZDÁVALI KANÁRY.
O uplynulých víkendech se
nad nohejbalovou sítí rozhořely boje nového ročníku
soutěží. Dorostenci TJ Sokol
II. zvládli start bez ztráty jediného
duelu!
Foto: Zdeněk Pěnička

vysoko 5:0 SK Ferram Opava
a díky ostatním výsledkĤm se
poslední náš zápas a souþasnČ
závČreþný duel celého turnaje
stal pĜímým bojem o mistrovský
titul,“ vrátil se k hektickým okamžikĤm na severu ýech Josef
Spanilý. V boji o zlato tak þelechovické nadČje þekala skvČle
hrající Slavia HavíĜov. Protože
Severomoravané v pĜedchozím
prĤbČhu turnaje ztratili dva body
za remízu, nerozhodný výsledek
staþil k zisku mistrovského titulu
zástupcĤm ProstČjovska. A to se
také po neuvČĜitelnČ dramatickém prĤbČhu utkání a koneþném výsledku 1:1 podaĜilo.
NáslednČ tak mohly propuknout
oslavy velkého historického
úspČchu þelechovického futsalu. Ten ještČ dotvrdily ceny pro
nejlepšího stĜelce turnaje, jímž
se stal Mojmír Chytil a nejlepšího hráþe,kterou získal JiĜí Spáþil.
„Absolutorium ovšem zaslouží
celý tým a to nejen za tento
turnaj,ale za celou futsalovou
sezonu.Kluci táhli za jeden
provaz,bojovali jeden za druhého a já za sebe mĤžu Ĝíct,že je
radost s takovým týmem pracovat. Nemohu zapomenout
také podČkovat vedení Sokola
ýelechovice za obrovskou podporu našeho týmu a také skvČlým rodiþĤm, kteĜí s námi ochotnČ cestují a neúnavnČ v každém
zápase fandí,“ uvedl pĜi zhodnocení trenér Josef Spanilý. -pk-

TABULKA
2
0 0
2
0 0
2
0 0
1
1 0
0
1 1
0
0 2
0
0 2
0
0 2

12:0
12:1
12:6
11:9
7:11
8:12
1:12
0:12

4
4
4
3
1
0
0
0

PąÍŠTÍ PROGRAM
3. kolo, nedČle 11. dubna 2010, 12:00 hodin: TJ Solidarita
Praha - SK KotláĜka Praha, TJ Sokol Vynk Horaždovice Hapon
- SKP Žćár nad Sázavou, NK Elna Poþerady - SK Liapor Witte
Karlovy Vary (10:00 hodin), TJ Dynamo ýeské BudČjovice TJ Sokol I ProstČjov.
-pk-

„Na herní pohodu je ještø moc brzy,“

odmítá uspokojení z šesti výher v Ćadø Peter Bálint
PROSTċJOV - Do konce
základní þásti Mattoni NBL
zbývají již pouze þtyĜi kola plus
nČkolik dohrávek odložených
stĜetnutí, tudíž je zĜejmé,
že basketbalová horeþka
s blížícím se zaþátkem playoff stoupá. Na prostČjovské
Orly þeká pČtice duelĤ, když
vedle ĜádnČ naplánovaných
zápasĤ v BrnČ, doma
s Nymburkem i Vyšehradem
a v rámci závČreþného 44. kola
v Pardubicích sehrají ještČ
derniéru základní þásti, v jejíž

podobČ dohrávaného zápasu
31. kola budou zajíždČt do
Nymburku. „
S úĜadujícím šestinásobným
mistrem ýeské republiky
a þerstvým þtvrtfinalistou
EuroCupu se však prostČjovští
Orli utkají už tuto sobotu. PrávČ
tým ýEZ Basketball Nymburk
je totiž soupeĜem HanákĤ pro
duel dvaaþtyĜicátého kola a hrát
se bude tuto sobotu od 17:00
hodin v prostČjovské MČstské
hale Sportcentrum-DDM.
A i toto utkání hodnČ napoví
o síle formy svČĜencĤ trenéra
Bálinta. Ta se zatím momentálnČ
jeví jako hodnČ slušná. VždyĢ
posledních šest ligových zápasĤ
BK ProstČjov vyhrál a i ýeský

