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No, pane Mačáku...

Komunální volby v Prostějově 2010

Starosta J. Tesař

CO TO JE? Drtivé vítězství bude VISET!

ČSSD

Že by šlo o něco, co nám uniklo? Při jedné z předvolebních
akcí se náměstek hejtmana Alois Mačák objevil na náměstí s
kočárkem, ve kterém si to spokojeně broukala dvojčata. A
navíc se při tom objímal se senátorkou Sekaninovou. Tak nevíme, co to má znamenat. Kápnou oba dva veřejnosti božskou? Uvidíme, budeme po tom pátrat...
-mik-

KRIMINÁLKA na radnici
Policie prověřuje nákupy počítačů
Detektivové hospodářské
kriminálky začali prověřovat okolnosti výběrových řízení
na
prostějovské
radnici. Zajímají je nákupy
výpočetní techniky, počítačových komponentů a služeb. Neprůhledné okolnosti
výběru těchto zakázek již
delší dobu kritizují místní
podnikatelé.
Jako první informoval už v
loňském roce Večerník o neprůhlednosti při nakupování
počítačové techniky pro
Městský úřad v Prostějově.
Místostarosta Pavel Drmola
obsadil po svém nástupu do
funkce odbor informačních
technologií svými lidmi, kteří
byli, stejně jako on, úzce napojeni na jednu z prostějovských firem zabývající se
prodejem výpočetní techniky.

A právě tato firma podezřele
vyhrávala skoro všechna výběrová řízení na nákup počítačů pro radnici i jejich
údržbu. "Mohu potvrdit, že
probíhá šetření krajské kriminální policie na radnici v Prostějově. V současné době se
policie nebude z taktických a
strategických důvodů k výše
uvedené věci dále vyjadřovat," řekl Michal Pižurin,
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Podle našich informací kriminalisté po radnici požadují vysvětlení,
zda
město
spolupracuje se společností
Computer System CZ a chtějí
to doložit příslušnými smlouvami. Zároveň si vyžádali faktury od začátku loňského roku,
které se nákupu výpočetní
techniky, počítačových součástí a služeb týkají.
-mik-

Vítězové. Prostějovská ČSSD drtivě vyhrála komunální volby. Ačkoliv koalice není uzavřena, je jisté, že příštím starostou Prostějova bude Miroslav Pišťák. Na snímku z povolebních oslav sociálních demokratů zleva Bedřich Grulich, Alois Mačák, Pavel
Smetana, Petr Lepša, Pavel Holík, Jiří Pospíšil, Jaroslav Faltýnek, Petr Sedláček. Dole Alena Rašková, Miroslav Pišťák a Božena
Sekaninová.

Vítězové. Prostějovská ČSSD drtivě vyhrála komunální volby. Ačkoliv koalice není uzavřena, je jisté, že příštím starostou ProstějovabudeMiroslavPišťák.NasnímkuzpovolebníchoslavsociálníchdemokratůzlevaBedřichGrulich,AloisMačák,PavelSmetana,
Petr Lepša, Pavel Holík, Jiří Pospíšil, Jaroslav Faltýnek, Petr Sedláček. Dole Alena Rašková, Miroslav Pišťák a Božena Sekaninová.
Přemalujte radnici na oranžovo! Volby do Zastupitelstva
města Prostějova jsou minulostí.
A drtivě v nich zvítězila Česká
strana sociálně demokratická. A
to tak drtivě, že druhá Občanská demokratická strana na ni
dýchá s odstupem více než třinácti procent hlasů!

Na třetím místě skončila TOP09,
na jejíž kandidátce byl také bývalý
starosta Miroslav Zikmund. Své
pozice uhájili komunisté, kteří získali stejně jako před čtyřmi lety pět
míst v zastupitelstvu. Do něho se
ještě dostali lidovci, kteří budou
mít v následujícím volebním období dva zastupitele. Obrovský

pech měla Strana zelených s lídrem Janem Navrátilem. Těm
uniklo aspoň jedno místo o pouhých šest setin procenta hlasů.
Obsáhlé zpravodajství z voleb
přinášíme na straně 3, výsledky
z obcí Prostějovska pak na šesté
straně dnešního vydání. -mik-

Obraz Jana Tesaře se co nevidět objeví na stěně obřadní síně prostějovské radnice
Nelekejte se, nejde o žádné vyhrožování či přání něčeho strašného. Naopak. Jan Tesař, který
pomalu končí po třech volebních obdobích ve funkci starosty, bude zanedlouho poctěn
stejným způsobem, jako jeho
předchůdci ve skoro stoleté historii radnice. Jeho obraz bude
vyvěšen na zdi obřadní síně.
Jan Tesař bude viset vedle celebrit, které město Prostějov vedly v
uplynulých sto letech. "Samozřejmě mě to těší, budu se dívat
na starosty z jiné historické epochy, než je ta současná. A doufám, že za těch dvanáct let

starostování jsem těm, kteří
budou viset vedle mě, neudělal
žádnou ostudu," řekl Večerníku
dojatý Jan Tesař. I jeho s ohledem
na odchod z radnice přepadá tak
trochu mírná nostalgie. "Tak jistě,
po takových letech se není čemu
divit. Byly to příjemné roky,
práce mě bavila. Akorát když teď
o tom přemýšlím, nabyl jsem
dojmu, že těch dvanáct let bylo
tak akorát. Nyní se těším na víc
volného času. Nakonec možná
bylo dobré, že jsem už nedostal
možnost kandidovat znovu.
Všechno zlé je k něčemu dobré,"
dodal starosta.
-mik-

Končí také V. Uchytil

Srazily mu vaz RADARY?
Ještě v žádném rozhovoru pro
Prostějovský Večerník nebyl
místostarosta Vlastimil Uchytil tak otevřený a úpřímný. V
pátek, tedy těsně před otevřením volebních místností jsme
mu položili několik záludných
otázek. Včetně té ožehavé
ohledně radarů na měření
rychlosti. "Jestli mi radary srazily vaz? Pokud ano, tak je to
jenom dobře. Radary nejsou
přece jenom o Uchytilovi, ale
o bezpečnosti nás všech! Proč
to stále někdo nemůže pochopit, to nevím," řekl mimo jiného místostarosta, který po
osmi letech ve funkci nyní
končí. Jeho kolegové z ODS s
ním zametli a nedali mu,
stejně jako Janu Tesařovi,

šanci znovu kandidovat.
Možná i to přispělo k drtivé
porážce ODS v komunálních
volbách...
Rozhovor s Vlastimilem Uchytilem přinášíme na straně 2.
-mik-

SKUTÁLELA se z dálnice
Řidičku se spolujezdcem museli z auta vyprostit hasiči, oběma se
naštěstí nic moc nestalo. Foto HZS

K na první pohled hrozivé havárii došlo ve čtvrtek ráno
na dálnici u Prostějova. Žena za volantem osobního auta
dostala smyk a několikrát se převrátila do vedlejšího pole.
"Ve čtvrtek ráno jela pětatřicetiletá řidička s osobním Peugeot Partner po rychlostní komunikaci ve směru z Prostějova
do Vyškova. Při najíždění do levého jízdního pruhu uviděla
zezadu přijíždět jiné vozidlo. Ve snaze zabránit střetu srhla
řízení vpravo, dostala se do smyku a po projetí pravého jízdního pruhu a příkopu se v poli několikrát převrátila přes střechu. Naštěstí došlo pouze ke hmotné škodě na vozidle a jen
k lehkému zranění řidičky a jejího spolujezdce. Oba byli převezeni do nemocnice k ošetření," popsala nám karambol na
dálnici Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak dodala, hmotná škoda byla vyčíslena na 120 tisíc korun.
-mik-
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Opilec bez občanky
Dva opilci putovali za doprovodu
strážníků na záchytnou stanici do
Olomouce. V pondělí 11. října kolem osmnácté hodiny byl nahlášen na linku 156 pohyb značně
podnapilé osoby na náměstí před
radnicí. Vyslaná hlídka spatřila v
dané lokalitě vrávorajícího muže,
který po několika metrech nejisté
chůze upadl na zem. Vstát se mu
již nepodařilo. Bylo přikročeno k
dechové zkoušce, která ukázala
hodnotu 2,47 promile. Při ověření
totožnosti přes Policii ČR bylo
zjištěno, že tento osmatřicetiletý
chlapík nemá v současné době občanský průkaz. Tímto se dopustil
přestupku dle zákona o občanských průkazech a věc bude postoupena příslušnému odboru.

Nadýchala 4 promile!
Druhý případ opilství byl oznámen 13. října před půlnocí. Tentokrát šlo o šestatřicetiletou ženu. Ta
byla natolik zpitá, že nedokázala
vstát, komunikovat a v daném čase nešla u ní provést dechová
zkouška. Na místo byl přivolán lékař, který rozhodl o převozu na záchytku. Až při předání na stanici
byla u ní zjištěna hladina alkoholu
4,0 promile, což je hraniční hodnota k umístění do tohoto zařízení.

Zamkli trafikantku
Šok zažila dvaapadesátiletá prodavačka v trafice, když uslyšela
bouchnutí dveří a následně zjistila,
že se nemůže dostat ven! Po šesté
hodině ranní uvedla žena na linku
156 své uzamčení neznámou osobou v novinovém stánku, a to z
venku visacím zámkem. K celé
události mělo dojít při rovnání novin. Strážníkům se na místě nepodařilo nalézt klíč. Proto byli o situaci vyrozuměni hasiči, kteří prodávající vysvobodili. Za takovýto
„nejapný žertík“ může dotyčný
skončit u správního orgánu pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Odchází se vztyčenou hlavou
V. Uchytil: Jestli mi ublížily radary, je to dobře!
Jak předesíláme na titulní
straně dnešního vydání, pořídili
jsme v závěru minulého týdne
rozhovor s Vlastimilem Uchytilem, který to má v pozici místostarosty Prostějova vojenskou
hantýrkou "za pár". Před jeho
odchodem z radnice jsme mu
položili několik otázek a požádali ho o otevřené a upřímné
odpovědi.
Pane místostarosto, končí vaše
osmileté působení na radnici.
Nepřepadá vás tak trochu nostalgie?
Tak určitě ano, protože za těch
osm let jsem si vybudoval nějakou tu pozici, získal jsem spoustu kamarádů, přátel a co bylo
hlavní, práce pro město mě
enormně bavila. Ale život jde
dál.
Neobjevil jste se na kandidátce
ODS před právě skončenými
volbami. Naštvalo vás to? A neříkejte, že vůbec ne...
Nenaštvalo! Ty signály, že na
kandidátce vůbec nebudu, jsem
měl totiž už s předstihem delší
čas. To znamená, že jsem s touto
variantou počítal. Bylo to rozhodnutí členské základny ODS,
zhruba 110 lidí nechtělo, abych
dále kandidoval. Je ale potřeba
poděkovat všem, kteří se mnou
oněch osm let spolupracovali a
pomáhali mi při různých projektech. Ať už šlo o průmyslovou
zónu, prodej pozemků u nové
nemocnice a následnou výstavbu
rodinných domků a další věci,
které se v Prostějově udály.
Takže ještě jednou jim děkuji a
zcela jistě na ně teď nebudu zlý!
Tak dobře, nenaštvalo vás to,
ale určitě trochu zamrzelo...
Pokaždé, když neuspějete, ať je
to v politice nebo ve sportu, tak
vás to naštve a mrzí. Nehraju si
na mistra světa. Samozřejmě, že
mě to zamrzelo. Ale znovu
říkám, život jde dál, je potřeba se

Chyceni s lupem
Kovové odtokové kanálky se zalíbily kolemjdoucí dvojici. Jednačtyřicetiletý muž a čtyřiatřicetiletá
žena byli v ranních hodinách na
základě telefonického oznámení
od občana zkontrolováni hlídkou
nedaleko obchodního domu pro
podezření z krádeže. Při sobě měli cestovní tašku, ve které se nacházely 4 kusy železných mřížek
pocházející z nedalekého parkoviště u Aquaparku. Věci jim byly
odebrány. Oba dva skončí u správního orgánu.

Bravo, občane!
Dle výzvy v tisku upozornila veřejnost na podezřelé vozidlo z dopravní nehody. Občan si povšiml
vozu, který podle něho odpovídal
popisu při zmíněné události. Nelenil a o směru jízdy automobilu dal
zprávu na linku 156. Strážníci
zkontrolovali danou lokalitu a vůz
nalezli. Měl odřený bok se stopami barvy poškozeného vozidla. O
věci byla vyrozuměna Policie ČR,
která si záležitost převzala. Tímto
všímavému muži za oznámení děkujeme!

Lepiči přistiženi
Městským kamerovým systémem byli zjištěni „lepiči plakátů“.
Ve večerních hodinách byli přistiženi dva mladíci ve věku dvaceti a
třiadvaceti let u vylepování letáků
na zdi budov. Za dohledu hlídky
všechny své umístěné plakáty odstranili. Za přestupek proti veřejnému pořádku a porušení vyhlášky byla každému z nich na místě
udělena bloková pokuta.

Zpropadení vandalové
Při kontrole Smetanových sadů
zjistila hlídka vyvrácenou dřevěnou sochu vedle altánu, takzvanou
"bednu". Jde o umělecké dílo, kde
se bude vyčíslená škoda pohybovat v částce vyšší jak 5000 korun.
Dotyčného se zatím nepodařilo
zjistit. Pro podezření z trestného činu byla věc předána Policii ČR.
Podobný případ ničení majetku
byl zaznamenán v nočních hodinách.Tentokrát šlo o vylomení dopravní značky z patky v ulici Podjezd skupinou tří mladíků. Ty se
podařilo zadržet zásluhou občana,
který ihned informoval o události
na linku 156. Byl využit i městský
kamerový systém a hlídka byla
přesně nasměrována do dané oblasti, kde se chlapíci pohybovali.
Jeden z nich, dvaadvacetiletý
muž, se k činu doznal.

s tím srovnat.
Otázka na tělo, vykládá se, že
vám takzvaně srazily vaz v politice radary na měření rychlosti v Prostějově. Co vy na to?
Pokud mi onen politický vaz srazily radary, tak je to dobře!
Tomu máme rozumět jak?
Myslím si totiž, že nová garnitura, která na radnici po volbách
nastoupí a bude rozhodovat o
dalším osudu radarů, musí si uvědomit, že tady bude sedět ne
proto, že se jim radary líbí nebo
nelíbí, ale že jsou tu i kvůli bezpečnosti ve městě. A jestli jim radary vadí, je to smutné a měli by
o tom hlasitě přemýšlet. Chápu,
že každý z nás když má platit pokutu, je naštvaný. Ale pokud
někdo sedí na druhé straně barikády a měl by chránit občany v
Prostějově a dbát na dodržování
pořádku a bezpečnosti, neměl by
říkat, že nesnáší radary na měření
rychlosti. To jako by se stavěl na
stranu těch lumpů, kteří po městě
jezdí stokilometrovou rychlostí a
smějí se všem do obličeje. Radary přece nejsou o Uchytilovi.
Není to o tom, jak se mě nedávno
zeptala nějaká hloupá redaktorka,
zda mám nějaký akciový podíl ve
společnosti Czech radar... Tím
jasně odpovídám, že nemám
žádné akcie v této společnosti. Co
se týká o smyslu radarů, jde o mé
hluboké přesvědčení.
Politiků se často ptáme, co se
jim v minulosti povedlo a co
ne. Vás se ale zeptáme, potkal
jsme za své působení na radnici nějaké lidi, kteří vás slušně
řečeno naštvali?
Určitě. A byli to i kamarádi, kteří
mě nas..., naštvali.
Jmenovat asi nechcete, že?
To ne. Ale musím to trochu opravit. Není to tak, že mě někdo naštval tím způsobem, abychom se
přestali zdravit. To je právě ten
rozdíl, že v politice na nějaká ta

témata prostě nenajdete společnou řeč a každý máme jiné představy o řešení daného problému.
Kolikrát jsem se s kolegy pohádal! Ale vždycky jsem striktně
rozděloval pracovní a osobní záležitosti. V politice svého kamaráda můžete kolikrát poslat do
háje, ale není to důvod, abych s
ním přestal kamarádit. Tento styl
práce jsem se naučil v předchozím zaměstnání v bance, kdy mě
nadřízený sjel za chybu jako malého kluka a za hodinu se mě zeptal, jestli s ním půjdu na pivo.
Dají se vůbec v politice udržovat kamarádské vztahy?
Samozřejmě!
Náš rozhovor vzniká v pátek,
tedy těsně před otevřením volebních místností. Jak myslíte,
že volby v Prostějově dopadnou?
Je potřeba vnímat fakt, že na
scénu vstoupily dvě politické
strany, které se navenek tváří, že
jsou nové. Když si ale projdete
jejich kandidátky, zjistíte, že jsou
na nich lidé, kteří ještě nedávno
zastávali vysoké funkce v ODS,
případně v Unii svobody či u lidovců. Uvidíme, jak tuto skutečnost zavnímá prostějovská
veřejnost. Já osobně věřím tomu,
že za to uplynulé volební období
bylo poznat, že takzvaná velká
koalice ODS a ČSSD fungovala
velmi dobře. Takže předpokládám, že tyto dvě strany budou po
volbách znovu vést toto město.
Koho vy osobně budete volit?
Samozřejmě si přeji, aby vyhrála
ODS. Ať noví lidé v ní prokáží
svoje schopnosti.
Hodně se mluví o vaší další budoucnosti. Spekuluje se, že usilujete o uvolněné místo ředitele
Domovní správy...
Mně se strašně těžko odpovídá
na otázky, při kterých je jakákoliv odpověď špatná... Já už jsem
novinářům několikrát řekl, že na-

Vlastimila Uchytila končícího ve
funkci místostarosty jsme v
pátek odpoledne zastihli ve volební
místnosti. Koho asi volil?
stupuji do Komerční banky a nechci si teď ničím kazit svoji výchozí pozici při jednání s tímto
zaměstnavatelem. Nevím, jestli
v bance bude o moje služby
zájem nebo nebude. Ale články
typu, že si dělám zálusk na
funkci ředitele Domovní správy,
mi velmi ztěžují pozici.
Co nyní s volným časem? Určitě ho budete mít víc...
Tak určitě se teď budu věnovat
věcem, které jsem poslední roky
zanedbával. A to mám na mysli
hlavně rodinu a sportování. Ale
zároveň bych ještě chtěl pomoci
některým projektům ve městě.
Takže si nemyslím, že odcházím
z radnice tak, že bych s ní nechtěl
mít dál vůbec nic společného.
Tím mi nahráváte na poslední
otázku. Vrátíte se do politiky?
Ale vždyť já jsem z ní neodešel!
Odcházím pouze z funkce místostarosty. Zůstávám i nadále členem ODS.
Tak dobře, jinak: Vrátíte se na
radnici?
Vyvrátit či vyloučit nemůžete
nikdy nic. Ale věřte, že v současné
době o tom vůbec neuvažuji! A je
to záležitost, o které nebudu přemýšlet minimálně čtyři roky...
-mik-

Chataři, nedejte šanci zlodějům!
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nosti. Je to fakt: nikdy člověka nepotěší, když neplánovaně sáhnout
do svého prasátka. Pokud ale ještě
Jistota
pořád nějaké prasátko má a je kde
„Nejsi tam, tak jsem se na sebe už sáhnout, pak si opravdu není zrovdíval,“ ujišťoval muž svého zná- na na co stěžovat.
mého, který se zastavil před vývěskou se smutečními parte. To se člo- Půst
věk hned uleví, když se ujistí, že se Pokud se něco nepředvídatelného
ho to ještě netýká. To je jeden z má- nepřihodí, pak komunální volby,
la pořadovníků, kde by člověk s ra- které jsme absolvovaly o tomto vídostí přenechal svoje místo něko- kendu, budou na docela dlouho
mu za sebou, ovšem kupodivu – dobu posledními. Rok 2011 je tonejspíš by nikdo nechtěl. Nicméně tiž až přehnaně skoupý a nedopřemůže nás těšit, že aspoň nějaká je nám v řádném termínu jediné taspravedlnost funguje.
kové kratochvíle. K urnám bychom měli vyrazit až za dva roky
Útěcha
při krajských volbách a v našem
„Můžeš být rád, že to máš aspoň z rajónu taktéž senátorským. Ale sáčeho zaplatit,“ usadila žena svého zet se na to nedá. Může se nás něspolubesedníka, který si postěžo- komu zželet a obšťastnit nás třeba
val, že po nedávných nákladech ho volbami předčasnými. Jenom a ječeká další ne zrovna zanedbatelný nom pro naše dobro, abychom byneplánovaný výdaj spojený s nut- li ušetřeni volebního absťáku.
ným zachováním chodu domác–MiH-

Vidìno - Slyšeno

I po volbách bude na radnici

první pomoc zajištěna...
Na jiném místě našeho listu
přinášíme výsledky komunálních voleb. Pokud se z
nich nějaký občan právě
hroutí v prostorách radnice, má jistotu, že bude odborně ošetřen. Minulé
úterý totiž dalších šestnáct
úředníků absolvovalo školení první pomoci pro zaměstnance v rozsahu šesti
hodin na prostějovské
zdravotnické škole.
Jak uvedla ředitelka Ivana
Hemerková, školení je pokračováním kurzů, které proběhly na „zdravce“ před
letními prázdninami a poslední skupina úředníků bude
proškolena zítra. "Mimo jiného se posluchači dozvěděli
přehled všech rizikových
stavů, které mohou člověka
potkat během dne a jak se orientovat a zajistit základy první pomoci.
Všichni si také mohli vyzkoušet
nácvik první pomoci na modelu a
byly jim ukázány nejběžnější záchranářské pomůcky a též byl detailně probrán obsah lékárničky,
která ze zákona musí být na kaž-

Odborné učitelky ze "zdravky" vysvětlily úředníkům radnice všechny detaily
první pomoci.
dém pracovišti připravena,"
uvedla Ivana Hemerková.
Jak dále ředitelka "zdravky"
uvedla, kurzy se budou opakovat
periodicky, aby znalosti zaměstnanců úřadu mohly být aktualizovány o nové poznatky a techniky
první pomoci.
-mm-

Policie začíná provádět preventivní opatření Karambol v Nerudově ulici
V průběhu měsíců říjen a listopad plánuje Policie ČR realizovat řadu preventivních opatření
zaměřených zejména na kontrolu zabezpečení chatových oblastí či jiných rekreačních
objektů. Pokud bychom vycházeli ze statistických ukazatelů, v
období od ledna do konce září
roku 2009 Policie ČR evidovala
v rámci celého okresu Prostějov
54 případů vloupání do těchto
objektů.
Statistické ukazatele za stejné období letošního roku vykazují v počtech případů nižší nápad této
trestné činnosti, a to o 24 případů.
"I když je zastoupení případů vloupání letos nižší, preventivní opat-

Èerná kronika
Vozík je fuč
Neznámý pachatel odcizil na
18. kilometru za svodidlem
rychlostní komunikace R46 ve
směru od Prostějova na Brno
porouchaný přívěsný vozík tovární značky Jacht Sport k
osobnímu automobilu. Pachatel využil nepřítomnosti majitele, který odstavil vozík pro poruchu a odcizil ho.
Tímto způsobil jednačtyřicetiletému majiteli škodu v celkové výši 3 000 korun.

Opilý cyklista
V pátek krátce po půl jedenácté
večer zastavila policejní hlídka
na ulici 1. Máje v obci Nezamyslice cyklistu. Třiačtyřicetiletý muž byl policisty vyzván,
aby se podrobil dechové
zkoušce, kdy mu policisté naměřili 1,10 promile alkoholu v
dechu. Nezodpovědnému cyklistovi hrozí za přestupek pokuta až do výše 20 tisíc korun a zákaz činnosti řízení motorových
vozidel do jednoho roku.

Zloděj cigaret
Dosud neznámý pachatel se
vloupal do prodejny smíšeného zboží v Plumlově. Pachateli
se podařilo odcizit 1000 kusů
krabiček cigaret různých značek. Poté se neznámý pachatel
pokusil vniknout do ve zdi usazeného příručního trezorku,

ření mají vždy svůj nezastupitelný
a opodstatněný význam. Policisté
v rámci plánovaných preventivních opatření budou osobně kontaktovat přítomné osoby v
chatových oblastech a analyzovat
poté možnosti zabezpečení jejich
objektů a eliminaci případných rizikových prvků. Pachatelé při
svém jednání počítají s tím, že
obydlí bývají bez dohledu a
mnohdy nedostatečně zabezpečená," uvádí Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Opatření policie, která by vedla ke
snížení počtu vloupání do chat je
přitom mnoho, pokusme se proto
zabývat alespoň některými z nich.

"Pokud odcházíme z domu, bytu
či chaty, je dobré nejen uzamknout
všechny přístupové vchody, nýbrž
i zavřít a zabezpečit také okna. Základem zabezpečení domu jsou
vždy mechanické zábranné prostředky umístěné na rizikových
místech. Vhodným doplněním
poté bývají například ochranné
mříže. Špatným řešením je upozorňovat na svou nepřítomnost. O
skutečnosti, že odjíždíme na delší
dobu by měl vědět pouze úzký
okruh lidí, kterým plně důvěřujeme. Doporučujeme požádat důvěryhodnou osobu, aby na vaše
obydlí či chatu dohlédla a pomohla vyvolat dojem, že objekt je
stále obydlen. Například údržbou

travnatých ploch a ploch kolem
domu, větráním v domě, výběrem
poštovních zásilek a podobně.
Vhodným preventivním opatřením je také využití elektronických
zařízení se senzorovým zapínáním
světel. Dobré a jasné osvětlení
kolem objektu zlepšuje nejen viditelnost, umožňuje ovšem i náhodnou kontrolu ze strany Policie ČR
nebo sousedů. V okolí objektu doporučujeme neponechávat volně
přístupné žebříky, nářadí či jiné
věci, které by mohl pachatel využít
při vloupání do objektu. Nedejte
pachatelům příležitost ani možnost
v páchání protiprávní činnosti,"
vzkazuje majitelům chat i bytů
mluvčí naší policie.
-mik-

což se mu ovšem nepodařilo.
Celková způsobená škoda jak
na poškození zařízení, tak na
odcizených věcech činí 70 000
korun.

šetření spojenému s odběrem
krve a moči však toto odmítl.
Dále bylo zjištěno, že tento řidič nevlastní řidičský průkaz a
má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel ze strany
Okresního soudu v Prostějově
až do poloviny prosince letošního roku. Mladému muži nyní
hrozí trest odnětí svobody až na
tři léta.

tato byla pozitivní s výsledkem
1,72 promile alkoholu. Řidič s
naměřenou hodnotou souhlasil, na výzvu policie, aby se
podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem krve a
moči však toto odmítl. Řidiči
byl zadržen řidičský průkaz a
zakázána další jízda.