pohár odehrál velmi dobĜe,
když ze tĜí zápasĤ prohrál jediný
s pozdČjším vítČzem z Nymburku.
I v tomto duelu však Orli sahali
po vítČzství... „Mužstvo je
v pohodČ moc brzy,“ reagoval
na tuto bilanci samotný lodivod
prostČjovských basketbalistĤ.
„I proto jsme poslední utkání proti
USK nemohli odehrát jakoby
úplnČ naplno a místy až necitlivČ,
ale zámČrnČ jsem do sestavy
zasahoval. Do play-off totiž ještČ
nČjaký þas zbývá a je opravdu
moc brzy na to, abychom mČli
ze hry až tak dobrý pocit,“ tlumí
Peter Bálint pĜípadný vrcholek
výkonnosti týmu, který by byl
pĜedþasný.
(Dokonþení na str. 28)

Basketbal
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Prostøjovští basketbalisté si poradili s USK a v sobotu jdou na NYMBURK!

„Na herní pohodu je ještø moc brzy,“
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odmítá uspokojení z šesti výher v Ćadø Peter Bálint

40. KOLO MATTONI NBL

BK PROST÷JOV - USK PRAHA

75:50
ýtvrtiny:

17:13, 22:10,
15:18, 21:9
Trestné hody: 15/10:11/4
StĜelba za 2b: 43/22:43/17
Trojky:
17/7:29/4
Doskoky:
44:32
Osobní chyby: 17:19
DivákĤ:
600
Rozhodþí:
Dolinek, MatČjek,
Nejezchleb

(Dokonþení ze str. 27)
„NemĤžeme být teć úplnČ v pohodČ!
Je období, kdy potĜebujeme ještČ trochu
pĜidat a do nejoptimálnČjšího stavu se
dostat až za tĜi týdny...,“ doplnil zajímavou
myšlenku kouþ, který okamžitČ jakékoliv
boþní spekulace, þi nesprávné závČry
doplnil na správnou míru: „Ne, že
nechci, aby tým hrál dobĜe a vyhrával, to
samozĜejmČ chci, já jen nechci, aby to bylo
v té úplnČ nejvyšší euforii a s lehkostí. Teć
na to opravdu není ten správný þas. Mohlo
by nastat pĜedþasné uspokojení, þehož se
chci vyvarovat.“ I z tohoto dĤvodu tak
kouþ Bálint uvítal posunutí dohrávky

Dokoupil 6
Prášil
Veselovs
Hyzy 7
Tóth 6
Krakoviþ

Trenér:
Asistenti:

Peter Bálint
Lubomír RĤžiþka
a Jozef Lovík

Auto
Samson

koše Mattoni NBL v êíslech
40. kolo: Sokol Vyšehrad - Karma Basket PodČbrady 86:77 (21:28,
46:47, 62:64), hráno ve stĜedu 31.3. Nejlepší hráþi: Kysela 20, Klimánek
17, Lipold 15 bodĤ a 6 doskokĤ, ŠmĤla 14 bodĤ a 7 doskokĤ, MaĜík 11 Thomas 16, Páleník 15 bodĤ a 6 doskokĤ, Harþár 14, Castleberry 12 bodĤ
a 11 doskokĤ, Špiþka 11. Trojky: 19/5:29/9. StĜelba 2 b.: 44/26:36/18.
Trestné hody: 27/19:20/14. Doskoky: 26:38. Osobní chyby: 23:26. 5 chyb:
24. Harþár, 31. Petroviþ, 40. Páleník (všichni P). Rozhodþí: Galajda, Hruša,
Karásek. DivákĤ: 200 • BK Breda&Weinstein Opava - NH Ostrava 88:97
(19:17, 40:38, 67:66). Nejlepší hráþi: Štec 17, Blažek 16 bodĤ a 4 doskoky,
Novák 12 bodĤ a 7 doskokĤ, Šoška 10, VaĖák 10 - Stuchlý 26 bodĤ a 4
asistence, Hood 21, Mitchell 19 bodĤ, 5 doskokĤ a 4 asistence, Palyza 16
bodĤ, 6 doskokĤ a 4 asistence. Trojky: 14/8:24/11. StĜelba 2 b.: 53/22:36/25.
Trestné hody: 29/20:23/14. Doskoky: 35:29. Osobní chyby: 21:25. Rozhodþí:
Dolinek, Paulík, Janovský. DivákĤ: 576 • Mlékárna Miltra Nový Jiþín BK DČþín 84:74 (24:25, 42:42, 67:61). Nejlepší hráþi: Walker 23 bodĤ a 7
doskokĤ, Muirhead 17 bodĤ a 4 doskoky, Šaroviü 14 bodĤ a 6 doskokĤ Hatcher 21, P. Houška 16 bodĤ a 6 doskokĤ, Soukup 16 bodĤ a 5 doskokĤ.
Trojky: 18/4:18/4. StĜelba 2 b.: 40/27:46/25. Trestné hody: 27/18:21/12.
Doskoky: 34:31. Osobní chyby: 23:26. TCH: 20. Šaroviü, 40. Šteffel (oba NJ)
- 34. Soukup, 35. Houška (oba D). Rozhodþí: Macela, Vrážel, Nejezchleb.
DivákĤ: 950• BK Synthesia Pardubice - BC Kolín 72:65 (20:15, 43:30,
52:49), hráno v pátek 2.4. Nejlepší hráþi: Pospíšil 18 bodĤ a 11 doskokĤ,
Miloš 11, Hampton 10, Sýkora 9 bodĤ a 7 doskokĤ - Pavlík 19 bodĤ a 6
doskokĤ, Jones 16 bodĤ a 9 doskokĤ, Zuzák 12 bodĤ a 8 doskokĤ. Trojky:
34/12:21/4. StĜelba 2 b.: 36/14:39/18. Trestné hody: 13/8:24/17. Doskoky:
35:38. Osobní chyby: 20:18. 5 chyb: 39. Jelínek (K). Rozhodþí: V. Lukeš,
Kurz, Karásek. DivákĤ: 810 • BK ProstČjov - USK Praha 75:50 (17:13
39:23 54:41), hráno ve stĜedu 31.3. Nejlepší hráþi: Šležas 16, Lawrence 13
bodĤ, 6 asistencí a 5 doskokĤ, Veikalas 13 bodĤ a 4 doskoky, Chán 7 bodĤ
a 13 doskokĤ - Kotas 13 bodĤ a 7 doskokĤ, Ford 12 bodĤ a 6 doskokĤ, McKay
11 bodĤ, 7 doskokĤ a 4 asistence. Trojky: 17/7:29/4. StĜelba 2 b.: 43/22:43/17.
Trestné hody: 15/10:11/4. Doskoky: 44:32. Osobní chyby: 17:19. Rozhodþí:
Dolinek, MatČjek, Nejezchleb. DivákĤ: 600 • ýEZ Basketball Nymburk
- Basketball Brno 88:60 (24:15, 41:23, 64:49). Nejlepší hráþi: Benda 17,
Ricci 14 bodĤ a 5 doskokĤ, Lee 10, Neþas 5 bodĤ a 9 doskokĤ - ýernošek
19, Meno 13 bodĤ a 7 doskokĤ, Reinberger 11 bodĤ a 4 doskoky, Sedmák 10
bodĤ a 4 doskoky. Trojky: 18/8:17/7. StĜelba 2 b.: 43/28:31/13. Trestné hody:
11/8:17/13. Doskoky: 29:22. Osobní chyby: 18:17. Rozhodþí: Vyklický,
Galajda, Hošek. DivákĤ: 400.
PĜedehrávka 41. kola: BC Kolín - Mlékárna Miltra Nový Jiþín 88:98
(22:19, 42:50, 66:72), hráno ve stĜedu 31.3. Nejlepší hráþi: Jones 25 bodĤ,
5 doskokĤ a 4 asistence, Platt 19 bodĤ a 7 doskokĤ - Pandula 23, Šaroviü
Robert 17, Muirhead Corey De Costa 14, Walker Kenneth 14, Gavlák Juraj
11. Trojky: 15/5:21/10. StĜelba 2 b.: 41/27:52/27. Trestné hody: 24/19:17/14.
Doskoky: 31:22. Osobní chyby: 20:19. TCH: 17. Platt (K) - 8. Pandula (NJ).
Rozhodþí: Paulík, Macela, Jedliþka. DivákĤ: 520.
-pk-