Auto zmizelo
Neznámému pachateli se podařilo odcizit osobní motorové
vozidlo Volkswagen Golf
modré barvy, které bylo zaparkované na odstavné ploše křižovatky ulic U Stadionu Krapkova. Způsobená škoda
činí nejméně 95 000 korun.

Z baru bez kola
Neznámý pachatel ve večerních hodinách odcizil z volně
přístupného prostranství v
Kostelci na Hané pánské horské jízdní kolo, které bylo
uzamčeno lankovým zámkem
před Sport barem na ulici Tyršova. Odcizením vznikla poškozenému devětapadesátiletému majiteli škoda ve výši nejméně 31 000 korun.

To je zlý sen...
V časných ranních hodinách
byl v obci Hrubčice kontrolován hlídkou Policie ČR Obvodního oddělení Prostějov 2
osmnáctiletý řidič osobního
vozidla Škoda Favorit. Řidič
byl vyzván k dechové zkoušce,
kdy tato byla pozitivní s výsledkem 1,23 promile alkoholu. Řidič s naměřenou hodnotou souhlasil, na výzvu policie,
aby se podrobil lékařskému vy-

Straka v motorestu
Neznámý pachatel vnikl do
motorestu v obci Vranovice Kelčice, odkud odcizil přepravky s pivem, více jak 100
prázdných pivních lahví, lihoviny, nealko a pochutiny. Pachatel majiteli motorestu způsobil škodu ve výši nejméně za
2 100 korun.

Kradl v domě
Neznámý pachatel se vloupal
do rodinného domku v obci
Otaslavice, kde odcizil sestavu
stolního osobního počítače s
LCD monitorem a dvoudílnou
soupravu pro PC hry. Dále odcizil MP3 přehrávač. Pachatel
způsobil škodu v celkové výši
za nejméně 15 500 korun.

Další opilec
Ve večerních hodinách byl v
obci Přemyslovice kontrolován hlídkou Policie ČR Obvodního oddělení Konice třiačtyřicetiletý řidič osobního vozidla Ford Fiesta. Řidič byl vyzván k dechové zkoušce, kdy

Granát na poli
Na Policii ČR oznámil devětadvacetiletý muž, že při průzkumu detektorem kovu nalezl na
poli za obcí Služín na Prostějovsku silně zkorodovaný
předmět připomínající munici.
Po tomto oznámení se na místo
dostavila policejní hlídka z Obvodního oddělení Prostějov II,
která místo nálezu ohraničila a
přivolala pyrotechnickou službu Policie ČR. Pyrotechnik na
místě konstatoval, že se jedná o
dělostřelecký protipancéřový
granát z období II. světové války. Nalezený granát pyrotechnik zajistil a odvezl k bezpečné
likvidaci.

Cigára z trafiky
Dosud neznámý pachatel vnikl do novinového stánku za
Dolní ulicí v Prostějově, odkud následně odcizil tabákové
výrobky - cigarety přesně nezjištěných značek. Svým jednáním pachatel způsobil škodu nejméně 5 000 korun. Za
trestný čin krádeže pachateli
hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

dej přednost v jízdě, a protože si
myslel, že je na hlavní komunikaci, vjel do křižovatky, kde
došlo ke střetu z pravé strany s po
hlavní komunikaci přijíždějícím
vozidlem Škoda Felicia. Vozidlo
Škoda bylo dále po tomto střetu
odhozeno do lampy pouličního
osvětlení s dopravním značením.
Došlo k poškození obou aut i
městského mobiliáře, řidič škodovky si rovněž při
nárazu rozbil brýle,"
informovala nás o nehodě Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Dechová zkouška na
alkohol byla provedena u obou řidičů,
její výsledek byl negativní. Ke zranění
osob nedošlo. Způsobená škoda byla vyNevinný řidič škodovky skončil s autem na číslena na 123 tisíce
sloupu veřejného osvětlení.
korun.
-mik-

Spletl si hlavní s vedlejší silnicí
a způsobil dopravní karambol. K němu došlo uprostřed
minulého týdne v Nerudově
ulici.
"Ve středu ve 14.20 hodin jel padesátiletý řidič vozidlem Alfa
Romeo po ulici Nerudova ve
směru od ulice Plumlovské, kde
na křižovatce ulic Nerudova Melantrichova přehlédl značku

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...
Leona Fialová 1971
Alois Piňos 1935 Seloutky
Vrahovice Květoslava Matoušková 1935
František Kořínek 1926
Ondratice
Prostějov Zdenka Zouharová 1925
Julie Daňková 1918
Smržice
Kostelec na Hané Hana Hanzlíková 1958
Milada Krátká 1930
Prostějov
Prostějov Marie Menšíková 1920
Karel Vylíčil 1919 Prostějov
Bílovice
Jarmila Bártová 1921
Růžena Matušů 1917
Mostkovice
Prostějov
Anděla Dolínková 1922
Gustav Berky 1963 Prostějov
Kostelec na Hané Josef Rovňaník 1955 Prostějov
Pohøby v tomto týdnu
Středa 13. října 2010
Pavel Vykopal 1944 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Obručníková 1948 Vrahovice 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 14. října 2010
Hilda Dostálová 1926 Prostějov 12.40 Obřadní síň Olomouc
Ludmila Tlolková 1934 Lichnov 13.00 Obřadní síň Krnov
poručík Mgr. Luděk Petrovský 1972 Klenovice na Hané
14.00 Dům smutku Tvorovice
Pátek 15. října 2010
Zdeňka Červená 1931 Ivaň 10.30 kaple Ivaň
Marie Škrabalová 1924 Přemyslovice
12.40 Obřadní síň Prostějov
Jiří Dokoupil 1945 Hrubčice 13.00 kostel Kralice na Hané
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA PROSTĚJOVA 2010 - 2014
Pavel Holík (ČSSD)

Božena Sekaninová (ČSSD)

Alena Rašková (ČSSD)

Miroslav Pišťák (ČSSD)

Alois Mačák (ČSSD)

Jaroslav Faltýnek (ČSSD)

Pavel Smetana (ČSSD)

Jičí Pospíšil (ČSSD)

Petr Sedláček (ČSSD)

Bedřich Grulich (ČSSD)

Milada Galářová (ČSSD)

Zdeněk Fišer (ČSSD)

Petr Lepša (ČSSD)

Jiří Schlesinger (ČSSD)

Jiří Pospíšil (ODS)

Ivana Hemerková (ODS)

Tomáš Blumenstein (ODS)

Michal Müller (ODS)

Radim Fiala (ODS)

Milada Sokolová (ODS)

Zdeněk Peichl (ODS)

Radek Zacpal (ODS)

Václav Kolář (TOP 09)

Aleš Nevrla (TOP 09)

Zuzana Ochmanová (TOP 09)

Danuše Pelikánová (TOP 09)

Václav Kopečný (TOP 09)

Stanislav Spurný (TOP 09)

Josef Augustin (KSČM)

Jaroslav Šlambor (KSČM)

Václav Šmíd (KSČM)

Jaroslav Čížek (KSČM)

Ivana Copková (KSČM)

Miroslav Chytil (KDU-ČSL)

Petr Kousal (KDU-ČSL)

Výsledky komunálních voleb v Prostějově
Strana

hlasy

v % počet mandátů

1. ČSSD
149 115 34,44
14
2. ODS
91 027 21,02
8
3. TOP09
63 658 14,70
6
4. KSČM
51 125 11,81
5
5. KDU-ČSL
24 295 5,61
2
-----------------------------------------------------------------------------------6. Strana zelených 21 391 4,94
0
7. Věci veřejné
15 592 3,60
0
8. Moravané a Suv. 14 523 3,35
0
9. Koruna Česká
1 543 0,36
0
10. Volte Pr. Blok
753
0,17
0

Vítězná ČSSD. S kým vytvoří koalici?

M. Pišťák: Je mi líto pana Tesaře, že končí v politice

Komunální volby dopadly v Prostějově nad očekávání dobře pro oranžovou ČSSD. Sportovní terminologií - o vagón převálcovala své rivaly. Druhá ODS ztratila na sociální demokraty propastných více než
třináct procent hlasů. Nově se do zastupitelstva pak dostali kandidáti
TOP09, komunisté zůstali stejně jako před čtyřmi lety u pěti zastupitelů. Pětatřicetičlenný vrcholný orgán města pak doplňují ještě dva lidovci.

OHLASY po volbách
Tomáš Chalánek , krajský předseda TOP09
Jsem rád za výsledek TOP09. Je vidět, že voliči s námi počítají a v budoucnu také počítat budou. Také s povděkem
kvituji, že na pravé straně politického spektra dochází v
Prostějově k vyrovnávání sil a že náš odstup za ODS už není tak velký. Volební výsledek nedává v Prostějově moc variant ke složení koalice, ale pokud budeme osloveni, budeme se nabídkou určitě seriózně zabývat.

Josef Augustin (KSČM)
Dalo se očekávat, že vítězem v Prostějově bude ČSSD.
Podle předběžných analýz se dal čekat i propad hlasů pro
ODS, nikoliv ale tak obrovský. My jsme se v KSČM snažili udržet si své pozice a to se nakonec podařilo. I když já
osobně jsem byl větším optimistou a věřil jsem, že místo
pěti křesel v zastupitelstvu získáme šest. I tak ale můžeme
být s volebním výsledkem celkem spokojeni. Není to sice
důvod k jásání, ale k mírnému optimismu. Nečekal jsem tak
výrazný úspěch TOP09, je ale vidět, že tato strana zřejmě
oslovila občany. Naopak alarmující je nízká účast voličů. Je
to zřejmě signál pro všechny politické strany, aby se zamyslely, proč tak málo lidí přišlo do volebních místností.
Jsou snad občané znechuceni politikou? Ta komunální je
ale přece o něčem jiném než celostátní. Ta je právě jen o lidech!
-mik-

V pátek odpoledne, když Miroslav Pišťák odevzdal svůj volební hlas, netušil, že jeho strana
dosáhne tak výrazného úspěchu.

Prostějovské politiky jsme během sobotního podvečera navštívili ve chvíli,
kdy sledovali on-line výsledky voleb.
ČSSD se sešla ve své kanceláři v Netušilově ulici. Pilo se víno, po zveřejnění volebního výsledku tady bouchalo šampaňské. Panovalo zde plno

úsměvů a radosti. ODS sledovala výsledky v sále restaurace Hobit. Popíjelo se převážně pivo. Tady vládla naopak rozpačitost, také mlčení. Zástupci
TOP 09 zamířili do restaurace penzionu Alberta. Podával se burčák.
"V úspěch jsem věřil, ale popravdě řečeno, tak obrovský asi ne. Velmi těžko
se volební výsledek odhadoval předem, nikdo netušil, jak volebním gulášem zamíchají nové politické strany,
hlavně TOP09. Jak se ukázalo, právě
tato strana zřejmě vzala hlasy ODS.
Jinak výsledky jiných stran nechci komentovat, to není moje věc. Jen mi dovolte vyjádřit lítost nad tím, že v komunální politice končí Jan Tesař. To je
opravdu škoda," řekl nám Miroslav
Pišťák, lídr sociálních demokratů a
zřejmě náš budoucí starosta. "To se ještě s určitostí říct nedá, o tom neroz-

hodují volby, ale zastupitelstvo. A co
víc, já jsem si nikdy netiskl letáky, že
jsem kandidát na starostu," odtušil
Miroslav Pišťák.
Nyní Prostějované budou zvědavi, jak
budou probíhat jednání o možné koalici. ČSSD má 14 křesel v zastupitelstvu, ODS osm a TOP 09 šest křesel.
Pro koho se vítězové voleb rozhodnou? "Zatím žádná jednání neprobíhají, k těm dojde poprvé až zřejmě v úterý 19. října. A koho oslovíme? Buď
ODS nebo TOP 09. Nabízejí se různé
formy koalice," uzavřel toto téma Miroslav Pišťák.
Ještě je nutné dodat jednu podstatnou
záležitost. V Prostějově překvapila
velmi malá volební účast, pouhých
37,03 procenta oprávněných voličů.
To je nejméně od roku 1990!
-mik, bp-

Jiří Pospíšil (ODS): Koaliční potencionál určitě máme!

Určité rozčarování panovalo ve
tváři lídra ODS v Prostějově Jiřího Pospíšila. I jeho jsme v neděli odpoledne požádali o krátký
rozhovor.
Pane Pospíšile, ODS v komunálních volbách ve srovnání s
ČSSD propadla. Čím si to vysvětlujete?
Myslím si, že jedním z důvodů je
vliv celostátní politiky. Všichni
vnímají změny na celostátní úrovni, které nejsou příliš populární.
Druhým podstatným důvodem je
vznik nových politických subjektů na pravici politického spektra, k
nimž se přiklonila část pravicových voličů. Náš volební výsledek v Prostějově ale není ve srov-

nání s jinými městy vůbec špatný.
Nemůže být za prohrou vaší
strany fakt, že na kandidátní
listině ODS došlo před volbami
k až příliš razantním změnám?
Máme tím na mysli vyškrtnutí
osvědčených tváří Jana Tesaře
či Vlastimila Uchytila.
V žádném případě si nemyslím,
že by tyto změny měly zásadní
vliv na volební výsledek.
Přesto máte velmi dobrou
výchozí pozici pro vyjednávání
o koalici. Probíhají už nějaká
jednání s ČSSD?
Koaliční potenciál určitě máme.
V současné době žádná koaliční
jednání neprobíhají.
Jako lídr ODS máte při voleb-

ním výsledku a případné koalici s ČSSD namířeno na post
místostarosty. V jaké oblasti
byste chtěl v této funkci pracovat?
To je otázka, na níž vám odpovím
ve chvíli, kdy bude aktuální. Zatím nemohu nic sdělit, neboť vůbec nevíme, zda koalice s našimi
zastupiteli za ODS vznikne.
Co byste závěrem vzkázal voličům?
Chtěl bych všem voličům poděkovat za podporu a hlasy, které
jsme obdrželi. Za sebe i za všechny naše zvolené zastupitele mohu
slíbit, že se budeme snažit naplno
pracovat ve prospěch nás všech.
-mik-

Jiří Pospíšil sledoval volební výsledky se svými spolustraníky. Moc ho však
nepotěšily.
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Prostějovský filmař natočil dokument o českém lékaři v USA

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
TELEFON 582 344 130, OD 18. 10. DO 24. 10. 2010:

Snímek vysílá program ČT2 tuto neděli od 20.30 hodin

POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy v
pondělí a ve čtvrtek v 19. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka JAK SATURN PRSTENEC POZBYL.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE jsou přístupné na začátku výše zmíněných pozorování.
Přihlaste děti do klubu GEMINI! Členem tohoto výjimečného klubu se může stát kdokoliv ve věku 10 – 20 roků, koho láká poznání základů astronomie, kosmonautiky a
osvojení práce s hvězdářským dalekohledem. Členové klubu se, s výjimkou prázdnin a svátků, schází na hodinová
setkání každý čtvrtek v 16. 30 hodin. Celoroční klubový
poplatek je 100 Kč.

V dubnu tohoto roku jsme informovali o natáčení dokumentu Theodora Mojžíše z
Prostějova, který zaznamenává životní osudy lékaře Bohdana Pomahače. Třicetiminutový film, který vznikl v koprodukci České televize a Video Theo, se vysílá tuto neděli
24. října na ČT2.
Český chirurg Bohdan Pomahač
v americkém Bostonu provedl
jako sedmý na světě celkovou
transplantaci obličeje. Sedmnáctihodinová operace proběhla na
jaře loňského roku. Rok poté se
do USA za B. Pomahačem vypravili filmaři pod vedením Theodora Mojžíše. Natáčení pak pokračovalo v létě u nás – v Pomahačově rodišti Ostravě, v Olomouci, kde vystudoval lékařskou fakultu a na rodinné chatě v
Morávce.
Dokument nezachycuje pouze
poutavý příběh letos čtyřicetile-

Chirurg s pacientem. Český lékař Bohdan Pomahač transplantoval obličej Jamesi Makimu, snímek z archivu B. Pomahače byl pořízen krátce po operaci.
tého lékaře, který se po absolvování studia vydal do Ameriky,
kde dostal šanci a stal se jedním
z nejuznávanějších odborníků

na plastickou chirurgii nejen v
USA. Je sondou do života lidí,
kterých se transplantace týkala –
ať již je to příjemce obličeje Ja-

mes Maki, manželka dárce Josepha Helfgota Susan, či Pomahačovi učitelé, kolegové a rodina. „Podařilo se nám více, než

jsme očekávali. Při natáčení byli
všichni velmi vstřícní. Z filmu je
cítit, jak taková mimořádná věc,
jakou je transplantace obličeje,
lidi semkne,“ uvedl T. Mojžíš.
Okolnost, že Susan Whitman Helfgot je s Jamesem Makim v
pravidelném kontaktu, volají si
několikrát za týden, je fascinující.
Největším zážitkem pro tvůrce
byl rozhovor s Jamesem Mekim.
„Zpočátku mu byla přítomnost
kamery nepříjemná, během natáčení nás však přijal a hovořil
naprosto otevřeně,“ řekl Theodor Mojžíš.
Film vysílá program ČT 2 v neděli 24. října od 20.30 hodin v
rámci komponovaného pořadu
„Večer na téma… Navzdory.“
Pro Prostějovany je o to zajímavější okolnost, že manželka
Bohdana Pomahače, která ve filmu samozřejmě vystupuje, pochází z našeho města.
-bp-

Fotograf Karel Novák vystavuje U Hanáka
Od fotografií moře přes akty žen až ke koňské říši
slova se ujal kurátor výstavy a
galerista Miroslav Schubert:
„Na zdech nyní visí taková mladá historie Jízdárny Cavalo v sytých barvách. Karel je určitě
osobnost a jeho díla stojí za obdiv.“ Snímky zachycují jak
zvířata v plné kráse, tak i při
zranění, které je potřeba ošetřit
nebo čerstvě narozená hříbata.
„Některé z fotografií visí i přímo
v jízdárně, kde je pravidelně
obměňuji a několik z nich je
pověšeno i zde,“ dodal Karel
Novák, autor obrázků.
Krásu koní mohou lidé obdivo- Toto je první ze tří výstav, které
vat až do 3. listopadu. Úvodního Karel Novák chystá. Druhá bude
zahájena 20. října v Baru 12
Karel Novák (vlevo) spolu s kuopic, kde hlavním tématem fotorátorem výstavy Miroslavem
grafií je moře, ale hlavně jsou to
Schubertem.
úplně první snímky, které autor
Známý prostějovský fotograf
Karel Novák, proslulý svoji
zálibou v ženách, věnoval
páteční podvečer v galerii U
Hanáka své vernisáži pojmenované Jízdárna Cavalo, kde
představil sérii fotografií s
námětem koní. Opravdu jak z
názvu vyplývá, prezentuje jízdárnu u Hloučele. Snímky shrnují dění a okamžiky za dobu
celých deseti let, kdy v průběhu fotil různé momentky z koňského života.

udělal. „Dokonce plánuji vystavit moji šestou fotografii, kterou
jsem provedl. Tam lidé uvidí výsledky mých začátků. Některé
snímky jsou dokonce ještě černobílé. Tenkrát fotografování
bylo úplně o něčem jiném, než
teď. K ženám jsem se dostal
ovšem hned z kraje své umělecké dráhy. U toho moře jsem se
totiž seznámil s Němkou a tím
odstartovala éra krásných žen,
která mě drží doposud,“ vysvětlil Karel Novák.
Poslední, třetí výstavu, zahájí
umělec v kavárně Národního domu 28. října, kde už si obdivovatelé ženských aktů přijdou na
své. Zde uvidí portréty a akty
žen, jak je zvykem v dílech, jež
tvoří Karel Novák.
-vevi-

Projekt Postavme školu v Africe vybudoval už devět vzdělávacích zařízení
Svým dílem přispěli i prostějovští skauti
Problematiku nedostatku vzdělání
v afrických zemích se snaží spousta nejen českých, ale i moravských
měst řešit snahou získat peníze a
postavit základní školu v Etiopii.
To, co je pro náš národ naprostou
samozřejmostí, jako číst, psát a
jiné gramotné dovednosti, je v daných zemích nemyslitelné. Sbírka
Postavme školu v Africe proběhla
již sedmým rokem. Svůj díl na
projektu mají i skauti z Prostějova,
kteří připravili 6. října v před-

náškovém sále Národního domu
bohatý zábavný program pro veřejnost, který zároveň přibližuje
myšlenku sbírky.
„Negramotný je zhruba každý šestý obyvatel planety a více než sto
milionů dětí nemůže chodit do
školy, protože buď v jejich okolí
žádná není nebo musí pracovat.
Cílem akce je každý rok získat finance potřebné k postavení jedné
školy v Etiopii i s vybavením. Z jiných zdrojů potom zajišťujeme

Tanečnice Kayra a Saidah se svými žákyněmi.

školení učitelů v moderních metodách a interaktivní přístupu. Už se
nám podařilo postavit devět škol
pro dva tisíce dětí,“ objasnila Mariana Ermlová, ústřední koordinátorka sbírky. Etiopie patří mezi
nejzaostalejší a nejvíce zalidněné
země světa, kde míra negramotnosti dosahuje šedesáti procent.
K akci se přidaly i tanečnice olomouckého souboru orientálních
tanců Aysun vystupující v rámci
benefice stejně jako účinkující
soubor taneční školy Pirouette.
Mottem akce si zvolili skauti citát
od Roberta Fullghama: „Nejlepší
lidské okamžiky bývají malých
rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život.“ Návštěvníci se od
ředitele
Cyrilometodějského
gymnázia Jaroslava Fidrmuce během večera dozvěděli něco o
adopci dítěte na dálku a Henry Akwari, původem z Nigérie, publikum seznámil se situací vzdělávání v Africe.

Vedoucí souboru orientálních tanců Aysun tanečnice Janahara a Shafrah.
Celý vítěžek z dobrovolného
vstupného bude zaslán na konto
veřejné sbírky Postavme školu v
Africe pořádanou společností
Člověk v tísni a Junákem – svazem skautů a skautek České Republiky. Druhou tématicky spojenou akcí je Dětský karneval plánovaný na sobotu 23. října v tanečním sále Jiřího Šindlera, kde
skauti připravili spoustu soutěží,
tombolu, malování tělovými bar-

vami na obličej či divadlo o
malém Afričánkovi. Program začne v 15 hodin a potrvá asi dvě a
půl hodiny. Podpory se organizátoři dočkali od Města Prostějov
a Ministerstva školství, mládeže a
těklovýchovy. Pokud chcete
přispět i vy, zasílejte sms ve tvaru
DMS AFRIKA na telefonní číslo
87777. Další informace na
www.skolavafrice.cz
-vevi-

V celém kraji řádí vykradači aut
Mluvčí policie: Majitelé chybují, auto není trezor!
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje eviduje od 1.
ledna 2010 do 31. srpna 2010
celkem 715 případů krádeží
osobních věcí z automobilů.
Tímto protiprávním jednáním
pachatelé způsobili škodu v celkové výši 14 080 000 korun.
"Policie České republiky se snaží
v co největší míře eliminovat a
objasňovat tuto majetkovou trestnou činnost. Není však pouze v
silách policie, aby uhlídala všechny automobily v našem kraji, a
proto důslednou ochranou majetku je i samotný zodpovědný přístup jejich majitelů," řekl na úvod
Michal Pižurin (na snímku), tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Právě policisté z Územního odboru Olomouc, Přerov, Prostějov,
Šumperk a Jeseník se snaží pro-

střednictvím častých
preventivních kampaní
předat našim občanům
co nejvíce informací,
které jim pomohou minimalizovat nebezpečí
odcizení jejich věcí z
vozidla. "Je důležité,
aby si majitelé především uvědomili, že automobil není trezor ani
výloha. Policejní prevence proti
výše uvedené kriminalitě vychází
z dlouhodobých zkušeností, kdy
pachatelé této trestné činnosti si
vizuálně tipují odlehlé a špatně
osvětlené lokality, kudy chodí
málo osob. Vhodným momentem jejich protiprávního jednání
je právě nepozornost samotných
řidičů, kteří ve vozidle nechávají
viditelně odložené osobní věci. V
případě, že řidič své vozidlo
opouští, musí se přesvědčit, zda v

něm nezanechal odloženou věc. Zde bych upozornil, že se nejedná
pouze o cennosti. Může
se jednat například o
stojan na GPS, prázdnou nákupní nebo sportovní tašku, oblečení a
jiné věci. Pachatel se může mylně
domnívat, že systém GPS může
být odložený v přihrádce u spolujezdce, ve sportovní tašce se nachází cennost a ve volně odloženém oblečení finanční hotovost.
Právě tyto drobnosti, které majitel ve svém vozidle zanechá, mohou vzbudit zájem pachatele, který často způsobí poškozením vozidla větší škodu než samotným
odcizením věci," dodává Michal
Pižurin.
Dále podle jeho slov pachatelé té-

to trestné činnosti využívají toho,
že automobily nejsou uzamčené
nebo mají pootevřená okna. Zde
by bylo dobré upozornit na okamžik, kdy si zákazník dává na
parkovišti nákup do automobilu a
často nevěnuje pozornost volně
odloženému příručnímu zavazadlu, které si odložil ve vozidle.
"Řidič se mylně domnívá, že
pouze jeho blízká přítomnost odradí pachatele. Opak je však pravdou. Pachatel ve většině případů
využije chvilkové nepozornosti
majitele a věc z automobilu odcizí. V hustě zastavěných aglomeracích může pomoci obyvatelům
minimalizovat majetkovou trestnou činnost i jejich všímavost a
iniciativní přístup. To znamená
policii oznámit podezřelé jednání
osob, které se pohybují na parkovišti kolem motorových vozidel.