PRčB÷ŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
1. Mlékárna Miltra Nový Jiþín 40
2. ýEZ Basketball Nymburk 38
3. BK ProstČjov
38
4. BK Synthesia Pardubice
40
5. BK DČþín
40
6. BC Kolín
41
7. BK Breda&Weinstein Opava 40
8. USK Praha
39
9. Basketball Brno
40
10. Karma Basket PodČbrady
40
11. NH Ostrava
40
12. Sokol Vyšehrad
40

36
35
32
28
24
16
16
16
11
11
10
3

4
3
6
12
16
25
24
23
29
29
30
37

3629:2843
3603:2382
3308:2690
3310:2957
3219:3140
3301:3414
3199:3376
2898:3049
3012:3230
3014:3426
3000:3575
2305:3716

byl tĜeba nejschĤdnČjší. Dnes Ĝeknu, že to
bude ten a my se s nimi budeme trápit...
Každý tým má nČco pro a nČco proti, nČkdo
je dál, nČkdo je blíž. Z geografického
pohledu je tak ideální Opava, kde se však
nČjak trápíme, ze sportovního hlediska
by nám možná sedČl USK, který je však
nejdál, takže nakonec to tĜeba bude Kolín.
Opravdu si þlovČk nevybere a my stejnČ
musíme pĜejít pĜes každého. Naším
jediným cílem je postup do semifinále,
aĢ narazíme na kohokoliv,“ poznamenal
smČrem k play-off na tiskové konferenci
po utkání právČ s USK Praha Peter Bálint.
-pk-

76
73
70
68
64
57
56
55
51
51
50
43

Kam pĆíštø
41. kolo, stĜeda 7. dubna 2010, 18:00 hodin: ý
ýEZ Basketball
Nymburk - Sokol Vyšehrad (úterý 6. 4., 18:00 hodin), Basketball
Brno - BK ProstČjov, USK Praha - BK Synthesia Pardubice, BC
Kolín - Mlékárna Miltra Nový Jiþín (pĜedehráno 88:98), BK
Breda&Weinstein Opava - BK DČþín (úterý 6.4., 18:00), NH
Ostrava - Karma Basket PodČbrady (17:30)
Dohrávka 38. kola, þtvrtek 8. dubna 2010, 18:00 hodin: ýEZ
Basketball Nymburk – Mlékárna Miltra Nový Jiþín.
42. kolo, sobota 10. dubna 2010, 17:00 hodin: Sokol Vyšehrad NH Ostrava (nedČle 11.4., 17:00), Karma Basket PodČbrady - BK
DČþín (17:30), BK Breda&Weinstein Opava - BC Kolín (18:00),
Mlékárna Miltra Nový Jiþín - USK Praha, BK Synthesia Pardubice
- Basketball Brno (nedČle 11.4., 18:00), BK ProstČjov - ýEZ
Basketball Nymburk.
-pk-

zbývající program OrlĎ
v Mattoni NBL
41. kolo, stĜeda 7. dubna, 18:00 hodin:
Basketball Brno - BK ProstČjov
42. kolo, sobota 10. dubna, 17:00 hodin:
BK ProstČjov - ýEZ Basketball Nymburk
43. kolo, úterý 13. dubna, 17:30 hodin:
BK ProstČjov - Sokol Vyšehrad
44. kolo, pátek 16. dubna, 20:00 hodin:
BK Pardubice - BK ProstČjov
dohrávka 31. kola, úterý 20. dubna,
18:00 hodin:
ýEZ Basketball Nymburk - BK ProstČjov

Obchodní partneĆi BK Prostøjov

Sestava a body Prostøjova
Lawrence 13
Šležas 16
Veikalas 13
Landry 7
Chán 7
Skibniewski

s Nymburkem až za poslední kolo základní
þásti. „Je dobĜe, že s nimi hrajeme až úplnČ
naposledy. Myslím,že ten zápas je tou
nejlepší prĤpravou pro play-off a navíc už
budeme vČdČt, jak to všechno dopadlo,“
mne si ruce šéf prostČjovské laviþky. Ten
nedávno pĜiznal, že už v hlavČ pomalu
skládá myšlenky na vyĜazovací boje, které
už ostatnČ klepou na dveĜe.
AkteréhoprotivníkabyBálintveþtvrtfinále
bral? „Nemám nikoho vybraného a ani
si nebudeme nikoho vybírat,“ odmítá
ráznČ veškeré propoþty. „To je totiž vždy
kontraproduktivní,“ vysvČtluje. „Jak to
pĜijde, tak to bude. TČžko i Ĝíkat, kdo by

ERVICE
Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

a.s.
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Z dlouhého trápení se zrodila jednoznaêná výhra
Orli zdolali USK i poêtvrté v sezonø ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů 11
Pv 75:50 USK

PROSTċJOV - Vzhledem
k velikonoþním svátkĤm si
basketbalisté ProstČjova pĜeložili víkendové utkání 40. kola
základní þásti Mattoni NBL již
na stĜedu, kdy tak na Hanou
dorazil tým pražského USK.
„ChtČli jsme, aby kluci mČli
dva dny volna v kuse,“ zdĤvodnil zmČnu termínu Peter Bálint,
kouþ OrlĤ. Po zápase mohl hráþĤm vítaný odpoþinek potvrdit.
Jeho svČĜenci totiž pĜedehrávku zvládli, byĢ se dlouho, dlouho trápili... Pouhých šest stovek
pĜíznivcĤ v hledišti MČstské
haly Sportcentra-DDM vidČlo
spíše defenzivnČ ladČné utkání,
v nČmž prakticky od zaþátku
do konce utkání dominovaly obrany. PĜestože ještČ pČt
minut pĜed koncem základní
hrací doby vedli domácí „pouze“ devítibodovým rozdílem,
nakonec se tČšili z pČtadvacetibodového vítČzství 75:50,
o nČmž rozhodla drtivá série
16:0, která jednoznaþnČ ukonþila veškeré nadČje „vysokoškolákĤ“ získat na Hané dva
body.
Do st Ĝedeþního duelu mohl trenér Bálint poþítat s kompletní