V případě, že se občan stane obětí výše uvedeného protiprávního
jednání, nevstupuje na místo činu
do příjezdu policejní hlídky. Majitelova manipulace s vyloupeným vozidlem by mohla narušit
stopy, které pachatel na místě zanechal," doporučuje vhodné rady
mluvčí krajských policistů. -mik-

Zloději využívají nedbalosti majitelů aut, kteří ve vozidlech nechávají cenné věci.
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Taneční škola Hubený má opět mistry světa!
Vynikajícího úspěchu dosáhli
tanečníci TŠ Hubený na mistrovství světa v hip hopu, které
se v tomto roce konalo v německém městě Bochum, a to ve
dnech 29. září až 3. října 2010.
Všichni naši tanečníci odjížděli nakonec ze šampionátu velice spokojeni a to nejen s výkony, ale také s výsledky.
Sourozenci Alice a Radek Flajsarovi získali titul mistrů světa pro
rok 2010 v kategorii dětí duo hip
hop. I přesto, že byli téměř nejmladší ve své kategorii, se ve velmi silné konkurenci, téměř šedesáti duet z celého světa, neztratili. Dalším velmi úspěšným duetem byli v juniorské kategorii
Alexandra Müllerová a Ondřej
Krysmánek, kteří získali bronzové medaile a stali se 2. vicemistry světa a na mistrovství Evropy v Amsterdamu vybojovali
druhou příčku a tím 1. vícemistra
Evropy. Oba dva se také velmi
úspěšně prali s velmi početnou
konkurencí v sólových kategoriích juniorů. Alexandra obsadila
23. místo (ze 100 soutěžících) a
Ondřej dokonce postoupil do finále, kde získal velmi pěkné 5.
místo.V sólové kategorii dospělých v Amsterdamu startovala ještě naše vynikající reprezentant-

ka Denisa Pernicová, která obsadila 19. místo (ze 101 účastnic) a
Vladislav Podloucký v kategorii
juniorů - muži 24. příčku (z 66
účasnítků).
Poslední den celého pětidenního
mistrovství jsme měli další želízko v ohni. Malá skupina juniorů
pod názvem „YEAH YEAH“, v
choreografii Tomáše Smičky a
asistenta trenéra Michala Zatloukala ve složení – A. Müllerová,
O. Krysmánek, Markéta Možná,
V. Podloucký, Kateřina Koudelková, Gabriela Koudelková a v
neposlední řadě také účastnice
Tereza Kohoutková, která ze
zdravotnívh důvodů nemohla na
mistrovství přijet soutěžit, zato
zodpovědně fandila doma v posteli, nezklamala a postoupila až
do finále, kde obsadila krásné 6.
místo.Na mistrovství Evropy se
této malé skupině podařilo vybojovat již v plném složení krásné
3. místo a tím získat titul 2. vícemistra Evropy.
Na mistrovství Evropy v Amsterdamu za Taneční školu Hubený
byla nominována ještě juniorská
hip hop formace pod názvem
„UNDER PRESSURE „choreografie Tomáš Smička vybojovala
12. místo (z 34 formací).
Jménem prezidenta České tane-

Na snímku mistři světa Alice a Radek Flajsarovi, 2. vicemistři světa Alexandra Müllerová a Ondřej Krysmánek a šéftrenérka Kateřina Hubená.
ční organizace a majitele Taneční
školy pana Jiřího Hubeného a
šéftrenérky Kateřiny Hubené patří poděkování všem rodičům za
vynikající podporu, poděkování i
trenérce Monice Nevrlé, Micha-

lovi Zatloukalovi a luxusní podpoře asistentky trenéra Denisy
Pernicové, která nechyběla na
žádné mezinárodní soutěži.
Všem tanečníkům moc gratulujeme a děkujeme za vzornou re-

prezentaci našeho města a taneční školy. Přejeme hodně štěstí
našim reprezentantům na mistrovství Evropy disco dance v
Dánsku ve dnech 21. - 23. října
2010.
-red-

Fit a s úsměvem při Aqua Zumbě

Cvičitelka Klára Ftačníková z Fit klub linie
Prostějov vede jednu z hodin Aqua Zumby.

Aqua Zumba je nový typ vodního tance se základem v aqua
aerobicu plný latinskoamerických rytmů, u kterého si dají
lidé do těla několikanásobně
víc, než při kterémkoliv jiném
cvičení.
Voda dosahuje výšky hrudníku a
ramena jsou během cvičení nad
hladinou. Lekce začaly 7. října,
probíhají každý čtvrtek od 16
hodin v Městských lázních a jedna výuka stojí sto korun. „Během několika návštěv se budete
ve vodě cítit dobře a naučíte se
pohybovat tak, aby pro vás byla
Aqua Zumba legrace. Jednoduše
přesuňte oblíbenou lekci Zumby
do bazénu. Uvidíte, že pohyb ve
vodě je náročnější a přesto pro
tělo šetrnější. Není nic příjemnějšího, než hodina Aqua Zumby,
která rozptýlí vaše myšlenky,
problémy, uvolní endorfiny a

povzbudí k dalším výkonům,“
vysvětlila cvičitelka Klára Ftačníková z Fit klub linie Prostějov.
Při tanci posilujete téměř všechny svalové skupiny, a to bez zbytečné zátěže pro klouby. Aqua
Zumba, jako dynamické vodní
fitness, přináší nový způsob posilování. Vlastním tělem se pracuje proti odporu vody, jež lze
jednoduše regulovat. „Zumba příchuť pak dodává příjemnou
atmosféru, zkrátka fit můžete
být i s úsměvem,“ dodala Klára.
Důležitá je hudba, která spočívá
v chytlavých melodiích zvolenými tak, aby bylo možno tančit
ve stížených podmínkách, aniž
by muzika ztratila svoji energii.
Aqua Zumba je druhem Pool
party, která je původem z Floridy a cvičení je určeno pro všechny, i těhotné ženy.
-vevi-

Strana KDU-ČSL vsadila před volbami na duchovní hudbu
Cestovní kancelář Miklas Tour
podpořila varhanní koncert pro
KDU-ČSL odehraný první říjnovou středu v prostorách prostějovského chrámu Povýšení svatého
Kříže. Vystoupili zde společně
zpěvačka Vieroslava Otrubovová
a varhaník Ondřej Mucha v jejichž
podání zazněly skladby Fantasie,
kterou složil Mathias Weckmann,
Andantino, dílo hudebníka Louise
Vierna či Ave Maria v několika
verzích od Jeana Philippa Rameaua, Wolfganga Amadeuse Mozarta, Charlese Gounoda a samozřejmě ve znění Franze Schuberta.
K poslechu však bylo mnoho dalších duchovně založených písní.
„Toto setkání je ukázkou, určitá
předzvěst dalších úmyslů. Protože
co chtějí říci politické strany tím,
že rozdávají guláš? Nebudeme mít
snad hlad? Alkoholem naznačují,
ať omámíme smysly, bude hůř?

Jaké poselství přinášejí rozdáváním nafukovacích balónků?
Strana KDU-ČSL připravila tento
koncert, aby vás duševně obohatila, přinesla klid a radost do vašich
srdcí,“ řekl v úvodní řeči za KDUČSL Jindřich Miklas z cestovní
kanceláře Miklas Tour.
Vieroslava Otrubovová zpěv studovala na konzervatoři Evangelické akademie v Kroměříži a pedagogicky působila na Základní
umělecké škole v Němčicích nad
Hanou. S Ondřejem Muchou pravidelně spolupracuje při jeho koncerních vystoupeních, kterým se
neustále věnuje. Ondřej Mucha
studoval také konzervatoř v
Kroměříži, obor varhany a v současné době se učí Sbormistrovství
chrámové hudby na Univarzitě v
Hradci Králové. Na stálo působí v
kostele svatého Jana Nepomuckého v Prostějově.
-vevi-

Chrám Povýšení svatého Kříže při varhanním duchovním koncertu pro KDU-ČSL.

Na náměstí E. Husserla otevřeno nové květinářství

Přijďte si vybrat květiny, které svou krásou pohladí po duši
V pátek 8. října byl slavnostně zahájen
provoz nového květinářství SANY takzvaného holandského typu, které se nachází na náměstí Edmunda Husserla
č.18 v Prostějově.

Sympatická majitelka paní Sandra Smékalová Stropková má ve vázání kytic letitou
praxi a navíc ji to nesmírně baví. No a co si
budeme povídat, je to na těch kytkách s láskou aranžovaných opravdu znát. "Můžete si

u mě koupit rovněž obaly na květináče,
ozdobné nádoby na kytky a samozřejmě i
spoustu různých hrnkových rostlin," říká
paní Sandra. Nebo pokud budete chtít, také
pěknou vázu či jiné bytové dekorace a doplňky. Určitě si vyberete. "V poslední době

si hodně zákazníci žádají také sezónní aranžmá květin a plodů právě probíhajícího ročního období," dodává ještě paní majitelka.
Věříme, že si v nově otevřené prodejně každý zákazník najde to, co ho pohladí svou
krásou po duši.
-mabi-
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Výsledky komunálních voleb 2010 na Prostějovsku
Jako první vám přinášíme podrobné výsledky voleb do zastupitelstev všech obcí na Prostějovsku.
Obce a města jsou seřazeny
podle abecedy. Za názvem obce jsou údaje uváděny v následujícím pořadí: Účast v komunálních volbách, výsledky komunálních voleb. Zkratka
SNK – sdružení nezávislých
kandidátů, NK – nezávislý
kandidát.
Alojzov: 73,68%. SNK Alojzov
45,01%, SNK Za rozvoj vesnice
36,15%, SNK Alojzov II,
14,48%, Jozef Paníček NK
4,16%.
Bedihošť: 58,84%. KSČM
28,75%, ODS 26,70%, ČSSD
23,74%, KDU-ČSL 20,81%.
Bílovice-Lutotín: 75,31%. SNK
Hasiči pro obec 39,08%, Jan Toman NK 10,59%, Vladimír Tesař
NK 8,37%, Jan Toman ml. NK
7,35%, Jaroslav Babiánek NK
6,80%, Marek Procházka NK
5,32%, ODS 5,27%, Květoslava
Štěpánková NK 4,63%, Hana
Čmeláková NK 4,44%, Jan Dostál NK 4,07%, Jaroslav Navrátil
NK 4,07%.
Biskupice: 44,35%. SNK Nezávislí kandidáti 100%.
Bohuslavice: 73,42%. SNK Cesta ke spokojenosti 30,24%, ČSSD
28,23%, Moravané 23,52%,
KDU-ČSL 18,01%.
Bousín: 57,14%. KSČM 100%.
Brodek u Konice: 71,81%. SNK
Brodek u Konice: 59,42%.
ČSSD 17,08%, KDU-ČSL
13,78%, Věci veřejné 9,72%.
Brodek u Prostějova: 63,92%.
SNK Obec pro lidi 39,15%, SNK
Za obec bohatší 19,96%, ČSSD
12,17%, KDU-ČSL 10,54%,
SNK Za obec budoucnosti
9,58%, SNK Za průhl. fin. a nezkor. zast. 8,60%.
Březsko: 67,74%. SNK Březsko
53,06%, ODS 39,37%, KDUČSL 7,56%.
Budětsko:67,98%.SNK Za obec
70,86%, Starostové a nezávislí
16,69%, KDU-ČSL 12,45%.
Buková: 74,34%. SNK Pro rozvoj obce Buková 59,56%, SNK
Buková 40,44%.
Čehovice: 69,03%. SNK Čehovice 2010 64,77%, KSČM
35,23%.
Čechy pod Kosířem: 68,33%.
KDU-ČSL 33,25%, KSČM
18,55%, SNK Čechy p.K. 2010
16,58%, ODS 16,46%, ČSSD
15,16%.
Čelčice: 68,37%. SNK Čelčice
50,32%, SNK Pro obec Čelčice
49,68%.
Čelechovice na Hané: 66,21%.
Sdružení Stan NK 55,90%, SNK
S vámi pro obec 21,81%, KSČM
13,16%, ODS 9,13%.
Dětkovice: 63,32%. Starostové a
nezávislí 57,30%, KDU-ČSL
42,70%.
Dobrochov: 71,49%. KDU-ČSL
50,30%, SNK Dobrochov
49,70%.
Dobromilice: 59,07%. KDUČSL 46,34%, SNK Občané pro
Dobromilice 30,34%, KSČM

23,32%.
Doloplazy: 58,64%. KSČM
100%.
Drahany: 76,07%. SNK Za stálý
rozvoj obce 69,75%, ČSSD
30,25%.
Držovice: 65,02%. Starostové a
nezávislí 38,08%, ODS 24,36%,
Nezávislí 14,20%, TOP 09
13,84%, SNK Za Držovice
9,52%.
Dřevnovice: 61,70%. SNK Za
rozkvět obce 51,70%, SNK Spokojený život na venkově 48,30%.
Dzbel: 62,86%. SNK Náš venkov 71,53%, SNK Naše obec Dzbel 28,47%.
Hačky: 88,04%. KDU-ČSL
33,46%, SNK Hačky 27,40%,
Strana svobodných občanů
23,68%, SNK Hnutí za obec s
vámi 15,46%.
Hluchov: 70,03%. SNK Myslivci Hluchov a nezávislí 49,68%,
SNK Za rozvoj obce 34,58%,
SNK Dobrovolní hasiči 11,42%,
Pavel Kočíb NK 4,31%.
Horní Štěpánov: 71,68%. SNK
Za stabilitu a rozvoj obce 50,69%,
ČSSD 20,23%, SNK Sdružení
nezávislých H. Štěpánov 16,99%,
SNK Za podporu dětí a mládí
12,09%.
Hradčany-Kobeřice: 67,75%.
SNK Za krásnější Hradčany-Kobeřice 63,45%, SNK Kobra Kobeřice 36,55%.
Hrdibořice: 89,30%. SNK Nezávislí kandidáti 2010 62,16%,
KDU-ČSL 37,84%.
Hrubčice: 57,34%. SNK Hrubčice 53,68%, ODS 25,18%, KDUČSL 21,14%.
Hruška: 69,76%. KSČM
56,42%, SNK Hruška 43,58%.
Hvozd: 70,97%. KDU-ČSL
53,71%, ČSSD 34,36%, KSČM
11,93%.
Ivaň: 67,82%. SNK Ivaň
46,25%, SNK Společně pro Ivaň
31,96%, SNK Za společenský život v obci 12,37%, KSČM
9,43%.
Jesenec: 61,97%. SNK Spokojený Jesenec 69,35%, SNK Vaše
volba 30,65.
Kladky: 57,19%. SNK Za Kladky krásnější 74,58%, SNK Pro
moderní rozvoj obce 25,42%.
Klenovice na Hané: 57,38%.
SNK Pro obec Klenovice n. H.
71,65%, KDU-ČSL 28,35%.
Klopotovice: 78,32%. SNK Klopotovice 63,02%, KSČM
36,98%.
Konice:50,91%.Starostové a nezávislí 24,31%, ČSSD 13,95%,
KSČM 13,64%, KDU-ČSL
11,47%, Spol. pro Konici NK
10,39, Sdružení za Konici a TOP
09 NK 9,61%, ODS 9,51%, Věci
veřejné 7,12%.
Kostelec na Hané: 47,82%.
ČSSD 27,30%, SNK Lepší Kostelec 19,96%, TOP 09 17,67%,
ODS 16,36%, KDU-ČSL
11,50%, KSČM 7,13%, Moravané 0,07%.
Koválovice-Osíčany: 80,56%.
Starostové a nezávislí 47,96%,
SNK 2010 35,34%, SNK Krásná
obec 16,71%.
Kralice na Hané: 50,17%. SNK
Nezávislí kandidáti 2010
44,85%, ODS 24,04%, KDU-

ČSL 16,07%, Moravané 15,04%.
Krumsín: 60,49%. SNK Společně pro Krumsín 70,04%, KDUČSL 29,96%.
Laškov: 68,68%. KDU-ČSL
33,55%, SNK Laškov 2010-2014
31,66%, SNK Laškov pro změnu
18,24%, SNK Za rac. hosp. obce
Laškov 16,54%.
Lešany: 53,75%. Vladislava
Bábková NK 16,70%, Pavel Komárek NK 13,85%, Drahomíra
Kubesová 13,63%, Marek
Mlčoch NK 13,52%, Andrea Malíšková NK 12,42%, Stanislav
Faltýnek NK 11,76%, Lubomír
Mlčoch NK 11,32%, Alena Minaříková NK 6,81%.
Lipová: 89,62%. SNK Zvolte
svoji budoucnost 44,23%, SNK
Nezávislý střed 15,74%, SNK
Volba pro slušné lidi 13,66%,
SNK Lipová, Hrochov, Seč
12,51%, KDU-ČSL 9,71%, SNK
Devět 4,16%.
Ludmírov: 67,46%. SNK Zodpovědnost 34,89%, SNK Pro rozvoj obce 32,52%, SNK Ludmírov
2010 25,28%, SNK Nová volba
6,91%, Jiřina Kopečná NK
0,40%.
Malé Hradisko: 71,60%. Hnutí
na podporu dobrovolných hasičů
49,85%, SNK 34,44%, KSČM
15,71%.
Mořice: 70,78%. SNK Za prosperující Mořice 36,51%, SNK
Mořice pro občany – ob. pro Mořice 35,85%, SNK Ženy za ještě
krásnější Mořice 9,83%, SNK
Mořice pro sport 9,75%, SNK
Hasiči za lepší Mořice 8,05%.
Mostkovice: 59,45%. SNK Šance pro obec 25,07%, Věci veřejné
17,20%, SNK Nová cesta pro
občany 15,15%, ODS 15,11%,
SNK Mosty 10,91%, KDU-ČSL
8,28%, ČSSD 8,28%.
Myslejovice: 69,24%. SNK Sdružení pro rozvoj obce 63,78%,
SNK Šance 2010 34,37%,
KSČM 1,86%.
Němčice nad Hanou: 51,63%.
ČSSD 34,01%, ODS 20,14%,
KDU-ČSL 16,79%, SNK Evropští demokraté 15,83%, KSČM
13,23%.
Nezamyslice: 62,81%. SNK Za
rozvoj městyse Nezamyslice
49,44%, SNK Občané Nezamyslicím 17,35%, KDU-ČSL
17,31%, ODS 8,49%, KSČM
7,40%.
Niva:63,50%.SNK Pro obec Niva 100%.
Obědkovice: 67,48%. SNK Zastupitelé pro občany 58,07%,
SNK Obědkovice 2010 41,93%.
Ohrozim: 48,94%. SNK 100%.
Ochoz: 77,48%. SNK Ochoz
100%.
Olšany u Prostějova: 66,10%.
SNK Pro rozvoj naší obce
56,44%, SNK Za rozvoj obce
30,61%, SNK Hasiči 7,97%,
SNK Hablov 4,98%.
Ondratice: 67,60%. SNK Společně pro obec 38,86%, SNK Za
společný cíl… 38,48%, KDUČSL 22,66%.
Otaslavice: 58,66%. ODS
33,96%, Sdružení Stan NK
33,33%, KDU-ČSL 18,23%,
KSČM 14,48%.
Otinoves: 63,28%. SNK Otino-

ves 2010 100%.
Pavlovice u Kojetína: 82,93%.
SNK Pavlovice 2010 39,26%,
SNK obce Pavlovice 31,05%,
Starostové a nezávislí 29,69%.
Pěnčín: 62,58%. SNK Pěnčín
2010 53,48%, KDU-ČSL
18,20%, ODS 16,59%, ČSSD
11,73%.
Pivín: 66,55%. SNK Za obec Pivín 70,64%, KDU-ČSL 29,36%.
Plumlov: 60,24%. ODS 28,92%,
Spolek pro Plumlov – koalice
Nez. a KDU-ČSL 24,19%, Sdružení nezávislých 19,17%, TOP 09
10,17%, ČSSD 9,74%, KSČM
7,80%.
Polomí: 81,89%. Stanislav Pišťák NK 17,39%, Leoš Pišťák
NK 16,30%, Josef Machač
13,77%, Strana svobodných
občanů 13,04%, Alois Klváček
NK 12,86%, Vlastimil Nemerád
NK 9,78%, Miroslav Čmel NK
9,42%, Josef Rolenc NK 7,43%.
Prostějov: 37,03%. ČSSD
34,44%, ODS 21,02%, TOP 09
14,70%, KSČM 11,81%, KDUČSL 5,61%, Strana zelených
4,94%, Věci veřejné 3,60%, Koalice Moravané a Suverenita
3,35%, Koruna Česká 0,36%,
Pravý blok 0,17%.
Prostějovičky: 55,66%. Pavel
Kožnárek NK 14,53%, Zdeňka
Růžičková NK 13,82%, Josef
Kolář NK 12,27%, Petr Růžička
NK 11,71%, Oldřich Pěnčík NK
11,00%, Hana Kocourková NK
9,17%, Michaela hrtanová NK
9,03%, Václav Bakala NK
8,18%, Luboš Karásek NK
5,50%, Pavel Matušek NK
4,80%.
Protivanov: 73,94%. SNK Protivanov 63,87%, KDU-ČSL
36,13%.
Přemyslovice: 64,15%. SNK
Nezávislí 57,51%, ODS 23,22%,
SNK Nezávislí pro změnu
19,28%.
Ptení: 62,61%. SNK Za rozvoj
Ptení 51,30%, KDU-ČSL
27,13%, SNK Nový směr
21,57%.
Raková u Konice: 68,75%. Petr
Hajkr NK 13,93%, Josef Srovnal
NK 12,15%, Petr Hudeček NK
12,00%, Michal Studený NK
9,93%, Miroslav Kýr NK 9,19%,
Zdeněk Koutný NK 8,15%, Marek Hajkr NK 6,67%, Marcela
Hajkrová NK 6,67%, Josef Švec
NK 5,93%, Josef Čapka NK
3,85%, Ivana Voglová NK
3,85%, Dagmar Matysková NK
3,56%.
Rakůvka: 86,36%. Josef Mikulka NK 12,76%, Jan Vogl NK
12,13%, Miroslav Muzikant NK
10,88%, Pavlína Freibergová NK
10,46%, Petr Muzikant NK
9,62%, Jaroslav Žítek NK 9,00%,
Petr Tomek NK 8,16%, Pavel Mikulka NK 6,69%, Bohumila Žítková NK 6,28%, Miroslav Sedláček NK 5,02%, Roman Sedláček NK 3,77%, Eva Tomková
NK 3,35%, Jana Sedláčková NK
1,46%, Miroslav Nedomanský
NK 0,42%.
Rozstání: 68,68%. ČSSD
29,79%, SNK Pro Rozstání a Baldovec 23,26%, KDU-ČSL
18,17%, ODS 16,32%, KSČM

Policie pátrá po "přespolních"
Nově se do hledáčku policie dopříkaz k zatčení sem asi tří slov, prostřední je pravstaly tři osoby, které se vyhýbají
pro trestný čin děpodobně SVIS.
spravedlnosti. Strážci zákona při
ublížení na zdra- IRENA HRSTKOVÁ se naropátrání po nich žádají o spolupví. Jeho zdánlivé
dila 9. července
ráci veřejnost.
stáří je v rozmezí
1970 a trvalé
PETR ZOUHARse narodil 11. liod 42 do 45 let,
bydliště
má
stopadu 1968 a trvalé bydliště má
měří 180 centihlášeno v ulici
hlášeno v Císařské ulici číslo 39 v metrů, má hubenou postavu a
generála SvoboBrodku u Prostějova. Na hledané- hnědé rovné vlasy česané na ježka.
dy číslo 108 v
ho vydal Okresní soud v Olomouci Na celém krku má tetování s nápiNezamyslicích.

Pohledem shora
Pohledem shora

PANČÁK

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
minulém týdnu se objevil na internetu neoficiální seznam benzinek, kde odebrané
vzorky pohonných hmot neodpovídaly požadované kvalitě. Mimochodem objevily se na něm také dvě benzinky z Prostějovska, a jedna s naším regionem
těsně sousedící. Nicméně, jak už bylo řečeno, šlo o seznam neoficiální s odvoláním na
to, že úředně potvrzené výsledky nedovoluje zákon kontrolorům sdělovat. Popravdě,
je to trošku na hlavu postavené, ač se třeba litera zákona tváří jakkoliv nabubřele. Pokud si jdu koupit rohlík, poznám okamžitě, zda kupuju čerstvý, obzvláště vypečený, nebo včerejší gumák. Když si jdu koupit ledasjaký
užitkový krám, alespoň záruční doba mi dává možnost ho jít případně prodejci omlátit o hlavu. S benzínem,
potažmo naftou, to však tak snadné není. Málokterý zákazník má možnost si před natankováním kvalitu paliva prověřit. Až v okamžiku, kdy se mu motor rozkucká, začne větřit zradu. Prokázat vinu však také není asi
úplně snadné, jelikož většinou nelijeme benzín do vyschlé nádrže a nejde nijak ani oddělit palivo kupované
nyní od toho, co tam zbylo. A než absolvovat nekonečné tahanice o svoji pravdu s nejistým výsledkem, pokud
nejsou následky pro vaše auto přímo fatální, mávnete nad tím rukou a jede se dál. Proto mi přijde nanejvýš logické mít možnost si omrknout, kde pančovaný benál podávají. Ovšem také chápu, že kolem pohonných hmot
se stahuje také spousta lobbistických smyček, které se budou snažit vynést argumenty nejtěžšího kalibru, jenom
aby si všichni zainteresovaní uvědomili, jak je to nápad hloupý a zcela scestný. A my zákazníci? Nám nezbývá
než bezradně počkat, jak to všechno dopadne.