soupiskou a na úvodní rozskok
tak poslal osvČdþenou základní
sestavu ve složení: Lawrence,
Šležas, Dokoupil, Landry
a Chán. Hostující tým nastoupil
s Kotasem, Klimešem, Vocetkou
a nebezpeþným duem Ford –
McKay.
Zpoþátku zápasu se domácí hráþi
jakoby nemohli dostat do svého
rytmu a po chybách na útoþné
polovinČ prohrávali 1:6. Poté však
pĜestali vymýšlet v útoku zbyteþné
pĜihrávky a zaþaly stĜílet pomČrnČ
jednoduché koše, které spolu
s neprostupnou obranou posunuly
ProstČjov do vedení 17:8. Navíc
kromČ devítibodového vedení se
podaĜilo domácím hráþĤm posadit
na laviþku jednoho z klíþových
hráþĤ USK, kterým je bezesporu
pivot Ford, jenž už v 7. minutČ
nasbíral tĜi osobní chyby a zbytek první poloviny zápasu tak
prosedČl na laviþce. Hosté ještČ
v závČru sice trochu korigovali
díky pČti bodĤm Kotase, ale i tak
první desetiminutovku Orli vyhráli a to pomČrem 17:13. Ve druhé
þásti domácí ještČ pĜidali v obranČ
a další jasnou bodovou sérií 14:2
odskoþili do patnáctibodového
vedení - 33:18. TĜi trojky po sobČ
následnČ zasadil Šležas a když
další pĜidal jeho krajan Veikalas,

rekrutoval se poloþasový stav
39:23.
V úvodu tĜetí desetiminutovky
opČt kralovala naše litevská kĜídla,
která zaznamenala pČt bodĤ v ĜadČ a Orli poprvé vedli o více jak
dvacet bodĤ - 44:23. Jenže, poté se
ProstČjov dlouho nemohl prosadit
a naopak hosté z rychlých brejkĤ
dávali jeden koš za druhým, þímž
se dotáhli až na pĜijatelný rozdíl
devíti bodĤ - 48:39. Orli se naštČstí
v závČru nepovedené þtvrtiny trochu zvedli a i když tuto þást zápasu
jako jedinou prohráli, opČt trochu
odskoþili - 54:41. Poslední þást
utkání byla dlouho velice podobná
pĜedchozím deseti minutám, kdy
Orli nejprve zvýšili své vedení až
na šestnáct bodĤ a pak pĜišla série
hostĤ v podání dvou AmeriþanĤ
a snížení na devČt bodĤ 59:50.
Necelých pČt minut pĜed koncem
si tak prostČjovský kouþ Peter
Bálint musel vzít oddechový þas
a výsledek se okamžitČ dostavil.
PĜišla totiž doslova drtivá šĖĤra
OrlĤ 16:0(!), která definitivnČ
odvála jakékoliv nadČje PražanĤ
na slušný výsledek. Navíc
ProstČjovští ubránili soupeĜe na
hranici pouhých padesáti bodĤ,
což znaþí velice dobrý defenzivní
výkon. Koneþným stavem 75:50
si pak proti celku USK Praha pĜi-

„Rozhodêí mø nechají mlátit!“
Aleš Chán schytává pod košem
plno ran, i pĆesto stále boduje
PROSTċJOV - PĜestože už
v dresu OrlĤ odehrál daleko lepší
partie, spokojen mohl být také
po stĜedeþním utkání proti USK
Praha. K vítČzství prostČjovského
týmu sice pĜispČl na své pomČry
pouze sedmi body, za to však
zaznamenal tĜináct doskokĤ,
z toho bylo hned jedenáct(!)
pod vlastním košem. A když
k tomu pĜidal jednu asistenci
a šest získaných míþĤ, stal se
rázem s valorizací jednadvacet
nejužiteþnČjším hráþem celého
zápasu! „
¤ V utkání jste se dlouho
trápili a necelých pČt minut
pĜed koncem vedli jen o devČt
bodĤ. Nakonec jste ale vyhráli
o pČtadvacet, což je slušné
vítČzství, ne?
„Máte pravdu. My jsme se hodnČ
trápili, udČlali jsme strašnČ moc
laciných chyb, poĜádnČ jsme
neclonili, ale nakonec to dopadlo
dobĜe. Nevím však, jestli je to
slušné vítČzství,. Mám z tohoto
zápasu hroznČ smíšené pocity,
bylo to utrápené vítČzství...“
¤ OsobnČ jsem vám také

pĜíliš nedaĜilo, urþitČ jste zažil
vydaĜenČjší utkání, byĢ jste se
nakonec stal nejužiteþnČjším
hráþem duelu..
„UrþitČ jsem zažil lepší zápasy.
Tentokrát jsem byl strašnČ
utahanej... Ode mČ vĤbec
neustupoval hráþ, furt do mČ
nČkdo strkal, zkoušel mČ vytlaþit
a hrát takhle tĜicet minut je hroznČ
nároþné... Teć se pĜiznám, že
opravdu cítím velkou únavu.“
¤ V soubojích proti papírovČ
slabším protivníkĤm schytáváte
pod košem vždy plno ran. Jaké
to je, nechat se tak otloukat?
„Nic moc (úsmČv)... Rozhodþí je
nechají mČ mlátit, protože to jsou
vČtšinou kluci pod dva metry!
Tak to pustí a já se s tím musím
nČjak srovnat. Navíc proti USK
kdykoliv jsem dostal do rukou
míþ, tak jsem byl zdvojenej, takže
to bylo vždy lepší pustit nČkomu,
kdo byl volnČjší.“
¤ Výhrou jste si stvrdili
velikonoþní volno. TČšíte se?
„Já osobnČ hroznČ moc! TČším
se, jak si odpoþinu a nebudu dva
tĜi dny sahat na míþ a naberu nové
síly.“

¤ Jaký máte v plánu program?
„V sobotu odjíždím do Prahy
a vracím se až v pondČlí. Budu
s rodinou, urþitČ si popovídáme
a nČkam zajdeme. Jak Ĝíkám,
odpoþinu si jak fyzicky, tak
psychicky.“
¤ Skládáte už v hlavČ myšlenky
pro play-off?
„I když ještČ zbývá nČkolik zápasĤ
do konce základní þásti, já už na
vyĜazovací boje myslím teć! Sice
je tĜeba se soustĜedit na každé
utkání zvlášĢ, každopádnČ už
jsme však s klukama pĜemýšleli
nad tím, s kým budeme hrát
þtvrtfinále. Protože jak to
vypadá, v semifinále, pokud tedy
postoupíme, narazíme urþitČ na
Nový Jiþín.“
¤ Máte pro þtvrtfinálovou sérii
vysnČného soupeĜe, s nímž
byste se z jakéhokoliv dĤvodu
rád utkal?
„Vypadá to nejspíš na USK nebo
Kolín a já si myslím, že hratelnČjší
by pro nás byli Pražané. I když to
tak nČkdy nevypadá, celkovČ na
nČ umíme líp. OsobnČ bych tak
byl radČji za USK. (úsmČv)“
Petr Kozák

Peter BÁLINT (BK ProstČjov): „Z našeho pohledu to byl vcelku
dobĜe rozehraný zápas, který jsme nakonec odehráli v takových
vlnách. Po slibném zaþátku jsme polevili, v podstatČ sami jsme
soupeĜi pustili do šĖĤry, kdy náš náskok stáhli na rozdíl devíti bodĤ.
Pak jsme znovu zapli, soupeĜi odskoþili, v posledních pČti minutách pak definitivnČ. Dá se Ĝíct, že v podstatČ pokaždé, když to bylo
potĜeba, jsme zvýšili úsilí a celé stĜetnutí jsme tak mČli pod kontrolou. Problémy jsme mČli pouze ve tĜetí þtvrtinČ, kdy soupeĜ zvýšil
svoji agresivitu, my se nemohli tolik pohybovat s míþem a stĜely tak
nebyly pĜipravené, z þehož pramenilo snížení USK. Nakonec jsme
ale závČr ovládli. Jsem rád, že jsme si smČrem pro play-off zkusili
i nové vČci a prvky, které jsme zaĜadili do hry, neboĢ na tréninku se
vše potĜebné vyzkoušet nedá.“
Kenneth SCALABRONI (USK Praha): „ProstČjov má velmi
dobĜe poskládaný a silný tým, který toho mĤže hodnČ dokázat.
V tomto utkání vyhráli domácí zaslouženČ, obzvlášĢ když poslední
minuty byly jasnČ v jeho režii. My jsme v závČru nemČli tolik sil,
abychom utkání dohráli ke slušnému výsledku. Naši hráþi se po
celý zápas trápili se špatnou stĜelbou, zahodili jsme až pĜíliš moc
tĜíbodových pokusĤ, což nás sráželo dolĤ. Naopak mohu tým
pochválit za usilovný výkon plný nasazení.“
-pkpsali již þtvrté vítČzství v sezonČ.
V prostČjovském dresu domácích
se dobĜe ukázal pivot Chán, který
k 9 bodĤm pĜidal 13 doskokĤ a 6
získaných faulĤ. Jeho validita se
zastavila na þísle 21 a byla nejvyšší ze všech hráþĤ v zápase. Ve statistikách za ním následovali Šležas
se 16 body, Veikalas s Lawrencem
dali po 13 bodech, americký rozehrávaþ si navíc pĜipsal 5 doskokĤ