V

Na hledanou vydal Okresní soud
v Prostějově žádost o vypátrání
pobytu. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do 42 let, měří 160
centimetrů, má střední postavu,
opuchlý obličej a ryšavé rovné a
dlouhé vlasy.
JAN VEČEŘA
se narodil 19.
března 1983 a trvalé bydliště má
hlášeno v Okružní ulici číslo 562
v Němčicích nad
Hanou. Na hledaného vydal Obvodní soud pro Prahu 10 příkaz k
dodání do výkonu trestu odnětí
svobody a Okresní soud v Prostějově na něho vydal zatykač pro
trestný čin krádeže a trestný čin
porušování domovní svobody.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 25 do 28 let, měří 160 centimetrů, má hubenou postavu, zelené oči a plavé blond vlasy česané na ježka.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob neprodleně kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování na tel. číslo
974 781 326.
-mik-

12,47%.
Seloutky: 74,94%. SNK Za prosperitu Seloutek 52,40%, SNK
Nezávislá iniciativa 20,91%,
SNK Pro obec Seloutky 16,65%,
SNK Pro naše Seloutky 10,04%.
Skalka: 71,50%. SNK Za obec
krásnější 85,94%, SNK Skalka
2010 14,06%.
Skřípov: 76,16%. SNK Petrova
cechu Skřípov 45,97%, SNK obce Skřípov 20,86%, KDU-ČSL
19,96%, SNK Nový Skřípov
13,21%.
Slatinky: 67,63%. SNK Za další
rozvoj obce 67,73%, TOP 09
32,27%.
Smržice: 53,48%. ODS 42,33%.
SNK Sokolská jednota 26,60%,
ČSSD 13,41%, KDU-ČSL
13,00%, KSČM 4,66%.
Srbce: 35,62%. Starostové a nezávislí 100%.
Stařechovice: 60,78%. SNK pro
Stařechovice I. 49,55%, SNK pro
Stařechovice II. 41,18%, Pavlína
Menšíková NK 9,26%.
Stínava: 65,65%. SNK obce
Stínava 100%.
Stražisko: 76,94%. SNK Nezávislí 43,68%, SNK Za rozvoj
obce 20,54%, ČSSD 14,05%,
KDU-ČSL 13,96%, Moravané
7,77%.
Suchdol: 72,41%. SNK Nezávislí 37,83%, ČSSD 24,24%, KDUČSL 14,48%, Starostové a nezávislí 13,56%, KSČM 9,89%.
Šubířov: 78,20%. SNK Nezávislí 56,98%, SNK Pro lepší Šubířov
a Chobyni 22,85%, SNK Šubířov
– Chobyně 12,62%, KDU-ČSL
7,55%.
Tištín: 78,33%. SNK Pro rozvoj
Tištína 68,72%, SNK Mladí pro
Tištín 15,06%, KDU-ČSL
14,30%, ČSSD 1,92%.
Tvorovice: 61,39%. SNK Lepší
obec pro všechny 56,66%, KDUČSL 43,34%.
Určice: 34,41%. Věci veřejné
100%.
Víceměřice: 66,76%. SNK Zkusíme to jinak 40,64%, SNK Za
prosperující obec 28,76%, SNK
Za obec krásnější 23,37%, ČSSD
7,22%.
Vícov: 71,47%. KDU-ČSL
56,10%, ČSSD 41,11%, Karel
Zatloukal NK 2,80%.
Vincencov: 73,27%. KDU-ČSL
57,84%, TOP 09 42,16%.
Vitčice: 61,78%. SNK obce Vitčice 100%.
Vranovice-Kelčice: 66,93%.
SNK Vranovice – Kelčice
55,00%, SNK 40,07%. KDUČSL 4,93.
Vrbátky: 57,96%. SNK Za rozvoj obce 57,62%, SNK Alternativa 42,38%.
Vrchoslavice: 69,01%. SNK
Obec pro všechny 51,47%, SNK
Nezávislí občané 48,53%.
Vřesovice: 71,97%. KDU-ČSL
68,65%, KSČM 31,35%.
Výšovice: 72,97%. SNK 51,61
%, ODS 41,46%, KSČM 6,93%.
Zdětín: 58,00%. SNK 100%.
Želeč: 71,85%. SNK Želeč
53,12%, KSČM 24,71%, ODS
22,17.
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Zájemci se v nemocnici
prošli maketou tlustého střeva
Rakovina tlustého střeva a konečníku je v České republice u
mužů nejčastější nádorové onemocnění. Nejen proto zavítal
do Nemocnice Prostějov, která
je členem skupiny AGEL, model tlustého střeva českého
občanského sdružení Onkomaják. Návštěvníci a pacienti nemocnice měli minulý týden jedinečnou možnost projít se obrovskou maketou tlustého střeva a získat informace o varovných příznacích zákeřné nemoci. Cílem akce bylo včasné odhalení rakoviny tlustého střeva
a konečníku.
Rakovina tlustého střeva patří
mezi nejčastější nádorová onemocnění. Všichni zájemci, kteří se chtěli o nemoci dozvědět
více přišli minulé úterý a čtvrtek do prostějovské nemocnice. Návštěvníci se prošli obrovskou maketou tlustého střeva o rozměrech 9 x 4 metry.
Maketou se dalo procházet jako tunelem a lidé tak měli možnost prohlédnout si, jak tlusté
střevo vypadá uvnitř. K vidění
byla například zdravá sliznice,
ale také zde byly názorně předvedeny choroby, které tlusté
střevo nejčastěji postihují.

Kromě toho získali zájemci řadu užitečných informací o varovných příznacích. „Návštěvníci obdrželi základní informace a letáky od přítomných asistentek Onkomajáku, sester
gastroenterologické ambulance naší nemocnice a také od
žákyň Střední zdravotní školy.
O nemoci se mohli poradit také
přímo s odborníky,„ říká primář centrálních operačních
sálů a centrální sterilizace
MUDr. Jiří Šťastný s tím, že se
všichni zájemci mohli mimo
jiné objednat k vyšetření testem na skryté krvácení ve stolici, případně koloskopii.
Cílem projektu „Střevotour„, kterého se účastní i prostějovská nemocnice za
výrazné finanční pomoci Města Prostějov, je zachraňovat a
ukazovat cestu všem lidem,
kteří bojují s rakovinou.
„Nejzávažnější je pochopitelně rakovina tlustého střeva
a konečníku,„ říká ředitelka
občanského sdružení Onkomaják Mgr. Pavla Frejová.
Každý rok je zhoubný nádor
tlustého střeva či konečníku
nově diagnostikován u více
než 8 300 osob.
-red-

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obce: Pěnčín, Laškov Kandie,
Dvorek, Krakovec
Dne: 1.11. 2010 od 7:30 do 15:30
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Pěnčín, Laškov, Kandie, Dvorek,
Krakovec. Odběratelská trafostanice Pěnčín ZD, Laškov v ZD
Obce: Mostkovice, Domamyslice
Dne: 1. 11. 2010 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
Mostkovice s ulicemi: Prostějovská od města po č. 221, U hřiště,
Za sokolovnou, Nová, Za vodou,
Severní, vč. podnikatelských subjektů, ČS PHM Mostkovice, fa
Redam, Domamyslice nová zástavba za ul. Šeříkovou, Šeříkova
ul. č. 16, č. 18, 19.
Obec: Zdětín
Dne: 3. 11. 2010 od 7:30 do 16:00
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Zdětín včetně podnikatelských
subjektů a chatové oblasti Blata.
Obec: Protivanov
Dne: 3. 11. 2010 od 7:30 do 10:15
hod. - ypnutá oblast: celá chatová
oblast Skelná Huť - Obora
Obec: Srbce
Dne: 3. 11. 2010 od 7:30 do 10:15
hod. - vypnutá oblast: celá obec
Srbce
Obec: Vrahovice

Dne: 4. 11. 2010 od 7:30 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: Vrahovice s
ulicemi: J. Hory a M. Pujmanové,
Za Vrahovickou, Vrahovická od
sladovny a slévárny po Kulturní
dům a č. 62 včetně, kpt. Nálepky č.
618, 621, M. Majerové č. 29.
Obec: Prostějov
Dne: 4.11. 2010 od 8:30 do 13:30
hod. - vypnutá oblast: ul. Na hrázi
č. 7 - č. 10 včetně.
Obec: Pěnčín
Dne: 5. 11. 2010 od 7:30 do 14:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
Pěnčín vymezená čísly RD:84 a
85, 291, 261, 138 a 190, 285, 218,
58 a 59, odběratelská trafostanice
Pěnčín ZD (č. 300811)
Dne: 5. 11. 2010 od 8:00 do 15:00
hod. - vypnutá oblast: část obce
Pěnčín od č. 135 a 190 sm. Kandia
po č. 288 a č. 8
Obec: Tištín
Dne : 5. 11. 2010 od 7:30 do 10:15
hod. - vypnutá oblast: část obce Tištína od č. 54 a 36 po č. 158 a 73.
Dne: 5. 11. 2010 od 10:30 do
13:15 hod. - vypnutá oblast: část
obce Tištín od č. 81 a 170 po č. 180
a 182 vč. ulice s č. 229.
Obec: Dobromilice
Dne: 5 11. 2010 od 7:30 do 15:30
hod. - vypnutá oblast: část obce
Dobromilice - oboustranně celá
ulice za Obecním úřadem (včetně)
od č. 6 a 66 po č. 205 a 288, dále celá ulička směrem k Mateřské škole, vč. MŠ (č. 327).
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Titul Miss prostějovských středních škol získala Veronika Jiříčková
Královna krásy středních škol
v Prostějově byla korunována. Stala se jí Veronika Jiříčková, studentka Gymnázia
Jiřího Wolkera. Na místo první vícemiss vybrala porota
Annu Brňovjákovou, také docházející na Gymnázium Jiřího Wolkera a titul druhé
vícemiss obdržela Michaela
Oplocká ze Střední průmyslové školy oděvní Prostějov.
Za Miss Večerníku zvolili čtenáři temperamentní Denisu
Pernicovou, která je díky hlasům lidí z publika i Miss Sympatie. „Já mohu jen dodat, že
to slečně Denise ve skutečnosti slušelo ještě lépe, než na fotografii a čtenáři vybrali
správně,“ doplnil šéfredaktor
Prostějovského Večerníku Bo-

humil Pácl. Slavnostní galavečer se odehrál ve Společenském domě v pátek 8. října a
programem provázela dvojice
Jiří Zbořil, muzikálový herec
a zpěvačka Marcela Březinová. Ta během večera měla jeden pěvecký vstup, ale i tak se
bylo celou dobu na co dívat.
První část večera odstartovaly
rozhovory s děvčaty, v nichž na
sebe finalistky ledacos prozradily. Tohoto úkolu se nezhostil
nikdo jiný než moderátoři Jirka
s Marcelou. „Před samotným
začátkem soutěže jsem přišla
za nimi do šatny, kde jsem neslyšela nic jiného, než spoustu
dotazů na co se jich budeme
ptát. Nervozitu, ale zvládly
všechny skvěle,“ okomentovala Marcela Březinová. Dívka

číslo jedna Petra Macháčková
se netajila svou zálibou v břišních
tancích,
Karolína
Vejmělková se zase věnuje
scénickému tanci, Andrea Hubáčková ráda vaří stejně jako
Klára Havlíková, která úplně
nejraději připravuje guláš. Po
této malé prověrce, kdy vždy
po ukončené zpovědi obešly
účastnice promenádní molo v
krásných večerních šatech, přišla na řadu volná disciplína.
Zde sklonil poklonu před
výkony dívek i generální ředitel televize Óčko Jiří Balvín,
který prohlásil: „Opravdu jsem
nečekal, že přehlídka vlastní
kreativity finalistek bude tak
pestrá a téměř na profesionální
úrovni. Mile mě překvapily a
některé dokonce podle mého

názoru předčily formát celostátní soutěže o královnu
krásy.“
Mezi ty klasické disciplíny patřil zpěv i tanec. Ale ani tady
nelze opomenout některá představení jako klasickou Hanáckou Polku v podání Anny
Brňovjákové, vášnivé rytmy
Cha Chy prožívala Klaudie
Mroščáková či divoký disko
tanec Denisy Pernicové plný
energie a optimismu. K těm
vytříbenějším aktivitám dívek
patřila určitě hra na flétnu Andrei Moskálové, recitace
vtipné básně prezentované pomocí loutky jménem Hubert,
jež byla ovládaná vítězkou Veronikou nebo opravdu perličkou na závěr byla ojedinělá
krasojízda na kole, kterou Mi-

chaela Oplocká zvládla perfektně s brilantním zakončením na zadním kole, kdy v této
pozici přijela až před porotu.
Po shlédnutí posledního čísla
moderátorská dvojice oznámila přestávku, porota se šla radit
o tom, kdo si opravdu korunku
a vše co s oceněním souvisí zaslouží. Pro publikum pomyslnou pauzu v programu vyplnili
tanečníci ze školy Jany Bálešové a tři písně zazpíval i Prostějovan, finalista soutěže Česko hledá SuperStar David Spilka s kolegyní Terezou Najdekrovou.
V druhé polovině večera už
dívky nemohly dohnat nic, co
třeba v předchozím čase opomenuly. Slavnostnější část programu zahájily finalistky pře-

hlídkou překrásných svatebních šatů, jež jim byly propůjčeny. Už ovšem neodešly do
zákulisí, ale zůstaly pěkně,
vzorně srovnané na pódiu, kde
plné nervozity a napětí čekaly,
která získá korunku v soutěži
Miss prostějovských středních
škol a tím se královně krásy
uvolní cesta do soutěže Miss
Olomouckého kraje naplánovanou začátkem příštího roku.
Tam pojede reprezentovat Prostějov Veronika Jiříčková.
„Nejdříve jsem ani nedoufala,
že bych mohla vyhrát, ale měla
jsem dobrou volnou disciplínu,
originální, tak to jsem brala jako plus. Vymyslet ji bylo horší,
ještě snad čtrnáct dní před soutěží jsem neměla jasno. Nakonec ze všech možností jsem ne-

odolala Hubertovi, mluvící
loutce,“ řekla s úsměvem vítězka a dodala: „Soutěže Miss
Olomouckého kraje se určitě
zúčastním, když už jsem získala postup díky titulu Miss prostějovských středních škol.“
„Jsem moc ráda, že se všichni
dobře bavili a za velký zájem
veřejnosti. Na finálový galavečer se přišlo podívat téměř pět
set diváků, což jen potvrzuje
moji doměnku podobných akcí
dělat více, obohatit kulturní život a zpestřit společenské programy ve městě. Okrašlovací
spolek i nadále udělá v rámci
svých možností vše pro podporu takové aktivity,“ doplnila
předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova Milada Sokolová.
-vevi-

V popředí stojí čtveřice oceněných dívek. Zleva: Miss Večerník Denisa Pernicová, první vícemiss Anna Brňovjáková,
miss prostějovských středních škol Veronika Jiříčková a druhá vícemiss Michaela Opletalová.

Co dívky vyhrály?
Miss Prostějovský Večerník - Tiskárna
Miss Publikum - mobilní telefon + sada hands
free
2. vicemiss - poukaz Soria + poukázky Subform
+ roční předplatné do fit centra + dárková taška
In! Cosmetics

1. vicemiss - poukaz Soria + poukázky Subform
+ víkendový pobyt pro dvě osoby v lázních Slatinice + dárková taška In! Cosmetics
Miss - poukaz Soria + poukázky Subform + nafocení profibooku + dárková taška In! Cosmetics
+ divoká karta na Miss Olomouckého kraje

Veronika Jiříčková s číslem tři si zvolila pro volnou disciplínu přednes vtipné
básničky, jejíž obsah byl publiku prezentován pomocí loutky jménem Hubert.

Andrea Hubáčková celou soutěží prošla jako číslo čtyři a diváky ohromila
svým kouzelným hlasem při zpěvu.

Tóny z flétny se lehce nesly tichým prostorem,
když předposlední soutěžící s jedenáctkou, Andrea Moskalová zahrála melodii skladby Scarborough Fair.

Klaudie Mroščáková, v pořadí devátá, vnesla
svými pohyby při energickém tanci Cha Cha do
sálu atmosféruru Latinské Ameriky.

Michaela Oplocká, poslední z finalistek, šokovala a zároveň velmi mile
překvapila výběrem své volné disciplíny. V jejím podání mohla porota
žasnout nad neotřelou a ohromující krasojízdou na kole.

Dívka číslo osm Denisa Pernicová se ve svém volném čas věnuje tanci
disko a o tom porotu dokonale přesvědčila, když ukázku divokého stylu
předvedla s pořádnou dávkou temperamentu v krvi.

Pořadové číslo pět nosila Anna Brňovjáková, která pojala volnou disciplínu tradičně a zatancovala se svým partnerem pravou Hanáckou Polku.

Generální ředitel televize Óčko Jiří Balvín ve funkci předsedy poroty korunoval spolu s pořadatelkou soutěže Miladou Sokolovou Miss prostějovských středních škol Veroniku Jiříčkovou.

Miss Večerník Denisa Pernicová s šéfredaktorem Prostějovského Večerníku Bohumilem Páclem
po levici a náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Aloisem Mačákem na druhé straně.

Děkujeme partnerům soutěže Miss středních škol 2010:
www.studioin-pv.cz

Mediální partner

Generální partneři

Partneři

Květinovou výzdobu
zajistilo
Květinářství
Magnolie,
Svatoplukova ul.

Region
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REGION Jezdci hlásili problém s týráním zvířat i nefunkčním záchodkem

VOLÁNÍ HOUSTONU Z JEZDECKÉHO SEDLA Nový jízdní řád: VLAKŮ ‚ZA HRANICE‘ POJEDE OPĚT O NĚCO MÉNĚ

V budoucnu se

z Protivanova stane
nová turistická křižovatka
V Protivanově minulý týden ve
čtvrtek slavnostně otevřeli nově
postavenou ubytovnu Miloslav
Vybíhal, jednatel vlastnící společnosti Mis Pro s. r. o., spolu s
jednatelem dodavatelské firmy
Dopoinvest s.r.o., Radkem Doleželem. „Záměr postavit ubytovací zařízení právě tady vyplynul z akce Sdružení Vincence Pořízky, které sem jezdí každý rok a je vždy problém v okolí senat nějaké ubytování,“ vysvětlil vznik původní myšlenky
Miloslav Vybíhal.
V roce 2005 měla firma stavební
povolení a reagovala také na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj, kde ovšem neuspěla. Společnost se nenechala odradit a v roce
2008 zažádala znovu o dotaci z
evropských fondů, tentokrát úspěšně. „Schválená finanční podpora rozjela celou mašinérii,
ovšem časová prodleva způsobila
zkrácení doby vymezené na dokončení objektu a to do 30. června tohoto roku. Nakonec jsme termín stihli, ale v zimních měsících
to byla katastrofa už jen pro nutnost vysoušení objektu, aby nepraskaly zdi,“ řekl Miloslav Vybíhal.
Celkové náklady se vyšplhaly na
dvacet dva milionů tři sta tisíc korun, z nichž šedesát procent, tedy
asi třináct a půl milionu korun,
získá společnost z dotací Evropské Unie. V současné době činí
poslední doplatek něco kolem

šesti milionů korun. Ubytovna
obsahuje dvacet devět lůžek a k
tomu deset přístylek. Každý pokoj či dvojpokoj má vlastní koupelnu s toaletou, kdy u některých
pokojů je koupelna vybavená vanou.
Podle slov jednatele firmy Mis
Pro není lákadlem pro turisty samotná budova, ale okolí. V zimě
samozřejmě lyžařská turistika,
jak na běžkách, tak sjezdových lyžích. „V zimě to tady nazývám
protivanovským Václavákem,
protože na skalách potkáte lidi,
které jste deset, patnáct let neviděli. Krásná trasa vede do Benešova, kudy cestou narazíte na jediné
dva meteorologické majáky,“ doplnil Vybíhal. Minulou zimu se
protahovaly trasy směrem k Boskovicku, které jsou vykolikované, dané, značené a upravované
sněžnými pluhy.
Vyznačilo se také hodně cyklostezek na Protivanovsku, o což se
hodně zasadil zdejší starosta Karel Trnečka, cyklistický nadšenec.
V létě po několik let se mezi obcemi udržuje jistá tradice. V měsících od května do září se pořádají
závody na kolech mezi obcemi i v
každé samostatně a to ve všech
věkových kategoriích. Tento
trend se stává rok od roku populárnější. Pozvání na slavnostní
otevření ubytovny nakonec odřekli hejtman Olomouckého kraje
Martin Tesařík a jeho náměstek
Alois Mačák.
-vevi-

Houstone, máme problém…!
Známé volání z APOLLA 13 se
sice ozvalo už před 40 lety, nicméně toto slovní spojení se stalo kultovním sloganem pro cokoliv, s čím si nevíme rady. Stal
se pro letošek také tématem
Naší Hubertovy jízdy na
Hřebčíně Murhof v Jesenci,
během níž se také křtila dvě
hříbátka.
Na první pohled není snadné si
představit, co může volání z kosmu ‚Houstone, máme problém…!‘ mít společného s jezdectvím, nota bene jak se dá vůbec v jezdeckém sedle pojmout
coby téma pro samostatné vystoupení. Nicméně jezdci na jízdárně Hřebčína Murhof si se záludností námětu poradili každý
po svém. O to těžší pak byl problém pro porotu vyhlásit ty nejlepší.
Jak se nakonec ukázalo, tak trochu záludnost tohoto kultovního

sloganu může mít nepřeberné
množství podob. Mimo jiné také
v tom, jak kdo k jeho ztvárnění
přistoupil. Vedle vážných civilizačních problémů, jako je zabíjení zvířat nebo terorismus s připomenutím 11. září 2001, pojali
naopak jiní věc s nadhledem,
když Sněhurka řešila problém s
tím, že se Šmudla oženil s jinou,
či na první pohled úsměvný, ale
ve své podstatě téměř neřešitelný problém s nefunkčním záchodkem na Mezinárodní kosmické stanici. Jiní pro změnu
chtěli ohlásit Houstonu problém
spíš osobní.
„Už jsem si zvykla, že verdikt
poroty je trochu jiný, než bych
hodnotila já, ale od toho porota
je a její rozhodnutí se musí respektovat,“ zhodnotila konečné
pořadí ředitelka Hřebčína Murhof v Jesenci Lenka Melichar.
Tříčlenný sbor porotců, do kterého opět zasedl také Večerník,

Anička Netušilová se stala kmotrou klisničky, které dala jméno Dorotka. Splní se
její přání a stane se někdy vítězkou Velké Pardubické?
opravdu neměl úkol snadný.
Přesto nakonec arbitři po krátké
poradě poměrně rychle došli ke
shodě na konečném pořadí a na
stupně vítězů nakonec poslala na
třetím místě Káju Hemzalovou,
která svým vystoupením chtěla
upozornit na omezování svobody zvířat. Pomyslné stříbro si
‚vyjezdila‘ Tereza Valentová. Ta
své vystoupení pojala v malebném duchu starého mocnářství a
konce starých časů, kdy svět už
dnes není takový, jak býval.
Králem letošního Huberta v Jesenci se stal Jakub Kováč. Ten
volal do Houstonu kvůli znečišťování moří a přírody vůbec.
„Na jednu stranu není snadné
najít nějaké měřítko pro hodnocení, na stranu druhou by si ocenění zasloužilo mnohem víc vystoupení. Už třeba jenom proto,
že si jezdci dali práci s jejich přípravou. Někdo měl lepší nápad,
někdo naopak své vystoupení
Houston musel řešit také problém s nefunkčním záchodkem na kosmické lodi. Za tento ‚problém‘ by si určitě zasloužila zvládl líp jezdecky, někdo má
ocenění i Tereza Tušlová.
naopak víc zkušeností v sedle, či

nápaditější kostým,“ shodli se
porotci, kteří nakonec určili pořadí pěti nejlepších, nicméně nějaká odměna se nakonec dostala
na každého, kdo se na jízdárně
představil. Nakonec Lenka Melichar vyhlásila téma i pro příští
rok. To zní: ‚Sním svůj sen.‘
Takže už nyní mají jezdci šanci
začít snít o tom, s čím překvapit
na příštího Huberta.
V přestávce mezi vystoupení také došlo na křest dvou hříbátek.
Prvnímu z nich vybírali už v
květnu jméno čtenáři Večerníku.
Do křestního listu nakonec malé
klisničce bylo vepsáno jméno
Dorotka a její kmotrou se stala
desetiletá Anička Netušilová z
Prostějova. Ta kromě dárků v
podobě ohlávky a vitamínů pro
svoji čtyřnohou kmotřenku přišla také s přáním: „Přála bych
Dorotce, aby někdy vyhrála i
Velkou Pardubickou!“ Druhé
křtěné hříbátko dostalo jméno
Keisy a jeho kmotrem se stal
Ing. Petr Jančík.
–MiH-

Někoho o víkendu napínaly volby, jiní se odvázali na Rottenfestu
Díky volbám byla sobota pro
mnohé z obyvatel nejen Prostějovska, ale celé České republiky napínavá a plná očekávání.
Ve Výšovicích se však metalový fanoušci politikou nezabývali a noc si pořádně užili. V sobotu proběhl v hospodě U Hanibala pilotní ročník festiválku Rottenfest. „Po prvních
dvou kapelách bylo asi padesát
platících lidí a postupně se prostor zaplňoval,“ sdělil organizátor akce Marek Frerych,
který se smíchem dodal:
„Vstupné bylo devadesát devět
korun, tak trošku lidová cena.“
Na pódiu se vystřídalo deset hudebních skupin, hrájících především metal a jeho různé styly.
Dorazily kapely ze Zlína Belzepher, opavští Coronach, DisMiloslav Vybíhal, jednatel společnosti Mis Pro s.r.o., a Radek Doležel, jednatel firmy Dopoinvest s.r.o., slavnostně přestřihli pásku a tím zařízení

Poslat email nebo foto ze zoo?
Nový informační systém to umožňuje

Celkem tři informační kiosky
slouží od úterka v olomoucké zoo
jejich návštěvníkům. „Přínosem
informačního systému jsou základní orientace po zoologické zahradě, informace o jejím provozu
a o jednotlivých zvířatech,“ řekl při
slavnostním otevření pan Vavris z
brněnské firmy Maxprogres, s.r.o.,
která informační kiosky vybudovala podle projektu olomouckého
ateliéru Bonmot. Podle slov ředitele olomoucké zoo Radomíra Habáně, je nový informační systém
vstřícným krokem vůči převážně
mladším návštěvníkům a rozšíření
palety služeb zoologické zahrady.
Spuštění informačních kiosků
předcházel zkušební provoz a provázel ho značný zájem ze strany
návštěvnické veřejnosti. Mají
stejný vzhled, návštěvníci by je neměli přehlédnout a postižení občané jistě přivítají i bezbariérový

přístup k nim. Celkové náklady na
stavbu tři stanovišť dosáhly 3,2
miliónu korun, z toho 80 procent
pokryje dotace z regionálního operačního programu. „Informační
systém zoo je napojen i na jednotný komunikační systém města
Olomouce, takže se lze ze zoo připojit i na stránky města nebo zjistit informace o nejvýznamnějších
turistických destinacích Olomouckého kraje. Z kiosku lze poslat
mms nebo sms svým blízkým
nebo přátelům,“ vyjádřil se náměstek primátora Olomouce Martin Major. V olomoucké zoo
stavební ruch nepřestane, zahájena
byla již stavba pavilonu pro levharty mandžuské a začíná se
stavba nového vstupu. „Do budoucna připravujeme další projekty, které by zase naší zoo
posunuly kupředu,“ doplnil ředitel
Habáň.
-fer-

solution z Olomouce, skupina
Sabathory přijela až z Hradce
Králové, zahráli hraničtí Aro,
Wizard Infernal ze Světlé nad
Sázavou, z nedalekých Čech po
Kosířem Catatom, liberečtí Deep Throat-Ex.-Psychopatic sadism, Old Thrash Titans z Morkovic a výčet vystupujících uzavřel svým projektem Macerace
pořadatel Marek Frerych, který
svůj zpěv doprovází hudbou
produkovanou pomocí počítače
a jiné zvukové či hudební techniky.
„Určitě bych těm, co nepřišli doporučil příště dorazit, protože je
to super akce a všichni, kteří se
mohli ukázat jsou moc spokojeni. Mám v plánu v pořádání těchto akcí pokračovovat,“ doplnil
Marek Frerych.
-vevi-

Přezdívaní Alda, Olda a Monthy tvořící kapelu Aro jsou v plném záběru svého vystoupení.