a 6 asistencí. Dobrý výkon pĜedvedl i Tóth, který se v poslední
dobČ rozehrává k velice solidním
vystoupením. V týmu hostĤ byl
urþitČ vidČt Kotas, který dal 13
bodĤ a mČl nejvyšší užiteþnost
svého družstva, které nejvíce zradila stĜelba, o þemž svČdþí pohled
na jejich statistiky: dvoubodové
stĜely 43/17, tĜíbodové 29/4, šestky 11/4...
-pk-

SKOKAN týdne

HOąÁK týdne

A
Andrius
ndrius
ŠLEŽAS

Robert Józef
SKIBNIEWSKI

OM
23:51
bloky
0

OM
14:07
bloky
0

stĜelba
13/9
získané míþe
1

doskok
1
užiteþnost
18

asistence
2
body
16

Dva metry vysoký kĜídelník OrlĤ si opanoval jediné utkání prostČjovského
celku v uplynulém týdnu.
Ve stĜedeþním duelu proti
USK byl nejvČtším tahounem mužstva na cestČ k dalšímu vítČzství, k nČmuž
nakonec pĜispČl solidním
ziskem 16 bodĤ a 2 asistencí navrch. BČhem necelých
þtyĜiadvaceti minut, co
pobyl na palubovce, však
zaujal pĜedevším nezmČrnou bojovností a nasazením. Škoda jen, že pČtatĜicetiletému litevskému
snajprovi ještČ lépe nešla
stĜelba za dva body, pĜi níž
tĜikrát minul. Naopak pĜi
„šestkách“ a z perimetrĤ
byl takĜka neomylný. Navíc
na sebe získal þtyĜi fauly.
Andriusi, to je ono!

stĜelba
4/0
získané míþe
0

doskok
2
užiteþnost
-3

asistence
2
body
0

Šestadvacetiletý polský
rozehrávaþ stĜídá povedené
zápasy s tČmi ménČ
povedenými. StĜedeþní duel
se v jeho podání zcela urþitČ
zaĜadil do té druhé skupiny,
neboĢ proti pražským
„vysokoškolákĤm“ se
vyslovenČ trápil... Po
uzdravení Lawrenceho
naskoþil opČt jen z laviþky
a jakoby se pĜi pozdČjším
nástupu do hry nemohl
dostat do potĜebné pohody.
Znát o bylo na stĜelbČ, k níž
se odhodlal þtyĜikrát, avšak
pĜesnČ nezamíĜil ani jednou.
K tomu navíc pĜidal þtyĜi
lehce ztracené míþe a zápas
tak jako jediný z OrlĤ
zakonþil se zápornou bilancí
v kolonce užiteþnosti...
Roberte, tĜeba to
chce lepší rozcviþku?!