V pátek se představily koniny z šuplíku…
KONICE – V poněkud netradičním prostředí se v páteční
podvečer otevírala vernisáží
výstava, která měla v prapůvodních plánech hned několikero názvů, nakonec zůstal jeden lakonický - Grafiky Františka Žáčka z Moravské Třebové.
Jak v úvodu vernisáže František
Žáček přiznal, původně si spolu s
ředitelem MěKS Konice Jiřím
Palánem pohrávali s názvem Koniny v Konici. Výstava by se
podle něj dala také charakterizovat jako vymetání šuplíků doplněné novějšími bonusy. „Některým grafikám je už i sedmnáct
let, tak si myslím, že už je čas s
nimi vylézt,“ komentoval svoji
výstavu s úsměvem.
Už bylo zmíněno, že nejen vernisáž, ale následně celá výstava,
má trochu netradiční ‚lokaci‘. To
si vynutil souběh s komunálními

volbami, kdy se výstavní sál na
konickém zámku proměnil ve
volební místnost. Výstava se tedy přesunula do menších prostor
v prvním zámeckém patře, které
ředitel MěKS s nadsázkou označil za malou zámeckou galerii. I
když šlo pro tento případ o řešení
provizorní, není jediný důvod,
aby se nakonec tento prostor malou galerií skutečně nestal.
Při pohledu na vystavené grafiky
opravdu může napadnout, že název ‚Koniny v Konci‘ by byl v
dobrém slova smyslu vcelku přiléhavý. Působí odlehčeně a dokážou také pobavit. Otázka pro autora se přímo nabízela: Proč zůstala tato dílka v šuplíku? „Úplně
v šuplíku nebyla, některá se už
vystavovala na skupinových výstavách, nikdy ovšem ne na samostatné. Dopřávám jim pomalé
a plynulé zrání,“ přiznává.
V současné době mimo jiné je ta-

Grafik František Žáček (vlevo)
přivezl do Konice svoje‚koniny‘.K
vidění budou ještě do 29. října na
konickém zámku.

ké učí na výtvarném oboru ‚zušky‘ v Jevíčku a mezi tím také ještě studuje sochařinu. Od kreslené
grafiky se stále více přesouvá ke
grafice počítačové, která se do
malé galerie už nevešla a zdobí
zámecký ochoz v prvním patře.
Přece jenom ale z Moravské Třebové do Konice to není úplně na
skok. Že by se ale tady ztratil,

František Žáček vylučuje.
„Znám Konici a také Rmíz a hradisko u Laškova. Moc se mi líbí
název obce Kandia,“ dodává.
Koniny v Konici alias Grafika
Františka Žáčka potrvá do 29. října a je otevřena v pracovní dny
vždy od 10 do 12 a od 13 do
15,30 v malé zámecké galerii.
–MiH-

I když se to zdá ještě relativně
dlouho, do změny jízdních
řádů zbývají necelé dva měsíce. Zatímco uvnitř kraje zůstává v rámci integrace
rozsah dopravy víceméně zachovaný, v okrajových částech,
kde
především
železniční trati přechází do jiných krajů, bude zase o něco
větší problém se dostat kousek dál, než jen do ‚sousední
dědiny‘.
Může se polemizovat o tom, jak
šťastné nebo nešťastné bylo
rozhodnutí přenechat plný rozsah regionální dopravy na objednávkách krajů, ovšem je
nepopíratelné, že tento způsob
sestavování jízdních řádů postihuje základní mechanismy především železniční dopravy. U té
se předpokládá, nebo alespoň v
minulosti tomu tak bylo, že je
koncipována jako plošná a očekává se od ní návaznost přípojů
a relativně bezproblémové cestování i na delší vzdálenosti.
Ovšem co bylo, není a také budoucí jízdní řád platný od 12.
prosince konkrétně na trati Prostějov - Chornice bude zase o
něco chudší na možnost cestovat z Konicka směrem na Prahu
nebo Brno bez nutné okliky
přes Prostějov.
„Krajský úřad má zájem a
snahu zajišťovat dopravní spojení mezi jednotlivými kraji. Při
přípravě jízdního řádu probíhá
řada jednání jednak s Krajským
úřadem Pardubického kraje tak
i s Krajským centrem osobní
dopravy Pardubice,“ uvedl pro
Večerník Mgr. Jaroslav Tomík,
vedoucí oddělení veřejné dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Problém je
ovšem v tom, že konkrétně v
Chornicích se sbíhají tratě spravované hned třemi kraji, což je
poznamenáno vlastními zájmy

Nový jízdní řád chystá další omezení spojení z Prostějova na Českou Třebovou. V budoucnu se v části trati počítá i se zavedením autobusů.
jednotlivých subjektů bez
ohledu na zachování principu
provázanosti spojů. To se samozřejmě zpětně odráží na využívání vlaků a výsledkem je další
omezení dopravy s odkazem na
výsledky sčítání frekvence cestujících. Takže nekonečná spirála, začarovaný kruh.
Jak nám však dál Jaroslav
Tomík potvrdil, omezení spojů
se netýká části trati spadající do
gesce Olomouckého kraje. „K
trati 271 Prostějov hl.n. - Chornice můžeme sdělit, že na
území Olomouckého kraje nedošlo k žádné změně nebo k
zrušení některých vlaků. Jelikož
hranice kraje a dopravní obslužnosti je určena stanicí

Dzbel, nemůže krajský úřad
rozhodovat o dopravní obslužnosti na cizím území. Po všech
jednáních bylo přistoupeno se
strany KÚ Pardubice k neobjednání dotčených vlaků v úseku
Dzbel – Chornice,“dodává na
vysvětlenou.
Problém je ovšem v tom, že například cestování do zaměstnání, což je jednou z priorit
veřejné dopravy, už není v současné době pouze otázkou regionálních center, ale také
dojíždění do regionů, potažmo
krajů, sousedních. Podle J. Tomíka však snaha o vytvoření
provázanosti mezi jednotlivými
kraji není jednoduchá. „Každý
kraj má svoje priority v řešení

dopravní obslužnosti a sladit
všechny do vyhovujících podmínek včetně návazností na
ostatní kraje tak, aby vyhovoval
všem, je velmi komplikovaná
záležitost složená povětšinou
jen ze vzájemných kompromisů. Obdobná situace nastala i
na trati 270 Zábřeh na Moravě Česká Třebová, kdy pro Krajský úřad Pardubického kraje je
prioritou dopravní obslužnosti
Česká Třebová - Lanškroun. Z
tohoto důvodu vzniká nesoulad
u některých přípojných vazeb v
Zábřehu na Moravě,“ přibližuje
problematiku tvorby jízdních
řádů.
To zároveň také nepřímo dokládá, že převedení rozhodo-

vání o regionální dopravě v
plném rozsahu na kraje není
vždy všelékem. A jaký je konkrétně na zmiňované trati z Prostějova do Chornic výhled do
budoucna? Minimálně pro zastánce vlakové dopravy neradostný. „Dopravní obslužnost
na tomto úseku Chornice Dzbel - Konice by měla (dlouhodobá koncepce, Generel veřejné osobní dopravy v
Olomouckém kraji) být do budoucna zajišťována autobusovou dopravu v rámci integrace
dopravy,“ dodává závěrem vedoucí oddělení veřejné dopravy
Krajského úřadu Olomouckého
kraje Mgr. Jaroslav Tomík.
-MiH-

„Svou práci neberu jako podnikání,“ říká J. Podhorná

ŽIVNOSTNÍK OLOMOUCKÉHO KRAJE JE Z BRODKU U KONICE
Ve čtvrtek byly v Olomouci vyhlášeny výsledky soutěže Firma
roku a Živnostník roku. Ve druhé
jmenované soutěži získala toto
ocenění Mgr. Jarmila Pokorná z
Brodku u Konice, která se zabývá výrobou přípravků pro alternativní medicínu. Spolu s
‚firmou roku‘ WEBA Olomouc
bude reprezentovat Olomoucký
kraj v této soutěži i na celostátní
úrovni.
S výrobou přírodních tinktur začala
Jarmila Podhorná před 11 lety, kdy
proměnila sklep rodinného domku
v první laboratoř. „Úplně první
jsem vyrobila tinkturu z třezalky,“
vzpomíná dnes už i ocenění úspěšná živnostnice. Od té doby se
její ‚jídelní lístek‘ rozšířil na celkem
277 ‚chodů‘, tedy výrobků přírodní
medicíny. A jak říká, stále je dostatek možností objevovat další možnosti využití přírodních produktů,
především bylin a pupenů stromů,
k výrobě dalších přípravků, které
prokazatelně pomáhají i tam, kde
klasická medicína nepomáhá.
„Musí po tom člověk jít, pak může
objevit něco nového,“ říká.
Výroba přírodních přípravků už
není pouhým bylinkářstvím, přesto
Jarmila Podhorná nezavrhuje staré
‚babské‘ receptury, spíš naopak.
Podle ní jde o vyzkoušené a není jediný důvod se jejich využití nějak
bránit. Sama se ale vymýšlením nových složení také zabývá. Je to tak
trochu alchymie, prvořadá je ale
znalost účinku jednotlivých rostlin a
také cit pro správný poměr složení.
„Co mě na tom baví? Především

vymýšlení, tvoření a indikace nových prostředků,“ odpovídá na naši
otázku. Co ji naopak těší je to, když
její produkty opravdu pomáhají.
Ve stále větší míře se také rozšiřuje spolupráce s lékaři, kteří přírodní medicínu přijímají jako
součást léčby. „Denně mi chodí
tak sedmdesát mailů, ve kterých
mi lidé popisují svoje obtíže.
Podle svých znalostí a zkušeností
doporučím léčebnou kúru složenou z jednotlivých prostředků a je
pak jenom na každém, jestli této
rady využije,“ pokračuje J. Podhorná. Větší dostupností literatury
a informací o přírodní medicíně
vůbec se zvyšuje také povědomí.
Tím také lidé přesněji vědí, co
chtějí a co můžou očekávat.
„Kdyby ty věci nefungovaly, tak
je prostě nikdo nechce. Teď už je
ale třeba patrnější i u lidí středního
věku, kteří sice netrpí žádnými obtíženi, přesto stále více dbají na
prevenci, aby se vyhnuly možným
civilizačním problémům,“ uvádí
příklad bylinkářka.
A která že bylinka je jejímu srdci
nejbližší? Podle ní je to čertův
kořen, který mimo jiný působí příznivě na psychiku, má protirakovinotvorné účinky, posiluje imunitu.
Zmiňuje ale třeba také pupeny černého rybízu nebo pupeny topolů,
které mimo jiné jsou účinné v boji s
boreliózou. Léčivých rostli nebo jejich částí je samozřejmě spousta.
Jako jediná v republice a jedna ze
tří v Evropě se její firma Naděje zaměřuje také na gemmoterapii,která
využívá zárodečné části rostlin. Pu-

peny, semen a klíčky jsou to nejcennější, co rostlina má. Účinky
jsou léčivé i regenerační,“ říká.
Většinu bylin a pupenů pochází
přímo z Brodku a okolí. „Pupeny
oskeruší a vinné révy vozíme z jižní
Moravy. Jinak máme několik vyškolených místních lidí pro sběr
bylin. Částečně si rostliny také sami
pěstujeme na svých plochách,“ pokračuje. Už nyní kolem sídla firmy
jsou záhony osazené našimi čínskými bylinkami. Jak ale Jarmila
Podhorná podotýká, je to především prezentace léčivých rostlin.
Pro výrobu tinktur mají samostatnou plochu mimo dosah prachu a
zplodin, která by se měla do budoucna rozšířit také o stromy v keřové podobě pro vlastní pěstování a
sběr pupenů pro přípravu léčivých
prostředků. Nabízí se otázka, zda i
do tohoto oboru proniká moderní
technika. To Jarmila Podhorná nepopírá, nicméně jedním dechem
dodává, že ne vždy technika může
všechno nahradit. „Jde třeba o protřepávání přípravků během jejich
výroby. Co se dělalo strojně, tak nemělo zdaleka takový účinek, jako
když se otáčí a protřepává ručně. Ta
lidská energie je asi k tomu nezbytná,“ vysvětluje.
Jarmila Podhorná se věnuje také
osvětové činnosti v tomto oboru, a
jak přiznává, ocenění Živnostník
roku se trochu vnitřně i bránila.
„Svoji práci neberu jako podnikání,
ale v první řadě jako poslání, které
se snažím naplňovat a dál rozšiřoBylinkářka Jarmila Podhorná se stala Živnostníkem roku
vat,“ říká ke svému ocenění.
–MiH- Olomouckéh okraje. Svou práci ale jako byznys nebere.
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Vítejte na světě

Dominika Rybková

Natálie Kroupová

Karolína Ambrozová

Nikola Kalenská

7. 10. 2010, 49 cm/3,15 kg
Prostějov

11. 10. 2010, 48 cm/2,80 kg
Slatinice

11. 10. 2010, 51 cm/3,20 kg
Brodek u Prostějova

12. 10. 2010, 52 cm/3,45 kg
Brodek u Prostějova

Jakub Kýr

Josef Stanik

Eduard Dostál

Miloslav Kitner

6. 10. 2010, 50 cm/3,60 kg
Žešov

9. 10. 2010, 50 cm/3,75 kg
Prostějov

10. 10. 2010, 50 cm/3,20 kg
Otaslavice

11. 10. 2010, 51 cm/3,40 kg
Protivanov

Policisté navštívili děti ze ZŠ Jana Železného
Na konci září zorganizovala Preventivně informační
skupina Policie ČR v Prostějově ve spolupráci se
Střední odbornou školou
podnikání a obchodu setkání s dětmi ze školní družiny Základní školy Jana Železného z Prostějova.

Setkání proběhlo na zahradě
školy, kde byl pro děti připraven pestrý program obsahující ukázky činnosti policejních složek a dále zajímavé
soutěže. "Celé akce se
zúčastnilo kolem 150 dětí,
které mohly na počátku
shlédnout ukázku služební
kynologie Policie ČR, a to
ukázky výcviku a zákroků
služebních psů. Na jednom
ze stanovišť si mohly děti
prohlédnout rovněž výstroj a

výzbroj policistů od základní
policejní výbavy až po
zbraně, kterými je policie vybavena. Zájem dětí byl rovněž o možnost nahlédnout do
činnosti Služby kriminální
Policie ČR, kdy si mohly z
vlastního pohledu vyzkoušet
praktickou ukázku daktyloskopie nebo-li otisků prstů.
Závěr celé této akce byl určen
nejrůzněším hrám, při kterých byly šikovné děti oceněny drobnými dárky a sladkostmi," informoval Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR a člen Preventivně informační skupiny Policie ČR
v Prostějově.
-mik-

Mezi
nejatraktivnější
ukázky patřil zásah policejních kynologů a jejich čtyřnohého
pomocníka.

Žáci ze ZŠ Majakovského suverénně vyhrávají
všechny soutěže, soupeřům nedají žádnou šanci

Téměř čtrnáct dní uplynulo od
slavnostního zahájení přehlídky výtvarných a literárních děl
zvané Olomoucké bienále
2010. Práce žáků a studentů
navštěvujících vzdělávací zařízení na území Olomouckého
kraje jsou k vidění v galerii
Konvikt v Uměleckém centru
Univerzity Palackého až do 31.
října. Zde reprezentovali Prostějov žáci Základní školy v
Oceněné zleva - Kateřina Vítová,
Barbora Valoušková, Pavla
Kolářová, Monika Nadymáčková a
Kateřina Ivánková. Na snímku chybí jejich spolubojovnice Lucie Svozilová.

Majakovského ulici ve Vrahovicích.
„Naši svěřenci ve svých kategoriích získali všechny udělované
ceny a tím pozvedli prestiž školy. Jsem na ně patřičně hrdá,“
řekla ředitelka školy Vlasta
Ambrožová.
Základní škola děti vůbec nešetří a hlásí se do jedné soutěže za
druhou. Opět, jako se stalo už
tradicí, nechyběli žáci Základní
školy Majakovského na celostátní výstavě ovoce, zeleniny a
květin Flora Olomouc, která
proběhla minulý víkend. Mladý pěstitel, soutěž pro děti do
patnácti let, je už sedm let ne-

dílnou součástí expozice
Českého zahrádkářského svazu. Kategorii mladších žáků
naprosto ovládli opět žáci z
Vrahovic jež obsadili všechny
oceněná místa. Naprostým vítězem se stal Adam Nor, druhá
byla Eliška Vejrostová a třetí
příčka patří Davidovi Ambrožovi. Základní škola za svojí
úspěšnou část získala čestné
uznání.
-veviVítěz Adam Nor a Josef
Veselský, vedoucí odboru pro životní prostředí Krajského
úřadu v Olomouci, který dětem předával ceny.

05.00 - Kaleidoskop
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Franklin (15/52)
06.35 - Finley požární autíčko
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Alchymie bytí
07.50 - Můj dům, můj hrad (1/2)
08.10 - Historické minipříběhy
08.20 - Krásy evropského
pobřeží
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz Brno
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.40 - Za školu
12.05 - Hodinový manžel
12.25 - Případ pro ombudsmana
12.40 - Hrozba jménem
13.35 - Angličtina pro nejmenší
13.45 - ETV 1 (3/6)
13.55 - Tak to vidím já
14.10 - Princezna na hrášku
15.35 - O žralocích a lidech (3/4)
16.25 - Film o seriálu
Kriminálka Staré Město
16.45 - Dobrodružství
vědy a techniky
17.15 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17.30 - 1. FC Slovácko
- SK Sigma Olomouc
20.00 - Zapomenuté transporty
21.35 - Sedm bran
22.35 - Pravá krev (7/12)
23.30 - Festivalové minuty
23.40 - Terra musica
00.10 - Moje Díkůvzdání
00.45 - Film o filmu
Občanský průkaz
01.00 - Vzkaz Františka
Dvořáka
01.15 - Knižní svět
01.30 - Čtenářský deník...
01.45 - Občan Kopas
02.10 - Osudové okamžiky
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier X (8)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Přátelé III (6)
08:55- M*A*S*H (55)
09:30- Knight Rider III (19)
10:35- To je vražda, napsala I (3)
11:35- Policie Hamburk II (17)
12:35- M*A*S*H (56)
13:10- Will & Grace III (8)
13:40- Closer IV (12)
14:40- JAG VIII (12)
15:30- Big Ben IV (5)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (9)
21:20- Přešlapy III (7)
22:25- Sběratelé kostí IV (10)
23:25- Na nože!
00:35- Kriminálka Kolín IV (4)
01:35- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:20- Na čem záleží (50)
04:45- Autosalon
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02:30
02:50
03:25
04:10
05:00

23:50
01:40

22:15
22:55

21:25

17:30
18:25
19:30
20:00

17:00

15:05
16:00

05:59
08:35
09:40
12:15
12:35
13:35
14:05

05:00
Novashopping
Snídaně s Novou
Stefanie VII (49)
Talentmania
Tescoma s chutí
Superman II (15)
Co mám na tobě ráda II
Hvězdná brána:
Atlantida II (10)
Kobra 11 VII (7)
Námořní vyšetřovací
služba IV (13)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House II (22)
Ulice (1857)
Televizní noviny
Ordinace v růžové
zahradě 2 (220)
Kriminálka
Miami VII (17)
112
Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti IX
Špinavej Joe
Kriminálka
Las Vegas VII (1)
Novashopping
Rady ptáka Loskutáka
Áčko
Stefanie (2)
Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Válka mezi muži
a ženami
10.35 - Z Divadélka pod věží
11.45 - Toulky krajem
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla III (7/30)
15.05 - Kostičky
15.15 - Zábavná škola
15.30 - Věda je detektivka
15.55 - Tykadlo
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (12/12)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.05 - Speciální jednotky v akci
20.55 - Tak neváhej a toč!
21.20 - Deník doktorky (8/16)
22.10 - Krotitelé dluhů III. (6/16)
22.40 - Odtržené děti (1/2)
00.15 - EXPOminuty 2010
00.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.30 - Doktorka Quinnová II
01.15 - Divadlo žije!
01.40 - Terra musica
02.10 - Československý filmový
týdeník (803/2379)
02.20 - Chcete mě?
02.35 - Blues ze Staré Pekárny
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý

Støeda

07.50 - Opera nás baví
08.10 - Tančící skály (7/16)
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
09.40 - Mýty a fakta historie
10.35 - Vzkaz Františka
Dvořáka
10.55 - 168 hodin
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Bydlení je hra
12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
14.50 - Evropský manuál
15.10 - Film o filmu
Občanský průkaz
15.25 - Filmy z Václaváku
15.45 - Svět zázraků
16.20 - Architektura interiérů
17.10 - Bílá místa
17.25 - Vítejte v Tate galerii
17.30 - Potomci slavných
18.00 - Klíč
18.30 - Babylon
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Game Page
19.30 - Learning English with
Ozmo (12/13)
20.00 - Tři dny Kondora
22.00 - Černobílý doktor
22.30 - Prokofjev
23.25 - Festivalové minuty MTF
23.35 - Evropský manuál
23.55 - Q
00.20 – Drahoušek
02.25 - Retro
02.50 - Bigbít (38/42)
03.50 - Na cestě po....
04.15 - Laco Déczi
na Velikonočním ostrově

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Stefanie VIII (1)
09:35 Úžasný den
11:30 Tescoma s chutí
11:40 Můj přítel Monk II (4)
12:35 Superman II (16)
13:30 Co mám
na tobě ráda II (14)
14:05 Hvězdná brána:
Atlantida II (11)
15:00 Kobra 11 VII (8)
16:00 Námořní
vyšetřovací
služba IV (14)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:30 Dr. House II (23)
18:25 Ulice (1858)
19:30 Televizní noviny
20:00 Dokonalý svět (8)
21:20 Dr. House VI (13)
22:15 Život na vlásku (4)
22:50 8 mm
01:20 Kriminálka
Las Vegas VII (2)
02:10 Novashopping
02:30 Mr.GS
03:05 Tabu
04:10 Stefanie (3)
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Postel s nebesy (3/4)
09.50 - Šťastný domov
11.20 - O poklad
Anežky České
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová II (21/27)
14.15 - Dotek anděla III (8/30)
15.05 - Partnerské ladění
15.50 - Čarodějnice školou
povinné (16/26)
16.15 - Tak to vidím já
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy:
Kuřinka obroubená
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.05 - Pošta pro tebe
21.00 - Příběhy slavných
21.55 - Na stopě
22.20 - Milenky II (1/6)
23.15 - Losování Sportky
a Šance
23.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
05.00 - Objektiv
23.25 - Miluji tě tak,
05.30 - Správy STV
že vraždím
06.00 - Franklin
01.15 - Doktorka Quinnová II
06.20 - Finley
02.00 - Přísně tajné vraždy
požární autíčko 02.15 - Krotitelé dluhů III.
06.40 - Záhady Toma Wizarda
02.45 - Architektura interiérů
07.00 - Kluci v akci
03.35 - Klíč
07.20 - Angličtina pro nejmenší 04.00 - Kaleidoskop
07.30 - ETV 1 (3/6)
04.25 - Chcete je?
04.30 - Události v regionech
07.40 - Příběhy z přírody

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:35- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier X (9)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace III (8)
08:55- M*A*S*H (56)
09:30- Knight Rider III (20)
10:30- To je vražda, napsala I
11:35- Policie Hamburk II (18)
12:35- M*A*S*H (57)
13:10- Will & Grace III (9)
13:40- Closer IV (13)
14:40- JAG VIII (13)
15:30- Big Ben IV (6)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Na nože!
22:25- Jak chutná úspěch
22:30- Myšlenky zločince V
23:30- Na doživotí II (6)
00:30- Kriminálka Kolín IV
01:30- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (51)
04:40- Svět 2010
05:10- Trní
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05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Alice Adamsová
10.40 - Plavci na Moravě
11.15 - Album
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla III (9/30)
15.00 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (16/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Bert a Ernie (5,6/26)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Hodinový manžel
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Minuta v muzeu
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.05 - Případy detektiva
Murdocha III (11/13)
20.55 - Na kus řeči
21.45 - Máte slovo
22.30 - Moje rodina (2/2)
23.05 - Smím prosit? (7/8)
23.30 - Partnerské ladění
00.10 - Californication (8/12)
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Doktorka Quinnová II
01.30 - Milenky II (1/6)
02.20 - Mizející místa domova
02.40 - Poutní místa (1/10)
03.00 - Hledám práci
03.20 - Krásy evropského
pobřeží
03.30 - Rodina a já
03.50 - S profesorem
Františkem Dvořákem
04.05 - Kultura v regionech
04.30 - Události v regionech

Ètvrtek
06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:35- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:55- Frasier X (11)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace III (10)
08:55- M*A*S*H (58)
09:30- Knight Rider IV (1)
10:35- To je vražda, napsala I
11:35- Policie Hamburk II
12:35- M*A*S*H (59)
13:10- Will & Grace III (11)
13:40- Closer IV (15)
14:40- JAG VIII (15)
15:30- Big Ben IV (8)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- TOP STAR:
Josef Vinklář
20:50- Soukromá dramata
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI (6)
00:25- Mapa lidského srdce
02:30- Volejte Věštce
04:10- Na čem záleží (53)
04:35- Receptář prima nápadů

21. 10. 2010

Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Výlety v pamäti
10.10 - Film o filmu
Občanský průkaz
10.25 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová II (23/27)
14.15 - Dotek anděla III
15.05 - Franklin (50/52)
15.25 - Garfield a přátelé II
15.50 - Ovečka Shaun II
16.00 - Záhady starověkého
Říma (6/20)
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (8/16)
18.40 - Jak to vidí děti
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování Euromiliony
20.05 - Vyprávěj (8/16)
21.00 - 13. komnata
05.00 - Auto Moto
Valtra Komárka
Styl
21.35 - Všechnopárty
05.00 - PORT
05.30 - Správy
22.20 - Californication III
05.30 - Správy STV 22.50 - Losování Euromiliony
STV
06.00 - Franklin
22.55 - Underworld
06.00 - Franklin (17/52)
06.20 - Finley požární autíčko 00.50 - Losování Šťastných
06.20 - Finley požární autíčko
06.40 - Tak to vidím já
deset a Šance milion
06.40 - Pat a Mat se vrací
07.00 - Pod pokličkou
00.55 - Doktorka Quinnová II
06.50 - Návštěva v ZOO
07.20 - Adult English Zone
01.45 - Na kus řeči
07.00 - Chalupa je hra
07.50 - Diagnóza
02.30 - Musicblok
07.25 - Learning English
08.05
Jak
přežít
(9/13)
02.55 - Malá Velká Británie
with Ozmo (12/13)
08.30 - Panorama
03.20 - Máte slovo
07.50 - Bílá místa
09.10 - Přidej se
04.10 - Babylon
08.10 - Osudové okamžiky
09.25 - Nedej se
04.30 - Události v regionech
08.30 - Panorama
09.45 - Příběhy slavných
09.10 - Z rodu
10.40 - Speciální jednotky
Přemyslovců (18/21)
v akci (4/4)
09.30 - Babylon
11.35 - AZ-kvíz
09.55 - Zapomenuté
12.00 - Chalupa je hra
transporty (2/4)
12.25 - Černé ovce
05:59
11.25 - Svět zázraků
12.40 - Malá farma
Snídaně
12.05 - AZ-kvíz
13.10 - Bohové a hrdinové
s Novou
12.30 - Kluci v akci
antických mýtů
08:35 Stefanie VIII (2)
05:59
12.55 - Reportéři ČT
13.25 - Návštěva v ZOO
09:40 Přijímačky
Snídaně
13.35 - Věříš si?
13.35 - Jak se ševcem šili čerti
11:25 Tescoma s chutí
s Novou
14.00 - Záhady Toma Wizarda 11:35 Můj přítel Monk II (5) 14.40 - Bludiště
08:35 Stefanie VIII (3)
15.15
Toulavá
kamera
14.15 - Věda je detektivka
12:35 Superman II (17)
09:40 Jane Doe:
14.40 - Tykadlo
13:35 Co mám na tobě ráda 15.40 - Svatováclavská jízda
Jak vyhodit šéfa
16.00 - Evropa dnes
14:05 Hvězdná brána:
15.00 - Chcete mě?
11:25 Tescoma s chutí
16.30
Prizma
Atlantida
II
(12)
15.15 - Svět za 50 let (3/3)
11:35 Můj přítel Monk II (6)
15:00 Kobra 11 VII (9)
16.50 - Kus dřeva ze stromu
16.10 - Jak přežít (9/13)
12:30 Superman II (18)
16:00 Námořní vyšetřovací
17.10 - Videoatlas naší přírody 13:30 Co mám
16.25 - O vědě a vědcích
služba IV (15)
17.20 - Vášeň sběratelská
na tobě ráda II (16)
16.45 - Přežiješ mládí? (1/6)
17:00 Odpolední Televizní 17.35 - Ptáčata aneb
14:05 Hvězdná brána:
17.05 - Diagnóza
noviny
Atlantida II (13)
Nejsme žádná béčka
17.20 - PORT
17:30 Dr. House II (24)
15:00 Kobra 11 VII (10)
18.00 - Pavučina - životní
17.50 - Přidej se
18:25 Ulice (1859)
osudy Štěpána Trochty 16:00 Námořní vyšetřovací
18.05 - Nedej se
19:30 Televizní noviny
služba IV (16)
18.55 - Zprávy v českém
18.30 - Hledám práci
20:00 Ordinace v růžové
17:00 Odpolední Televizní
znakovém jazyce
18.55 - Zprávy v českém
zahradě 2 (221)
noviny
19.05 - Medúza
21:20 Kriminálka Miami VII
znakovém jazyce
17:30 Dr. House III (1)
19.45 - Dokážete víc
22:10 Stahovák
18:25 Ulice (1860)
19.05 - Musicblok
20.00 - Historie.cs
19:30 Televizní noviny
22:50 Policajt
19.30 - Adult English Zone
20.55 - CERN
20:00 Indiana Jones
z Beverly Hills 3
20.00 - 47. MTF Zlatá Praha
22.00 - Requiem
a dobyvatelé ztracené archy
00:55 Kriminálka
21.00 - 47. MTF Zlatá Praha
23.30 - Posezení
22:25 Přímý kontakt
Las Vegas VII (3)
22.00 - Mistr
s Janem Burianem
00:15 Drsný časy
01:40 Novashopping
23.00 - Dokumentární klub:
00.00 - Evropský manuál
02:20 Novashopping
02:05 112
00.05 - Raketa na Měsíc
02:35 Rady ptáka Loskutáka 00.20 - Japonský příběh lásky 02:40 Stahovák
01.20 - Partnerské ladění
03:05 Tabu
01.20 - Q
03:10 Tabu
02.00 - Politické spektrum
01.50 - Blues ze Staré Pekárny 04:05 Stefanie (5)
04:10 Stefanie (4)
04:50 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:35- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:55- Frasier X (10)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace III (9)
08:55- M*A*S*H (57)
09:25- Knight Rider III (21)
10:30- To je vražda, napsala I
11:35- Policie Hamburk II
12:35- M*A*S*H (58)
13:10- Will & Grace III (10)
13:40- Closer IV (14)
14:40- JAG VIII (14)
15:30- Big Ben IV (7)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (10)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití I (7)
23:25- Hledá se táta a máma
00:30- Kriminálka Kolín IV
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (52)
04:35- TOP STAR magazín

20. 10. 2010

05.00 - Jak přežít
05.15 - Vítejte v Tate
galerii (5/15)
05.20 - Krásy
evropského pobřeží
05.30 - Správy STV
06.00 - Franklin (19/52)
06.20 - Finley požární autíčko
06.40 - Děti točí hrdiny (7/16)
07.00 - Hodinový manžel
07.25 - Kus dřeva ze stromu
07.40 - Videoatlas naší přírody
07.55 - Vášeň sběratelská
08.10 - Dokážete víc
08.20 - EXPOminuty 2010
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Na plovárně
10.05 - Svatováclavská jízda
10.25 - Černobílý doktor
10.50 - Jak (se) dobře digitálně
naladit
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Lucemburkové (1/6)
13.10 - Medúza
13.50 - Šikulové
14.05 - Čarodějnice
školou povinné
14.30 - Film o filmu
Kuky se vrací
14.45 - Sportovci světa
15.40 - Království divočiny
16.10 - Alchymie bytí
16.35 - Rodina a já
16.55 - Můj dům, můj hrad
17.15 - Bohové a hrdinové
17.30 - Historické
minipříběhy
17.40 - Chcete mě?
18.00 - City Folk 2010
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Hledám práci
19.30 - Auto Moto Styl
20.00 - Zázračná planeta
20.55 - Ptáčata aneb Nejsme
žádná béčka
21.25 - ČT Live
22.20 - Bigbít (39/42)
23.20 - Malá Velká Británie
23.45 - Gorodok
00.10 - Na oblasti
01.10 - Krotitelé dluhů III.
01.35 - Svéráz sovětského
hokeje
02.30 - Dobré ráno

06:15
- Teleshopping
06:25- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:35- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:55- Frasier X (12)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace III (11)
08:55- M*A*S*H (59)
09:30- Knight Rider IV (2)
10:35- To je vražda, napsala I
11:35- Policie Hamburk II
12:35- M*A*S*H (60)
13:10- Will & Grace III (12)
13:40- Closer V (1)
14:40- JAG VIII (16)
15:30- Big Ben IV (9)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- Skečbar
21:50- Show Jana Krause
22:55- Parfém: Příběh vraha
01:50- Volejte Věštce
03:40- Okamžik vyzrazení

22. 10. 2010

12:40- Harry Potter a tajemná
komnata
16:05- Julie
Lescautová IV (8)
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (7)
20:00- Piráti z Karibiku:
Na konci světa
23:30- Soudce Dredd
01:35- Holčičky na zabití
03:15- Volejte Věštce
04:55- Miláčci

DRUHÉ SEMIFINÁLE

06:20 Mickeyho
klubík I (3)
06:50- Pokémon: Diamant
a perla XI (42)
07:15- Frasier X (13)
07:45- M*A*S*H (61)
08:20- Autosalon
09:35- Knight Rider
- Legenda se vrací (14)
10:30- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT

23.10. 2010

05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Bílá místa
05.40 - Kus dřeva ze stromu
06.00 - Diagnóza
06.20 - Správy STV
06.50 - Potomci slavných
07.15 - O vědě a vědcích
07.40 - Stop
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorika
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - CERN neboli
Továrna na absolutno
12.00 - Game Page
12.30 - Medúza
13.10 - Sabotáž
13.35 - Neskutečné historky
14.05 - Jistě, pane ministře
05:50
14.40 - David Gilmour
Admirál
15.35 - Jak (se) dobře
Bublina útočí (1)
digitálně naladit
06:20 Jen počkej,
15.45 - Království divočiny
zajíci! (2)
16.10 - Poutní místa (2/10)
06:35 Liga Špačků II (11)
16.30 - Bohové a proroci
07:05 Co nového
17.00 - Úsměvy Jiřího
Scooby-Doo? (9)
Schmitzera
07:35 Na výpravě
17.40 - S profesorem
s Jeffem Corwinem
Františkem Dvořákem
08:30 Občanské judo
18.00 - Kde bydlely
08:55 Judo sonduje
princezny (1/13)
09:05 Rady ptáka
18.20 - O češtině
Loskutáka
18.35 - Kultura.cz
10:00 S vyznamenáním
19.00 - Moje rodina (2/2)
12:00 Volejte Novu
19.30 - Malá farma
12:35 Na kolejích čeká vrah
20.00 - Odcházení
14:35 Zpátky na zem
21.55 - Divadlo žije!
16:25 Četník ve výslužbě
22.25 - Třistatřicettři
18:25 Koření
23.20 - Česká soda
19:30 Televizní noviny
23.35 - Neskutečné historky
20:00 Talentmania
00.05 - ČT Live - Martin
22:50 Elektra
Němec a Lili Marlen
00:35 Novashopping
01.00 - Svou káru táhnem dál
01:00 Volejte Novu
01.50 - Divoké palmy (5/5)
01:25 Zlatíčka
02.35 - Na Kloboučku
02:20 Ptákoviny
03.15 - Smím prosit? (7/8)
03:10 Áčko
03.45 - Banánové rybičky
04:05 Stefanie (6)
04.15 - Grotesky
04:55 Novashopping

05.00 - Sama doma
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Šikulové
06.30 - Sezame, pojď si hrát
06.55 - Garfield a přátelé II
07.15 - U nás na farmě
07.30 - Záhady starověkého
Říma (6/20)
08.00 - Stella a hvězda
Orientu
09.20 - Ovečka Shaun II
09.30 - Zprávičky
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.15 - Kletba Měsíčního
údolí
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.00 - Malá farma
13.30 - Simon Birch
15.20 - Návrat do Cranfordu
16.15 - Profesionálové
17.05 - Studio Volby 2010
17.10 - Cesta do pravěku
18.35 - Studio Volby 2010
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.05 - Zázraky přírody
21.25 - Předčítač
23.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.30 - Vraždy v Kaifecku
00.55 - 13. komnata Valtra
Komárka
01.25 - Pošta pro tebe
02.15 - Všechnopárty
03.00 - Folklorika
03.20 - Na cestě po
Oněžském jezeře
03.45 - Dobrodružství vědy
a techniky
04.10 - Poutní místa
04.30 - Kuchařská
pohotovost

Sobota

23:15- Sejmi eso
01:25- Hnutí mysli (4)
02:15- Volejte Věštce
04:00- Hitlerovi bodyguardi
04:50- Miláčci

TŘETÍ ROZHODNUTÍ

22:15- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT

TŘETÍ SEMIFINÁLE

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Mickeyho klubík I (4)
07:05- Pokémon: Diamant
a perla XI (43)
07:25- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:45- Přátelé III (7)
08:15- Hitlerovi bodyguardi
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (62)
10:25- M*A*S*H (63)
11:00- Partie
12:05- Receptář prima nápadů
13:15- Zločiny v zahradách I
14:25- Barbora řádí (čb)
15:55- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (8)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT

24. 10. 2010

05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci (7/15)
05.50 - Hudební setkání
06.30 - Osudové okamžiky
06.50 - Správy STV
07.20 - City Folk 2010
- Murska Sobota
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Třistatřicettři
09.40 - Svět umění
10.30 - Chcete je?
10.40 - Čtenářský deník...
Vladimír Páral
10.50 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (8/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - Dalibor
14.05 - Lucemburkové (2/6)
14.35 - Návštěva u
Návštěvníků
15.05 - Národní muzeum
05:55
letectví a
Admirál
Bublina útočí (2) 16.00 - O žralocích a lidech
16.55 - Mýty a fakta historie
06:25 Senzační
Objevování Peru (2/2)
Spiderman (6)
17.50 - Cesty víry:
06:50 Jen počkej, zajíci! (3)
Služba lidem v nouzi
07:05 Baby Looney
18.15 - Křesťanský magazín
Tunes (31)
18.30 - Kultura.cz
07:30 Velká cena
18.55 - Jistě, pane
Korey
ministře (21/22)
10:00 Mr. Bean
19.25 - Hortus Musicus
10:35 Skippy (8)
20.00 - Nepřítelem osudu
11:10 Metráček
20.30 - Tváře jsou zrcadla
12:45 Sloužit Sáře
14:50 Jak básníkům
našich životů
chutná život
21.00 - Postižení ohněm
17:00 Odpolední Televizní 21.25 - Za každou cenu?
noviny
21.55 - Na plovárně
17:30 Babicovy dobroty
22.20 - Vzkaz Jiřího Gaislera
18:00 Rady ptáka Loskutáka 22.35 - Zajatci mlhy
18:50 Občanské judo
00.25 - Film o filmu Pouta
19:20 Občanské judo sonduje 00.35 - David Gilmour
19:30 Televizní noviny
- Live in Gdańsk
20:00 Talentmania
01.30 - Česká soda
22:50 Střepiny
01.45 - Zázraky přírody
23:15 Vražda v Presidiu
02.55 - Svět umění
01:00 Novashopping
03.45 - Mezinárodní
01:20 Pouta války
hudební festival
04:10 Stefanie (7)
04.20 - Primárius
05:00 Novashopping
04.50 - Postřehy odjinud

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Zpívánky
06.05 - Trojčátka (26/26)
06.30 - O čarovné Laskonce
06.50 - U nás na farmě (23/26)
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Bert a Ernie (5,6/26)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - F. L. Věk (5/13)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - O bojácném
Floriánkovi
14.20 - Kaleidoskop
14.50 - Poslední růže
od Casanovy
16.25 - Smím prosit? (8/8)
16.55 - Čétéčko
17.15 - Sváteční slovo
17.20 - Pravěk útočí (9/13)
18.05 - Návštěvníci (10/15)
18.35 - Na cestě za Kamilou
od Mazurských
jezer
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.05 - Ach, ty vraždy! (1/5)
21.40 - EXPOminuty 2010
21.55 - 168 hodin
22.25 - Slečna Marplová
23.55 - Losování Sportky
a Šance
00.00 - Hotel Babylon II (4/8)
00.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
01.00 - Všechnopárty
01.45 - Úsměvy Jiřího
Schmitzera
02.25 - Čétéčko
02.45 - Osudové okamžiky
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

18. října 2010

01:15
01:35
01:55
02:30

23:55
00:50

17:30
18:25
19:30
20:00
20:45
21:25
22:10
23:05

17:00

15:00
16:00

14:05

08:35
09:35
12:15
12:35
13:30

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VII (48)
Talentmania
Tescoma s chutí
Superman II (14)
Co mám na tobě
ráda II (12)
Hvězdná brána:
Atlantida II (9)
Kobra 11 VII (6)
Námořní vyšetřovací
služba IV (12)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House II (21)
Ulice (1856)
Televizní noviny
Okresní přebor (7)
Víkend
Mr.GS
Mentalista II (13)
Námořní vyšetřovací
služba VI (22)
Poker After Dark
69 rozkoší
pro smrtelníky (5)
Novashopping
Střepiny
Áčko
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Legenda o lásce
10.30 - Česká muzika na
Žofíně
11.05 - Smrt soudního znalce
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová II
14.15 - Dotek anděla III (6/30)
15.05 - Zábavná škola
15.10 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (7/16)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kluci v akci
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Živé srdce Evropy
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.05 - Kriminálka Staré
Město (5/7)
21.05 - Na cestě po Oněžském
jezeře
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - Přísně tajné vraždy
22.35 - Rudé slunce
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Politické spektrum
01.00 - Californication III
01.30 - Doktorka Quinnová II
02.15 - Náš venkov
02.30 - Sváteční slovo
02.35 - Cesty víry
02.55 - Křesťanský magazín
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí
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rozhovor týdne
Před třemi týdny jsme přinesli první část exkluzivního interview s motokrosařem Martinem Žeravou, který se v letošní sezóně stal čtvrtým borcem seriálu mistrovství světa. Dnes na
tento úvodní počin volně navazujeme druhým dílem a jelikož rodák ze Šternberku, jenž už dobrých osm let žije v Prostějově, kam se přestěhoval za manželkou se pro Večerník skutečně
rozvykládal, těšit se můžete na třetí přídavek. Ten připravujeme do příštího vydání. A kdo bude naším dalším pozvaným hostem před diktafon? To si ještě necháme jako překvapení...

Martin Žerava hodnotí svoji „bramborovou“ sezónu

„Někdy jsem po závodech víc zbitej, někdy zase míň...“

Vraťme se ještě ke
světovému šampionátu. Jak byste zhodnotil
celý letošní seriál?
„Myslím, že si mistrovství
světa i přes jisté problémy drží
svoji laťku. Jde skutečně o to
nejlepší, co je v motokrosovém
dění možné shlédnout. Špičku
tvoří asi patnáctka jezdců, kteří
se perou o vítězství. Víceméně
se jedná o ty, kteří jsou schopni
sehnat nějaké peníze navíc. Jsem
rád, že díky UFO Racing teamu k
nim patřím. Vždyť jen startovné
na jeden závod činí tři stovky
eur (cca 7500 korun - pozn.
red.)! Vynásobte si to dvanácti,
plus doprava, ubytování i další
nezbytné náležitosti a máme
tu poměrně slušnou sumičku.
V dnešní době to je docela dost
náročná věc. A ne všichni si
můžou dovolit letět přes celou
Evropu a ještě zaplatit startovné.
Hlavně z tohoto důvodu v
letošním seriálu chyběla taková
ta střední garnitura a startovalo
kolem třiceti, pětatřiceti borců.
Pole doplňovali vždy spíš mladí,
domácí jezdci z pořádající země.
Od příštího roku by se ovšem již
startovné mělo odbourat, takže
by se vše mělo vrátit do starých
kolejí a dá se tak očekávat, že k
kvalifikaci se bude znovu prát
padesát,
pade
esát, šedesát lidí.“
Který ze závodů byl z
vašeho pohledu nejvydařenější a na který
byste naopak nejraději zapomněl?

„Začnu tím horším. Čekal jsem,
že se mi trochu víc povede v
Holici. Přitom začalo to dobře,
když jsem v první rozjížďce
odstartoval ze sedmého místa,
ale dotáhl jsem to až na vedoucí
pozici. Pak jsem ale udělal
velkou chybu a spadl, což mě
stálo postavení na ´bedně´. Při
tom pádu jsem narazil hlavou o
řidítka, takže jsem byl takovej
otřesenej a nakonec rád, že
jsem vůbec dojel do cíle... Také
ve druhé jízdě jsem spadl a bylo
tak jasné, že na vysněné stupně
vítězů se nepostavím! Asi jsem
chtěl až moc.. Snažil jsem se jet
naplno, ale člověk dělá chyby
a ty se mi staly osudným. Na
umístění to sice až tak špatné
nebylo, ale pocitově jsem byl po
Holici zklamaný. Naopak dobře
se mi letos jelo v Německu,
kde jsem sice také měl kolizi
a byl v jednu chvíli až třicátý,
ale přestože to byl písek, který
moc nemusím, zdravě jsem
se naštval a nakonec to dotáhl
do první desítky. Ve druhé
rozjížďce jsem obsadil čtvrté
místo. Vzhledem k pískovému
povrchu jsem tak byl moc
spokojenej.“
sp
pokkojen
Stal jste se čtvrtým
nejlepším motokrosařem světa. Jakým dalším směrem se může ubírat
vaše kariéra?
„Už jednou jsem řekl, že žádné
převratné změny neočekávám.
Hodně mi pomohlo, že jsem
se letos začal připravovat již v

únoru a do sezony naskočil
již rozjetej, v čemž bych chtěl
pokračovat. Mělo to na moji
výkonnost opravdu velký vliv.
Sezóna je dlouhá, takže je leckdy
těžké udržet formu, ale dá se to.
Člověk už za ty roky ví, co a jak
má dělat. Zase budu o rok starší,
budu závodit s dalšími mladými
borci, ale já věřím, že ještě mám
na to, abych světovou špičku
prohnal. (smích) Budu zase těžit
ze svých zkušeností, kterých se
budu
du snažit
s a maximálně využít.“
Cítíte se právě teď na
vrcholu své kariéry?
„Myslím, že doteď to
pomaličku rostlo, a to jak moje
fyzička, tak i psychická stránka.
Bohužel hned několikrát mě
zastavilo zranění a člověku chvíli
trvá, než se do toho dostane
zpátky, ale celkově to vypadá,
že jdu nahoru. Také motorka se
neustále zlepšuje, což jde ruku
v ruce s vývojem, který jde
neustále dopředu. Jestli je to ale
nyní můj vrchol, to sám nevím...
To
teprve pozná.“
o ssee tep
Loni to bylo dvacet let,
co jste jel svůj první
závod, dokážete si na
něj ještě vzpomenout?
„Tak to si určitě vzpomínám,
byl to krajský přebor a to
ve Vratimově u Ostravy a
vzpomínám na něj dobře, protože
jsem vyhrál. Ten rok jsem měl
Kawasaki 125. Je to už vážně
dlouho ale zdá se mi, že se pořád
pomaličku zlepšuji a pořád mě to
motorce
na m
otor baví.“
Dokážete vypíchnout
nějaké těžké závody z
vaší bohaté kariéry a
jen tak na ně nezapomenete?
„Jo, tak stalo se mi, že jsem si
zlomil ruku a po čtrnácti dnech

jsem musel jet závody s
jse
dlahou, abych nepřišel
dla
o ttitul! Ale vyšlo to, i
když to bolelo jak čert
kd
na každým hrbu nebo
odskoku. Kolikrát,
od
když bylo hrozný bláto,
kd
tak jsem pořád ležel na
zemi a už mi ani motorka nešla
zvednout, ale do cíle se musí
nějak
dojet.“
něja
j k doj
ja
Jak se vůbec cítíte po
zdravotní stránce?
„Někdy jsem po
závodech víc zbitej, někdy zase
míň. Záleží hodně na tom, jak to
člověku sedne – trať, podmínky
i vše dokola kolem. Celkově se
ale cítím normálně. Každý rok
chodím k lékařům na zátěžové
testy a jsem v pořádku. Takže,
pokud nepřijde to zranění, je to
vážně
vážn
ně v ppohodě...(úsměv)“
Během kariéry jsi se
párkrát se zemí potkal,
jaké zranění bylo vůbec nejhorší?
„Jo, tak to je pravda, kolikrát
to fakt hodně bolelo a křupalo.
Ruce jsem měl už několikrát
zlomený ale nejhorší, co jsem
měl, tak to byly zlomený všechny
prsty na noze kromě malíčku a to
tak nešikovně, že mi je museli
hodně natahovat. To jsem bolestí
až omdlel. Můžu doporučit...
A pak ještě loňskej malíček, to
mě taky pěkně trápili, když mi
ho asi tak třikrát natahovali, bez
umrtvení, nakonec stejně musel
na ooperaci.“
p ra
pe
Berete vaše mnohé pády a útrapy s nadhledem, nebo se trápíte
tím, že kdybyste měl někdy
více štěstí, mohl jste být třeba i
mistrem světa?
„Zdravotní stránku určitě
nepodceňuji. Hodně kluků
co bylo dobrejch, muselo
kvůli vážnému zranění kariéru
načas přerušit, či dokonce
úplně ukončit. Naštěstí mě
nic takového zatím nepotkalo
(ťuká si na zuby - pozn.red.) a
já doufám, že ani nepotká. Moje
problémy byly vždy v řádech
týdnů, nebo na dva, tři měsíce.
Nejhorší to bylo po operaci
kolene, kdy jsem absentoval
půl roku. Většina z těch věcí ale
proběhla přes zimní přestávku,
takže jsem z té sezony vždy
vynechal minimum. Na druhou
stranu
máte pravdu, že kdyby
st
těch
zdravotních problémů
tě
bylo
by méně, nezlobil bych se...
Co
C jsem tak počítal, tak jsem

absolvoval dvanáct operací!
Prodělal jsem tak toho dost.
Zatím ale držím pohromadě, tak
je too dobrý...
(smích)“
dob
Měnil se tím postupem
času i váš styl jízdy?
„Ne, že bych jezdil
opatrněji, to ani v závodech
nejde, ale když je člověk mladej,
tak jde do toho přece jen víc po
hlavě. Čím má více zkušeností,
řeší to klidem a rozvahou. Dnes
už vím, že když někde neuberu,
znovu bych se rozbil. Řeším to
tak hlavou a tu setinku naberu
jinde a jinak. To ale přichází
věkem.“
Petr Kozák

TŘETÍ ČÁST VELKÉHO ROZHOVORU
S MARTINEM ŽERAVOU NEJEN
O MOTOKROSU, ALE I O BUDOUCNOSTI
VČETNĚ JEHO JEZDECKÉHO PROFILU
NAJDETE OPĚT V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VEČERNÍKU!
KONEČNÉ POŘADÍ MEZINÁRODNÍHO
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY „PROFI
AUTO IVECO CUP 2010“
1. Jiří ČEPELÁK (Osička MX Team)
236 bodů
2. Jan ZAREMBA (LR Cosmetic-ADOS KTM Team) 198 bodů
3. Martin MICHEK (M.C.F. cz TM Racing)
191 bodů
4. MARTIN ŽERAVA (UFO racing team)
172 bodů
5. Petr Bartoš (Orion Litomyšl-RS Petrol)
158 bodů
6. Manuel Obermair (Motosport Chýnov v AČR) 137 bodů
7. Michal Votroubek (Mňuk-Motokros Team)
133 bodů
8. Kornél Németh (LR Cosmetic-ADOS KTM Team) 132 bodů
9. Petr Masařík (Hipoz)
131 bodů
10. Michal Kadleček (M.C.F. cz TM Racing)
106 bodů

jjízda
ízda m
martina
artina žžeravy
eravy
datum místo
(postavení v jednotlivých jízdách)
1. závod 18. 4. Pacov
2. závod 16. 5. Stříbro
3. závod 27. 6. Kramolín
4. závod 25. 7. Vranov u Brna
5. závod 14. 8. Kaplice
6. závod 25. 9. Holice v Čechách
CELKOVÉ POŘADÍ:

umístění celkové body
(body z jednotlivých jízd)
2. místo (3., 2.)
42 (20 + 22)
9. místo (9., 7.)
26 (12 + 14)
nestartoval
0
2. místo (2., 2.)
44 (22 + 22)
9. (2., nedojel)
22 (22 + 0)
3. (4., 3.)
38 (18 + 20)
4. místo zisk 172 bodů

ttuzemským
uzemským ššampionátem
ampionátem
Foto: martinzerava.cz

Obchodní partneři:

V Holici dojel Žerava třetí

HOLICE V ČECHÁCH/PROSTĚJOV - Poslední závod
motokrosového MEZ Mistrovství České republiky jednotlivců
„PROFI AUTO IVECO CUP 2010“ se jel na světové trati ve
východočeské Holici. Ve třídě OPEN, v níž startuje i Martin
Žerava, byla před závěrečným podnikem ještě situace otevřená,
ale dostatečný bodový náskok a zkušenosti Jiřího Čepeláka
udělaly své. A tak si tento jezdec mistrovský titul vzít nenechal.
Čepelák jel po obě jízdy na jistotu a pouze si hlídal bodový náskok
před jedinými dvěma soupeři, kteří ho mohli ohrozit v cestě za
obhajobou loňského titulu. A již po první jízdě, ve které byl pátý,
mohl slavit titul. V Holicích to ale umí i Martin Žerava. Ten v první
jízdě bojoval o medailové pozice, pak ale udělal dvě drobné chybky
a už se nedostal do potřebného tempa. Ve druhé rozjížďce se však už
z míry vyvést nenechal a dojel třetí. Třetí byl i celkově. V konečném
pořadí celého seriálu se pak Žerava posunul na čtvrtou příčku, čímž
zcela napodobil své umístění ze světového šampionátu. „Brambory“
mu asi byly letos souzené...
-pk-

Kultura & zábava

18. října 2010

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
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.

sobotu v měsíci 8.00 -11.30 hod.
Tel.: 582 329 673
Informační centrum pro
mládež Prostějov
Otvírací doba:
Pondělí 12:30 – 17:30 hod.
Úterý 12:30 – 17:30 hod.
Středa 14:00 – 19:00 hod.
Čtvrtek 14:00 – 19:00 hod.
Pátek 12:30 – 17:30 hod.
Nový web ICM Prostějov:
www.icmprostejov.cz

Církev československá husitská
a Česká křesťanská akademie,
pobočka v Prostějově Vás zve na
besedu: „Radosti a strasti překladatele Bible“, přednáší:
Mgr.Michal KRCHŇÁK - redaktor a člen překladatelské skupiny BIBLE , Český studijní překlad 2009, ve středu 20.října
2010 v 17.00 hodin
v přednáškovém sále fary Církve československé husitské, Demelova 1, Prostějov (za Priorem). Srdečně zvou pořadatelé.

sledovat diagnostika zdravotního stavu ZDARMA spojená
s poradnou. Na místě bude možné zakoupit bylinné výrobky
firmy Diochi.

TyfloCentrum
Olomouc,
o.p.s. si Vás dovoluje pozvat
na ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ:
setkání zaměstnavatelů a zrakově postižených zájemců o
práci, který se uskuteční 19.
října 2010 od 9:00 do 13:00
hod. na regionálním pracovišti
TyfloCentra v Prostějově (ul.
„SEMTAMNÍK“ pro členy OO Budovcova 6).
SONS Prostějov
20.10. středa - od 9.00 hod. Kurz VEŘEJNÁ SBÍRKA TYFLOanglického jazyka
CENTRA OLOMOUC “PO21.10. čtvrtek - od 8.00 do 12.00 MÁHÁME NEVIDOMÝM”.
hod. Tvoření z keramické hlíny POMŮŽETE I VY? Odešlete
21.10. čtvrtek - od 11.00 do prosím dárcovskou SMS ve tva16.00 hod. Zájmový klub
ru DMS BILEDNY na telefonní
22.10. pátek – od 7.00 do 8.00 číslo 87 777. Cena DMS je 30
hod. Relaxační plavání
Kč, TyfloCentrum obdrží 27 Kč.
Děkujeme! www.tyflocentrumČeský svaz ochránců přírody – ol.cz
Ekocentrum Iris:
Sobota 23. října: Studánky a Restaurace Gól u zimního stadiarcheologické zajímavosti onu v PV uvádí pravidelné NEZáhoří. Sraz 9.05 hod. na ko- DĚLNÍ ČAJE s Romanem Pytnečné
zastávce
č.
4 líkem – Doleželem. Evergreeny
v Domamyslicích.
nejen pro starší a pokročilé od
24.10. každou neděli. Začátek
Klub Diochi PV zve srdečně 15.00 hod. Bohaté občerstvení a
na pokračování úspěšné před- zábava zajištěny.
nášky bioterapeuta pana Vladimíra ĎURINY, která se bude MEGA JELZIN PÁRTY Prokonat ve čtvrtek 21.10.2010 stějov – Gól U Stadionu - DJ SCv relaxačním a terapeutickém RAPPY. Open 21.00 hod. Akce
centru Reset, paní Markové „Jelzin za 15 Kč“ Dance club
(budova KaSC, Komenského disko dne 22.10. a dne 23.10 DJ
10, PV). Po přednášce bude ná- Pavel KOLÁŘ aliaz CHORUNO.

Vystavujte na II. Salonu
hanáckých fotografů
Salon hanáckých fotografů je
přehlídkou amatérské i profesionální tvorby našeho hanáckého
regionu. Letos proběhne druhý v
pořadí, jako výstavní bienále. Pro
autory jsou připraveny dva velké
výstavní prostory. První v Galerii
Metro Prostějov a druhý v galerii
nového Informačního centra města Prostějova. Pro autory je připraveno celkem 67 panelů, kam
své fotografie mohou umístit. K
II. Salonu hanáckých fotografů
bude vydán obsáhlý katalog, který zdarma dostane každý vystavující.
Salonu hanáckých fotografů se
mohou bezplatně zúčastnit především fotografové žijící a tvořící v
hanáckém regionu bez věkového
a námětového vymezení, fotografie či fotografické tisky mohou
být jak na volných listech, tak již
adjustované v rámech nebo na
deskách.
V Galerii Metro Prostějov lze též
vystavit v omezeném množství i
samostatně adjustované fotografie v rámech či na podkladových
deskách nebo paspartách.
Podmínky účasti a harmonogram
je závazný a musí být přihlášenými vystavujícími dodržován.

Deinstalace výstavy 21.1.2011

Podmínky účasti:
* Téma fotografií II. Salonu hanáckých fotografů je volné a autoři nejsou omezeni věkovými
kategoriemi.
* Fotografie by měly mít výProgram MC Cipísek
tvarnou nebo dokumentární
Volné herny pro rodiče s dětmi
formu s emotivním učinkem a
Půjčovna LAZARIÁNSKÉHO dle rozpisu.
neměly být vytvořeny před roSERVISU oznamuje změnu síd- Volná místa v kroužcích pro děti:
kem 2008.
la z ul. Lidická 86, PV na HA- Hrátky s pohádkou- dramaticFotografie mohou být i adjustoCAROVA 2, PV - zabezpečuje ko-výtvarný kroužek pro děti od
vané v rámech, či na deskách.
pro tělesně postižené občany a 3 do 5 let (odpolední)
* Erotické až obscénně působící
seniory zapůjčení pomůcek: po- Volná místa v kurzech pro dofotografie, z důvodu veřejně
lohovací lůžka, ortopedické vo- spělé:
volně přístupných výstavních
zíky, pevná a pojízdná WC křes- Kurz efektivního rodičovství prostor, nemusí být vystaveny.
la, pevná a pojízdná chodítka, poslední volné místo
* Na zadní straně každé fotograsedačky do vany, francouzské Jde to! - jak zvládat péči o rodinu
fie bude napsáno jméno a přihole. Půjčování zajištěno po te- i o sebe - cyklus prožitkových
jmení autora, rok narození a
lefonické domluvě: pí. V. Zaple- setkání pro maminky
bydliště a název snímku.
talová 776 054 299.
Kurz předporodní přípravy - od* Se snímky nebude bez vědomí
polední kurz pro nastávající roautora nijak dále užíváno, reproNárodní dům Prostějov pořádá diče od 19.10.
dukováno ani manipulováno.
výstavu obrazů – DANIEL Přihlášky a informace v MC ne* Odeslat snímek 1 až 3 snímky
KLOSE. Výstava potrvá do bo
e-mailem:
10x15/300 dpi s popiskou pro
27.10.2010.
www.mcprostejov.cz,e-mail:
zhotovení katalogu. Dále prosím
mcprostejov@centrum.cz, tel.
o zaslání náhledů Vašich ostatDětské oddělení Městské kni- 602 364 874, 602 364 868,723
ních fotografiií vybraných k výhovny v Prostějově (Vápenice 9 436 339.
stavě z důvodu vyřešení celkové
- SPORTCENTRUM - dům dětí
koncepce výstavy na adresu: jia mládeže Prostějov) a mravene- Výstava obrazů RNDr. Jitky
ri@studioandrysek.cz nebo na
čník Eda Vás zvou na výstavu BRŮNOVÉ – LACHMANN –
adresu Jiří Andrýsek, PernštýnTerezy Skoupilové „Zvíře sem, SVĚTLO NESE INFORMAHarmonogram Salonu:
ské nám. 9, 796 01 Prostějov.
zvíře tam…“ Výstava potrvá do CI, v Galerii S, SOU obchodní,
Uzávěrka přihlášení k účasti * Nainstalovat si vlastní panel29. 10. 2010. Otevřeno: po, st, čt, Ed. Husserla 1, PV. Výstava po31.10.2010
panely i s popisky dle pokynů
pá: 11.00 – 17.00 hod. + vždy 1. trvá do konce října.
Odeslání fotografií v elektronické organizátora Salonu.
podobě na zhotovení katalogu
10.11.2010 (nutno uvést: jméno a Případné další dotazy zašlete na:
NOC V MUZEU A NA RAD- příjmení , rok narození a bydliště,
jiri@studioandrysek.cz.
NICI – čtvrtek 21. října 2010 názvy snímků)
v 19.00 hod. v budově muzea Instalace výstavy 13. a 14. 12.
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
Městské divadlo
na nám. T.G.Masaryka 2, Pro- 2010
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.
stějov.
Slavnostní vernisáž 15.12.2010
Sobota 23. října:
19.00 KONCERT DEHOSprávná odpověď z č. 39: Na snímku je budova ZŠ Kollárova. Vylosovaným výhercem se stává paní Ale- VÝCH ORCHESTRŮ

KUPÓN č. 41

na Hořavová, Vojáčkovo nám. 10. PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 26. října 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 1. listopadu
2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA
37, TEL: 582 346 300

ZUŠ PROSTĚJOV – HARMONIE ŠTERNBERK
Divadlo
Point
Divadlo
Point
Pátek 22. října:
19.00 KABARET SABINA
Divadélko Domeček

Apollo 13

13

Kino Metro 70
Pondělí 18. října:
17.30 Dál, než se zdálo
Americká romantická komedie
20.00 Salt
Americký akční thriller
Úterý 19. října:
17.30 Dál, než se zdálo
20.00 Salt
Středa 20. října:
17.30 Dál, než se zdálo
20.00 Salt
Čtvrtek 21. října:
17.30 Já, padouch
Americký animovaný film
20.00 Román pro muže
Česká tragikomedie
Pátek 22. října:
15.30 Já, padouch
17.30 Román pro muže
20.00 Román pro muže
Sobota 23. října:
15.00 Já, padouch
17.30 Román pro muže
20.00 Román pro muže
Neděle 24. října:
15.00 Já, padouch
17.30 Román pro muže
20.00 Román pro muže
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA
Úterý 19. října:
20.00 Bezva chlap
Norsko
Sobota 23. října:
15.00 Cvrček a spol.
Pásmo pohádek
17.30 Muž ve stínu
Koprodukční thriller
20.00 Muž ve stínu
Kino
Konice
Kino
Konice
Středa 20. října:
13.00 BOHÁČ A CHUĎAS
Česká pohádková komedie
nebo
WILLY FOG - CESTA
DO STŘEDU ZEMĚ!
Pátek 22. října:
20.00 KAJÍNEK
Akční / thriller ČR
Kulturní
klubklub
DUHA
Kulturní
DUHA
Čtvrtek 21. října:
9.30 Vítání nových občánků
města Prostějova
(obřadní síň prostějovské
radnice)
10.30 Vítání nových občánků
města Prostějova
14.00 Setkání jubilantů města
Prostějova
Pátek 22. října:
20.00 Taneční večer
Hrají manž. Vykoukalovi
z Olomouce

Pátek 22. října:
20.00 MIGHT JAGER
TOUR rezervace
Sobota 23. října:
divadlo
22.00 SRSCOOL & PHONO- Městské
Městské
divadlo
LINE PRESS: 4 DECS
Úterý 19. října:
BATTLE
19.00 PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO
Simetrix
Simetrix
Činoherní klub Praha
Středa 20. října:
Pátek 22. října:
19.00 THE BACKWARDS –
DJ Aleš Drapač (Doctor)
BEATLES REVIVAL
Sobota 23. října:
DJ Iceman
Koncert
divadelní sál

Berani - 21.3.-20.4. Nemáte co ztratit, buďto hop nebo trop. Dostanete se do poměrně svízelné situace, ve které se budete muset
urychleně rozhodnout. Špatná volba může znamenat hádky v rodině.
Býci - 21.4.-21.5. Dostanete zajímavou pracovní nabídku, které
prostě a jednoduše nepůjde odolat. Jenomže tím vám hrozí úbytek
kamarádů, na které jste zvyklí a které máte rádi. Ještě to promyslete.
Blíženci - 22.5.-21.6. Lidem z okolí bude divná vaše věčně dobrá
nálada. Nestarejte se o ně a užívejte si pohody, dokud to jen půjde.
Budete mít slastný týden, na co sáhnete, to se vám beze zbytku podaří.
Raci - 22.6.-22.7. Najednou nebudete vědět, jak naložit s volným
časem. Copak o to, aktivit máte spoustu, ale nějak se vám nebude
chtít. Zatoužíte spíše po klidu někde na horské chatě. Proč ne?
Lvi - 23.7.-23.8. Budete dávat dohromady svůj vztah, ale nijak
zvlášť se vám dařit nebude. Spíše máte v hlavě jiného člověka, o jehož pozornost právě teď stojíte. Menší flirt neuškodí, tak do toho!
Panny - 24.8.-23.9. Z nenadálého průšvihu vás opět vytáhnou rodiče. Nebýt jich, už dávno byste skončili někde u lopaty v technických službách. Skončete s flámováním po barech a začněte
makat.
Váhy - 24.9.-23.10. V zaměstnání můžete čekat kontrolu, která
odhalí určité nesrovnalosti. Máte ale ještě pár hodin čas dát dohromady veškerou agendu. Zřejmě vás ale nadřízení moc nepochválí.
Štíři - 24.10.-22.11. Nebuďte lakomí a vyhovte žádosti o finanční
půjčku. Váš blízký přítel se dostane do potíží a obrátí se na vás jako na poslední možnost. Pokud mu pomůžete, vyplatí se vám to.
Střelci - 23.11.-21.12. Vaše popularita rapidně roste. Zamiluje se
do vás dokonce i člověk, který proti vám měl doposud averzi. Na
pracovišti se ovšem veškerého oblizování vyvarujte, to se nehodí!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Máte spoustu nápadů, které se vám
ovšem nedaří prosadit. Pokud je chcete uvést do života, musíte si
najít vlivného partnera. Každopádně to ale nevzdávejte a vytrvejte!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Vaše nálada bude prachmizerná a zřetelně
to dáte najevo všem okolo. Pokud někdo bude chtít, abyste se aspoň na chvíli usmáli, musí vás nejdříve ohromit luxusním dárkem.
Ryby - 20.2.-20.3. Pořádně si spočítejte své peníze a utrácejte je
pouze s nejvyšší opatrností! Dostáváte se do krize, takže se musíte
značně uskromnit. Asi vám to bude dělat potíže, ale nedá se nic dělat. 0

18. října 2010

14

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

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

Řešení v tíživé situaci se vždy najde

V dnešní době se spousta lidí dostalo do finančních problémů. Stojí za
tím jejich finanční negramotnost a
mnohdy nezodpovědnost.
Ti, kteří si berou úvěr, jaksi nepočítají s tím, že by mohli přijít o práci a tím
i o v podstatě jediný zdroj příjmů. A
malér je na světě! Splátky úvěrů se odkládají tak dlouho, že najednou stojí
přede dveřmi exekutor a nekompromisně zbavuje majetek. Exekuce přitom závazky dlužníka několikanásobně navýší. Jak předejít nočním
můrám a permanentnímu stresu? Využijte insolventního zákona.
Manželé S., oba již v důchodu, pomáhali svému poněkud lehkovážnému synovi Honzovi z tíživé situace
tím, že si brali jeden úvěr za druhým,
aby splatili jeho půjčky. Syn rodičům
zprvu přislíbil, že splácet bude on a
nějakou dobu tento slib dodržel. Jenže zaúřadovala krize a před půl rokem přišel Honza o práci a do dnešního dne o další ani nezavadil. Samozřejmě rodičům neřekl, že stanovené

splátky nehradí. Nebohá matka i otec to nemá přehánět. Ne vždy se to vyse tuto skutečnost dozvěděli, až když platí.
-injim začaly chodit upomínky k uhrazení synových dluhů. Nějakou dobu se
snažili splácet za syna, ale z důchodů
jim nezůstávalo na živobytí skoro nic.
Naštěstí si manželé S. uvědomili, že
nebude trvat dlouho a v poště objeví
exekuční příkaz. Proto se rozhodli situaci urychleně řešit. Od rodinného
přítele Aloise se jim dostalo informací o existenci možného řešení. „Podejte si návrh na oddlužení, znám jednu
společnost, která vám v tom pomůže,“ poradil jim Alois. Manželé S. si v
klidu zašli do pobočky firmy Abivia
s.r.o., která se zákonným oddlužením
zabývá. Pracovníci společnosti jim
vysvětlili postup a pomohli s kompletací veškerých podkladů pro podání
návrhu na oddlužení. Když vše bylo
hotovo, Abivia s.r.o. podala návrh na
soud a ten do čtrnácti dnů návrh posvětil a žádosti manželů S. vyhověl.
Manželé budou mít za pět let klid, ale
už dnes vědí, že s mateřskou láskou se
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JESTŘÁBY ZAŘÍZL SUDÍ
Hokejisté
Prostějova cítili
v Orlové křivdu

Prapor českého boxu drželi Prostějované
Besaljan
a Musil
padli až
ve finále
Velké ceny
Ostravy!
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OSTRAVA/PROSTĚJOV - POUZE ČTYŘI VÝPRAVY SE MOHLY RADOVAT Z VÍTĚZSTVÍ NĚKTERÉHO ZE SVÝCH
BORCŮ VE FINÁLOVÝCH BOJÍCH 39. ROČNÍKU VELKÉ CENY MĚSTA OSTRAVY V BOXU, KTERÁ PROBĚHLA
O UPLYNULÉM VÍKENDU. PĚT VÍTĚZSTVÍ SI ODVEZLI IROVÉ, DVĚ VYBOJOVALI REPREZENTANTI
BĚLORUSKA A PO JEDNOM RUSKO A TUNISKO. ČEŠI MĚLI VE FINÁLE DVA ZÁSTUPCE A OBA JSOU ČLENY
PROSTĚJOVSKÉHO ODDÍLU BC DTJ. AŽ DO BOJE O TITUL TO DOTÁHLI VARDAN BESALJAN A DOMINIK
MUSIL. „Z JEJICH VYSTOUPENÍ MÁM POCHOPITELNĚ VELKOU RADOST,“ SVĚŘIL SE VEČERNÍKU
RADOSLAV KŘÍŽEK, ŠÉFTRENÉR EXTRALIGOVÉHO KLUBU, KTERÝ SE PŘIPRAVUJE NA DOMÁCÍ
PREMIÉRU V NOVÉM ROČNÍKU PRÁVĚ PROTI OSTRAVĚ. BOXOVAT SE BUDE V SOKOLOVNĚ A TO V
NEDĚLI 31. ŘÍJNA.
Třiapadesát boxerů z jedenácti zemí světa přijelo na 39. ročník mezinárodního turnaje Velká cena města Ostravy v
boxu, která probíhala v hale Sareza. V úvodním programu vyřazovacích bojů se představilo kvarteto českých boxerů, ale pouze jedinému se podařilo postoupit do semifinále. Na své soupeře nestačili domácí borci Patrik Velký
a Filip Barák, v posledním zápase večera prohrál také plzeňský Pavel Šour. Úspěšně si naopak vedl loňský junior
Dušan Chromý, který v létě přestoupil z Ústí nad Labem do Prostějova. V souboji kategorie do 56 kilogramů nedal
svému soupeři žádnou šanci. „Boxovalo se mi výborně a myslím, že jsem byl po všech stránkách lepší. Soupeř se
nepohyboval dostatečně rychle a mám velkou radost z toho, že se mi dařilo jeho chyby trestat. Těším se na semifinále
a doufám, že ani to nebude moje poslední vystoupení před ostravským publikem,“ řekl po vítězství nad Bělorusem
Jefremovasem spokojený Dušan Chromý. Do finále se ale nedostal. V boji o postup do něj ale svedl nesmírně vyrovnaný
boj, aby nakonec prohrál s Irem Nevinem až na pomocné body.
Naopak borcem, který si zajistil postup do finále, byl Vardan Besaljan. Chorvatu Vrgočovi nedal žádnou šanci a zvítězil výrazným bodovým rozdílem 8:3. „Musel jsem se pouštět do ostrých výměn, protože kdybych přistoupil jen na lehké
oťukávání a náhodné útoky, asi bych to prohrál. Já jsem si však proti soupeři hodně věřil, protože jeho styl mi vyhovoval,“
konstatoval spokojený Besaljan.

dokončení čtěte
na straně

...

BONMO T
„HRÁLI JSME VE ČTYŘECH,
KDYŽ JEDLIČKA ZTRATIL HOKEJKU
A ROZHODČÍ MÍSTO TOHO,
ABY JI NECHAL LEŽET, TAK JI HODIL ZA
MANTINEL A MY TÍM PÁDEM BYLI VE
TŘECH... NĚCO TAKOVÉHO JSEM NEZAŽIL, TO BYL VRCHOL VŠEHO!“
Trenér hokejistů Prostějova PETR ZACHAR
okomentoval jednu z několika „prapodivných“ situací, které se odehrály během středečního mače východní skupiny druhé ligy na
ledě Orlové. Nejen v kouči Jestřábů se po zápase vařila krev, Hanáci jen kroutili hlavami
nad výkonem sudího Smetáka

NUMERO
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Přestože
pětadvacetiletý
tenista TK Agrofert Prostějov
j Tomáš Berdych ani na
turnaji v čínské Šanghaji
nikterak nezářil a vypadl
překvapivě již ve třetím
kole, prožije právě dnes další z velkých dnů své kariéry.
Nový žebříček ATP, který určuje světové pořadí hráčů, jej totiž vynese už na šestou příčku, což je „Berďovo“ nejlepší postavení v kariéře!
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BEZCHYBNÍ ORLI
BK Prostějov pokořil
Brno„stovkou“
a v nové sezoně
dosud neprohrál!
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MISTROVSKÉ DRESY VISÍ U STROPU Nohejbaloví dorostenci
slaví titul!
HALY SPORTCENTRA

PROSTĚJOV – Prakticky každým okamžikem budou prostějovským volejbalistkám, jejich příznivcům a vůbec všem návštěvníkům Městské haly Sportcentrum-DDM připomínány obrovské úspěchu týmu VK Modřanská v posledních dvou sezonách. Ke
stropu byly totiž vyvěšeny vzácné relikvie, které právě na zisky mistrovských i pohárových trofejí upozorňují. Určitě dobrý nápad!
-pk-, foto: www.vkprostejov.cz

O majiteli nového mistra ČR v nohejbalu dorostenců rozhodl včera na prostějovském
dvorci až poslední zápas. Ve prospěch TJ Sokol I rozhodl poslední míč závěrečného
zápasu, který přivál pohár na Hanou. Více čtěte za týden.
Foto: Z. Pěnička
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VOLEJBALOVÍ PŘÍZNIVCI, POZOR!
PŘIPRAVUJEME
Ř
DALŠÍ
ŠÍ
VOLEJBALOVÉ PŘEKVAPENÍ:
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA
„VOLEJBALOVÁ JÍZDA ZA DALŠÍMI TRIUMFY
aneb MÍŘÍ VK MODŘANSKÁ K NEBESŮM?“ K
NOVÉ SEZONĚ 2010/2011 VYJDE JAKO SOUČÁST
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
V PONDĚLÍ 1. LISTOPADU 2010!
VÍCE JAK DVACET STRAN O VOLEJBALU NAJDETE
JEDINĚ V NAŠEM TÝDENÍKU.

INZERCE
C

SIMPLY CLEVER

SVĚŘTE VAŠI RODINU
DO PÉČE VOZU
ŠKODA OCTAVIA TOUR
Druhá generace vozu Octavia Tour
nabízí spolehlivost, bezpečí
a spoustu prostoru již od
282 500 Kč. S paketem Tour Plus
získáte navíc spoustu komfortní
výbavy za pouhých 10 000 Kč.
Přesvědčte se o kvalitách vozů
Octavia Tour druhé generace.

KLASIKA, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
ŠKODA OCTAVIA TOUR
OD 282 500 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise
CO2 modelu Octavia Tour:
7,1–7,2 l/100 km a 166–168 g/km

HOSPŮDKA KOVÁRNA,

i-i-fifi
Poděbradovo náměstí 7, Prostějov
internet aRwMA!
A
ZD
ve společných prostorách s hernou BROADWAY

REZERVACE: tel. 775 414 600
Provozní doba: Po až Čt 9:00 - 24:00 hodin, Pá a So 9:00 - 02:00 hodin, Ne 10:00 - 24:00 hodin

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01 Prostějov
www.pvauto.cz

Tel.: 582 333 779
Fax: 582 335 480
E-mail: pvauto@pvauto.cz

Reality
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk E. Husserla
6.000Kč/měs. + ink.
3+1 Puškinova ul.
5.500Kč/měs. + ink.
Pronájem zařízeného nového bytu 2+kk, ul.
Krasická, PV. Architektem navržený interier.
Balkon.
Cena: 8.500Kč/měs. + ink.

BYTY- PRODEJ
2,5+1, Sídl. svobody, PV. Dr., 1.patro, alkovna,
lodžie. Nová koupelna, WC, kuchyň. linka!
Cena: 950 000Kč

Prodej atriového RD 4+1 s garáží, zahradou na
ul. Sadová, PV. Plně podsklepený, krb v pokoji i
venkovní krb, bazén. Jedinečná lokalita u lesoparku
Hloučela!
Cena: 4 500 000Kč

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

BYTY–PRONÁJEM:
1+1zařízený,sídl.Svornosti Kč5.300,-/měsícvč.inkasa
1+1,Mozartovaul.
Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
1+1,Vrahovickául.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
1+1,ul.V.Ambrose
Kč5.900,-/měsícvč.inkasa
2+1,ul.Dr.Mičoly
Kč6.500,-/měsícvč.inkasa
(možnostgaráže)
2+1,Vrahovickául.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso

Foto každého bytu najdete na:

Prostějov,ul.Okružní
Prodej dr. cihlového bytu 2+1, pl. 50 m2 v 1. patře s balkonem,vl.plyn.topení.Měs.náklady3.180Kč.
Cena:Kč750.000,N
O
V
I
N
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RD 5+1 s terasou, garáží a zahrádkou v
Prostějově - Čechůvkách.
2xkoupelna, 2xWC.Výborný tech. stav, po
úpravách. Plyn.vytápění, el.e.220/380V, obec.
voda a kanalizace.
Cena: 3500000Kč

Prodej nového RD 3+kk v Alojzově. Terasa,
garáž, zahrad. altánek, zahrad. gril. Okrasná
udržovaná zahrada. Vše perfektní stav!
Bližší informace v RK!
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, dlažba, kamer.systém. Vhodné na služby.
Cena: 7500Kč/měs. + ink.

Prodej RD 2+1 do tvaru písmene L v obci
Dobrčice, okres Přerov. Průjezd, hospod.
stavení, dvůr, zahrada. Zast. plocha 719m2,
Cena: 660 000Kč
zahrada 752m2.

Pronájem dílny a garáže, 65m2, ul.Olomoucká,
PV,vč. zpev. plochy.U sjezdu z dálnice.
Cena: Dohodou

Pronájem plech. sklad. haly 150m2, ul.
Olomoucká, PV, vč. zpev. plochy. U sjezdu z
dálnice.
Cena: Dohodou
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, samost. vchod, vhodné na obchod i služby.
Cena: 6000Kč/měs. + služby

Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání
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Stražisko,okr.Prostějov
Prodej rodinného domu 5+1 v atraktivní obci. Garáž,
ÚTnatuhápaliva,plynpředdomem.
Zast.plocha87m2,zahrada713m2.
Cena:Kč1.295.000,-

S
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Prostějov,Domamyslice
Prodejvolněstojícíhodomuskrásnouvzrostlouzahradou.Vel.5+kksgaráží,dílnouaterasou.Zast.plocha133
m2,zahrada828m2.Ihnedknastěhování!
Cena:Kč4.990.000,-

POSLEDNÍCH 5 DOMŮ!

Prostějov-Čechovice
POSLEDNÍCH5DOMŮKPRODEJI!
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím stáním, obytná plocha 100 m2. Kuchyňská linka
(vhodnotěKč70.000,-)vceně. Cena:Kč2.990.000,N
O
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Prostějov,Svatoplukovaul.
Pronájem nebytových prostor v přízemí na frekventované ulici v centru o velikosti 80 m2 (5,5 x 14,5 m) a
dvou kanceláří o velikosti 2 x 18 m2. Vhodné na obchod,kanceláře,sklad,služby.
Cena:odKč3.000,-/měsíc+elektřina

Prostějov,ul.Drozdovice
Prodej rodinného domku 2+1, 10 minut od centra
města. Dům k opravě, možnost rozšíření do podkroví, do ulice nová plast. okna a dveře, část. podsklepeno.
Zast.plocha109m2.
Cena:Kč891.000,-
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Prostějov,Domamyslice
Prodej volně stojícího RD ve velmi atraktivní, klidné
částiměstasgarážíazahradou.Vel.5+kksterasou,krb,
plyn. ÚT, el. podlahové topení. Ihned k bydlení. Zast.
plocha202m2,zahrada633m2. Cena:Kč5.495.000,-

PRONÁJEMNEBYTOVÝCHPROSTOR
Pv,Kramářskául–55m2
Kč7.000,-/měsíc+el.
Pv,Plumlovskául–29–98m2 Kč1.200,-/m2/rok
Prostějov–30m2
Kč3.000,-/měsíc+inkaso
Pv,Svatoplukovaul.–18,18,80m2
odKč3.000,-/měsíc+el.
Dalšínabídkuvčetněfotonajdetenawww.jhreality.cz

Pronájem prodejny 95m2 a skladu 30m2
v centru města. Možno využít i na služby.
Cena: 8000Kč/měs. + inkaso

POZEMKY
Prodej pozemku 10 000m2 v Držovicích na
výstavbu RD.
Cena: 580 Kč/m2
Prodej pozemku 916m2 včetně části
komunikace na RD ve Vrahovicích.
Cena: 899Kč/m2
Prodej pozemku 956m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el.e. v místě.
Cena: 990Kč/m2
Prodej zahrady 3277m2 se zděnou zahrad.
chatkou, skleníkem, studnou a el. energií
v Dobromilicích.
Cena: dohodou

Prodej patrového RD 2x2+1 s terasou, garáží a velkou zahradou v Kostelci na Hané.
Cena 2.490.000 Kč
Pronájem rodinného domu 3+1 s garáží a se
zahrádkouvobciMostkovice. 12000Kč/měs.

Prodej patrového podsklep. domu 3+1+Z
s teras. ve Vrahovicích. Cena 2.690.000 Kč

www.jhreality.cz
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BYTY–PRODEJ:
1+1,Dobrovskéhoul.-DB,4.p.,34m2,lodžie,pl.okna
Kč630.000,2+1, ul. Šárka-DB, možný převod do OV, 75 m2, 2.
patro,pův.stav
Kč720.000,2+1,Okružníul.-DB,cihla,1.patro,balkon,50m2
Kč750.000,2+kk,Studentskául.-DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč990.000,--SLEVA!
3+1, sídl. E. Beneše-OV, 70 m2, 2. patro, plast. okna,
lodžie
Kč1.250.000,3+1, sídl. Svornosti-OV, cihla, 85 m2, 4. p., lodžie, plyn.
ÚT
Kč1.350.000,--SLEVA!

Nabízíme:
RD – PRODEJ

www.jhreality.cz
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Prodej činžovního domu v Prostějově. 6 bytů
(1x 1+1, 5x2+1) a 2 nedokonč. 2+1 v podkroví.
Lze i prodat po jednotlivých bytech. Info v RK.
Cena: 7 800 000Kč

RODINNÉ DOMY

Prodej RD 4+1, PV-Dolní ul., k rekonstr.,
vhod. i ke komerc. účel.. Cena 2.490.000 Kč
Prodej RD 2+1 Konice Ladín s garáží a
zahradou.
Cena 350 000 Kč
BYTY PRODEJ

DB 3+1 s balk., PV-Kostelecká, 2. p. po rek.
sam. měřidla, výtah, 72 m2. Po dohodě.
Cena 1.380.000 Kč

Prodej DB 3+1 s balkonem,PV-A.Slavíčka,
69 m2, 5.patro, sam. měřidla, dlažba, lino, 2x
sklep,velmi pěkný.
Cena: 1.090.000 Kč

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
DB 2+1 s balk. a šatnou, 4. p. cihl. do2
mu, sam. měřidla, 50 m . Střecha po rek.,
top. 2x WAF, níz. měs. nákl.
Po dohodě. Cena 645.000 Kč
OV 3+1 s balk., Kostelec n. H., 3. p. s
výtah., po rek., 72 m2.Cena 1.300.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
Prodej DB 3+1 Němčice n.Hanou,
2
75 m , balkon, zvýš. přízemí.
CHATY PRODEJ

Ptenský Dvorek. Rek. chata 2+1 s ter.
a zahr. u lesa. 75 m2 + zahr. 335 m2,
220V/380V. Suché WC. Park. u pozemku. Včetně komplet. vnitř. vybavení.
Cena 330.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem bytu 1+1, PV-Pod Kosířem.
Cena 6.000 včetně en.
Pronájem bytu 2+1, PVMiličova.
Cena 6.000 + en.
Podkrovní 3+1, 2. p., 145 m2, PV - Wolkerova.
Cena 11 000 Kč/měs. vč. en.
Pronájembytu2+1,PV-sídl.Svobody,56m2,5.
p. s výtahem.
Cena 8.200 včetně en.
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Prodej přízemního komer. objektu 139m2
na pozem. o rozl. 1335m2 v Myslejovicích. El.
230/380V,garáž,2studny. Cena1.260.000Kč
Pronájem obchodu 11m2, PV centrum.
Cena 4.200/měs.
Pronájem obchodu 18m2, PV centrum.
Cena 6.000/měs.
Pronájem komer. prost. 55 m2, PV Svatoplukova ul. Cena 14 000 Kč/měs. + en.
Pronájem obchodu s výlohou v širším
centru PV, 38 m2, přízemí, ihned volné,
15.000 Kč/měs.
Pronájem kanceláře 38m2, PV-centrum.
4500 Kč+en.
Pronájem kanceláře 36m2, PV-centrum.
4300 Kč+en.
Prodej výr. haly s kanc. prostory, sklady a podkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej zavedené pivnice v centru nám. T. G. M.,
2
140 m , momentálně pronajato. Cena: 2.490.000,Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního
domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou,
vitotékouadvěmaobchodyvhistorickémcentru
Prostějova.
Cena v RK.
Prodej/pronájem prům. budov 252 m2, 390
2
2
2
2
m , 413 m , 544 m , 594 m , 1050 m2, 1155 m2
v prům. části PV
Cena dohodou
Pronájem obchodu 50 m2 v centru PV,
suterén
15.000 Kč/měs.
Pronájem obchodu 75 m2 Prostějov - Dolní
ul.
10.000 Kč/měs
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Prodej novostavby sportovního areálu s restaurací a tanečním parketem Dobromilice
3.000.000 Kč
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
PV-Držovice 3389 m2,
480 Kč/m2
Prodej zahrady 1781 m2, Otaslavice
130.000 Kč
PROSTĚJOV, st. poz. 5218m2 1290 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m2 1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
Otaslavice, orná půda 8000 m2
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
Hluchov 695 m2
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

RD 4+1 Kralice na Hané
řadový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek
497m2, zahrada 482m2, garáž, vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem. Cena 1.690.000 Kč

RD 5+1, Kralice na Hané
samostatně stojící dřevostavba, nepodsklepený
s podkrovím a garáží, zast.plocha 168 m2, zahrada
Cena: 4.990.000 Kč
1084 m2.
Rodinný dům 6+kk Klenovice,
novostavba s garáží, terasa, plyn ÚT + teplovzdušné vytápění z krbu, zastavěná plocha 132
Bližší informace v RK
m2, zahrada 595 m2.

RD 7+1 Soběsuky u Plumlova
Obytná plocha 209 m2, balkon, lodžie, podsklepený, garáž, pozemek 2492 m2, vl.studna, plyn,
220/380, septik.
Bližší informace v RK

BYTY – PRODEJ
Byt 1+1, Krasická ul, Prostějov
35 m2, 1.NP, OV, cihla, lodžie, novostavba, bezbariérový byt.
Cena: 900.000 Kč
Byt 2+1, Krokova ul., Prostějov
2
55 m , 3.NP, DV, cihla, balkon, sklep, dům po
zateplení.
Cena: 990.000 Kč

BYT 2+kk, Prostějov, Krasická ul. OV, 60,5
m2 + 2 balkony, sklep, novostavba, Kuch.linka
s vest. spotřebiči.
Cena 1.790.000 Kč
Byt 2+1, Prostějov, V. Špály
2
DB, 67 m , v 6.NP panel, (zateplení domu, plastová okna). Komora, lodžie. Cena: 950.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J. Zrzavého,
DB, 75 m2 v 6.NP panel, plastová okna, zděné
jádro, vestavěné skříně, lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep 9m2. Cena 1.490.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V. Outraty, DB, cihlový,
1.NP, 32 m2, plastová okna, vl. plyn.topení.
Cena 750.000 Kč

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Nájemní dům Prostějov,
na ulici Komenského se čtyřmi bytovými jednotkami, v 1. NP se nachází bytová jednotka 2+1
62 m2 a 2+1 66 m2, 2. NP bytová jednotka 3+1
138 m2 a ve 3.NP bytová jednotka 3+1 141 m2 s
možností rozšíření do půdních prostor.
Cena 5.190.000 Kč

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na Hané,
pražírny kávy v obci Čelechovice na Hané
sestávající z administrativní budovy s bytem
4+kk, výrobních a skladovacích prostor o
celkové ploše cca 640 m2. Výměra pozemků 1142 m2.
Bližší informace v RK.

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

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

POZEMKY
Pozemek, Prostějov, soubor pozemků k možné
zástavbě o výměře 5.139 m2 téměř v centru Prostějova.
Cena info v RK
Křenůvky–Myslejovice soubor pozemků
k zem. využití cca 80 000 m2. Cena 19 Kč/m2

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

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

Rubriky, upoutávky

18. října 2010

Sta
alo se před....

Na tomto místě vás seznamujeme s nejzajímavějšími událostmi ze sportovního prostředí, které se v uplynulých dnech udály, či teprve
nastanou, nebo třeba dostaneme na některou z nich ožehavý tip přímo od vás. Tentokrát jsme zavítali k vodním tokům a to ne tak ledajakým.
Naše pero totiž zachytilo vynikající výsledek prostějovských vyslanců v daleké Střední Americe! A co vy, víte o nějakém zajímavém skutku?
Napište nám na sport@vecernikpv.cz!

► HOKEJOVÁ EUFORIE POKRAČUJE!
I nadále pokračovala prostějovská hokejová horečka. Souboj dvou
velkých rivalů, prostějovského HC a brněnské Komety sledovalo na
našem zimním stadionu 4100 diváků, kteří viděli výhru „žlutomodré
síly“ v poměru 3:1. O branky Prostějova se podělili Černý, Svoboda
a Palinek, jenž si následně mohli se svými spoluhráči ještě dlouho po
zápase užívat oslavných chorálů z hrdel spokojených fanoušků. Ti
jim tak odpustili předchozí prohru v Rosicích, kde skóroval pouze
Svoboda, naopak Chlad inkasoval třikrát a musel jej střídat Hamrla.
Ten následně odchytal i výše zmíněný vítězný duel proti Kometě.
Hokejistům Prostějova patřila v tabulce 1. ligy po deseti kolech třetí
příčka.
► PŘECECHTĚLA LANAŘIL CHOMUTOV!
Velmi dobré výsledky prostějovských hokejistů měly silnou odezvu
nejen v našem městě, ale i v celém českém hokejovém dění.
Extraligové kluby začaly projevovat zájem o opory HC, konkrétní
nabídka přiletěla také k uším kouče Přecechtěla. A byl to hodně
nečekaný telefonát! Lodivoda totiž kontaktovali z Chomutova, kde
působil v předchozím ročníku, ale i přes úspěchy se musel s týmem
rozloučit... A nyní jej tamější funkcionáři severočeského klubu chtěli
zpět! Dokonce byli tak vytrvali, že nabídku po dva dny neustále
navyšovali... Trenér Přecechtěl se však k celé záležitosti postavil jasně:
„Ctím dohodu s Prostějovem, jsem tady spokojený,“ pronesl tehdy
pro náš týdeník.
► LeRK NADÁLE V MIZÉRII
Ani další víkendové kolo 2. Gambrinus ligy nepřineslo do tábora
prostějovských fotbalistů SK LeRK radost. Svěřenci trenéra Karla
Trnečky padli tentokrát na domácím trávníku s Opavou, když o
výhře slezského klubu rozhodl jedinou brankou již v 10. minutě
hostující Hampel. A jelikož Hanáci opavského gólmana Schmuckera
nepřekonali,propadlseProstějovužna13.příčkudruholigovétabulky.
Střetnutí navíc doprovodili nechutná vložka „rádobyfanoušků“,
když skupinka hlásajících se k olomoucké Sigmě napadla sektor s
opavskými příznivci, kteří na Hanou přicestovali za svým týmem...
► BOUŠEK PŘESTOUPIL DO SYNOTU
Perspektivní obránce Milan Boušek opustil prostějovský fotbalový
klub, když si ze dvou prvoligových nabídek vybral tu z 1.FC Synot
(druhá byla z Plzně). Na Slovácku podepsal zadák čtyřletou smlouvu
a podle slov tehdejšího majitele SK LeRK Bořivoje Kresty se stal již
pětadvacátým hráčem mířícím z tohoto oddílu do nejvyšší soutěže!
► KOSTELEČTÍ HÁZENKÁŘI VYDŘELI VÝHRU
Prvoligoví házenkáři Kostelce na Hané urvali cenné vítězství, když na
své palubovce zdolali Ivančice 24:18. Šestibranková výhra vynesla
tým trenéra Jiřího Grepla na osmou příčku a především uklidnila
atmosféru v klubu. Strůjcem dvoubodového zisku byl především
pivotman Kubik, autor devíti branek. Se čtyřmi góly mu sekundoval
Tůma, po třech trefách si připsali Martin Grepl a Zajíček. S další
prohrou se naopak museli vyrovnat prostějovští házenkáři, kteří ve
třetiligovém mači padli na půdě Hostěrádek 22:25.
► BASKETBALISTÉ USPĚLI V POHÁRU
Prostějovštíbasketbalistéprožiliúspěšnývstupdosezóny,kdyžvrámci
1. kola Českého poháru zdolali na domácí palubovce celek Třebíče
91:81. Střelecky nejzdařilejší podvečer prožil čtyřiadvacetibodový
Straka, jemuž sekundovali Vašíček (20), Popelka (12) a Oldřich
Stužka (11). Ve druhém kole tým TJ OP čekal souboj s druholigovým
Hradcem Králové.
-pk-

Prostějovské posádky Tomi-Remont zářily v hlubinách příštího světového šampionátu

Raftaři zápolili v exotických končinách
PROSTĚJOV - Za účasti
tří prostějovských posádek
Tomi-Remont (dvě mužské a
jedna ženská) se v Kostatice
konal proslulý podnik „PRE
WORLDS COSTA RICA
2010“, který se jel na řece Rio
Pacuare, kde startovaly nejlepší
světové posádky.Ahned úvodem
lze říci, že raftaři z Prostějova
dosáhli obrovského úspěchu,
když nejenže přežili bez úhony
zemětřesení na souši, které
dosáhlo šestého stupně, ale
zatřásli startovním polem i na
vodě!
Tým Tomi-Remont Rafting
Morava ve složení Michal a
Vítězslav Hricové, Jaroslav
Pospíšil, Zdeněk Bozděch, Václav POKOŘILI SVĚT. Na prestižních závodech v daleké Střední Americe se prostějovští raftaři neztratili, naopak celkoKabrhel a Zbyněk Netopil totiž vé pořadí ovládli.
Foto: archív Tomi-Remont Rafting Morava
zvítězil jak ve slalomu, tak i ve
sjezdu a po třetím místě ve sprintu
získal i celkové prvenství, když
za sebou nechal úřadující mistry
světa Brazilce i silné Američany!
Neméně úspěšné byly i ženy, které
v sestavě Michala Kratochvílová,
Petra Slováková, Kateřina
Vacíková, Lucie Schneiderová,
Lenka Lagnerová a Petra Balatková
dokázaly zvítězit ve všech
disciplínách a porazit tým USA a
třetí Kostariku. „V místě konání
příštího mistrovství světa jsme si
nejen osahali půdu, ale dokázaly
zajet i více než nadějné výsledky,
kteréjsouprošampionátvroce2011
slibným příslibem. Současně nás to
však i zavazuje, neboť ta očekávání
budou asi nemalá,“ poznamenal
Zbyněk Netopil, vedoucí výpravy
BRALY VŠE. Ženská posádkaTomi-Remont ovládla v kostarických vlnách všechny disciplíny a pobrala tak kompletprostějovských raftařů. -pkní sadu zlatých medailí.
Foto: archív Tomi-Remont Rafting Morava

CHCETE SE DOZVĚDĚT, JAK TO SKUTEČNĚ
FUNGUJE V BOXERSKÉM ZÁKULISÍ?
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ON-LINE
ROZHOVORU.
UVEDENOU
NAŠEHO ONN LINE ROZHO
HOVORU. A V UVEDEN
HO
ZAMÍŘÍ
DOBU,, KDY TENTO BOXERSKÝ NADŠENEC ZAM
DO NAŠÍ REDAKCE, S NÍM BUDETE MOCT MLUVIT
MLUV I
OSOBNĚ, ČI FORMOU TELEFONICKÉHO HOVORU!

ZAJÍMÁ VÁS, KOLIK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
STOJÍ TAKOVÁ PŘÍPRAVA JEDNOHO ŠPIČKOVÉHO
BOXERA? A KOLIK POTŘEBUJETE NA CHOD TÝMU,
KTERÝ BOJUJE O MISTROVSKÝ TITUL?
RÁDI BYSTE VĚDĚLI, CO POPULÁRNÍ KLUB PLÁNUJE
A JAKÁ ČEKÁ PROSTĚJOVSKÝ BOX BUDOUCNOST?
MŮŽE BC DTJ V NOVÉ SEZONĚ PODRUHÉ V HISTORII
SVRHNOUT ÚSTÍ NAD LABEM?
A USKUTEČNÍ SE V PROSTĚJOVĚ NA KONCI
TOHOTO ROKU PLÁNOVANÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY MUŽŮ?
PAK MÁTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST!
NA TYTO A JAKÉKOLIV DALŠÍ OTÁZKY VÁM
ŠÉFTRENÉR BC DTJ PROSTĚJOV RADOSLAV KŘÍŽEK
PŘIJDE ODPOVĚDĚT DO REDAKCE NAŠEHO
TÝDENÍKU,
A TO 5. LISTOPADU 2011,

ZEPTEJ SE I TY! ODPOVÍM NA
Posílat své otázky či připomínky můžete také poštou na adresu:
VŠECHNO. Šéftrenér prostějovských
boxerů Radoslav Křížek hodlá být při svém prvním PV Večerník, sportovní redakce, Olomoucká 10, Prostějov.
on-line rozhovoru v životě maximálně upřímný.
PŘEDEM DĚKUJEME ZA VÁŠ PROJEVENÝ ZÁJEM.
Využijete této šance?

Sportovní tipy týdne

Sportovní tipy týdne

MALÁ KOPANÁ

PLAVÁNÍ

OKRESNÍ LIGY ČSRS 2010/2011
TURNAJE 1. a 4. LIGY MUŽŮ a OKRESNÍ LIGY ŽÁKŮ
SOBOTA 23. 10. 2010 8:00 HODIN
Husova šk., Prostějov – Brněnská šk.,
Prostějov - Vrbátky - Čehovice

MATTONI NBL - 5. KOLO
BK PROSTĚJOV
- BK JIP PARDUBICE
SOBOTA 23. 10. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

8.

BOX

ROČNÍK VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA
„O POHÁR DOMOVNÍ SPRÁVY“
SOBOTA 23. 10. 2010 9:00 HODIN
Městské lázně, Prostějov
více info na straně 21

LEDNÍ HOKEJ:
LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - 12. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
- HC SLEZAN OPAVA
SOBOTA 23. 10. 2010 17:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

boje na zelených trávnících aneb

Sportovní
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro vás připravuje
pravidelnou
nabídku
těch nejžhavějších tipů z
televizních obrazovek všech
česky mluvících kanálů,
která má posloužit k ještě
dokonalejšímu přehledu
všech sportovních nadšenců.
Věříme, že následující přehled
sportovních šlágrů, které
můžete sledovat z pohodlí
vašeho domova, či společně s
kamarády ze sportbaru, oceníte
a pomůže vám nepropásnout
ty vskutku zajímavé události.
-pkFOTBAL
GAMBRINUS
LIGA - 12. kolo
1.FC Slovácko
- SK Sigma Olomouc
PONDĚLÍ 18. 10. 2010
17:30 hodin
FOTBAL
LIGA MISTRŮ
- základní skupina
Real Madrid - AC Milán
ÚTERÝ 19. 10. 2010
20:30 hodin
FOTBAL
EVROPSKÁ LIGA
- základní skupina
AC Sparta Praha
- FC Lausanne Sport
ČTVRTEK 21. 10. 2010
21:05 hodin
FORMULE 1
VELKÁ CENA
KOREJE
přímý přenos 17. závodu MS
na trati v Yeongamu
NEDĚLE 24. 10. 2010
7:30 hodin

!!! CHYSTÁ SE VOLEJBALOVÉ PŘEKVAPENÍ,
VYJDE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA !!!

On
O
n - lline
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hat s R
Radoslavem
adoslavem Křížkem

BASKETBAL:

TV tipy

ZAJÍMAVOST týdne

16. 10. 2000

17

KAM ZA F

HÁZENÁ

4. KOLO OBLASTNÍ JIHOMORAVSKÉ SOUTĚŽE MLÁDEŽE
TURNAJ MORAVANU PROSTĚJOV
SOBOTA 23. 10. 2010 10:00 HODIN
tělocvična v areálu Aquaparku
více info na straně 12

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA MORAVA-JIH - 5. KOLO
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD
SOBOTA 23. 10. 2010 15:00 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul.

LEDNÍ HOKEJ:

LEDNÍ HOKEJ:

LIGA JUNIORŮ - „VÝCHOD“ - 15. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
- HC MLADÍ DRACI ŠUMPERK
NEDĚLE 24 10. 2010 15:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ JIŽNÍ MORAVY A ZLÍNA - 5. KOLO
HC GREWIS PLUMLOV
- HC TJ ŠTERNBERK
NEDĚLE 24 10. 2010 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

„VOLEJBALOVÁ JÍZDA ZA DALŠÍMI TRIUMFY,
aneb MÍŘÍ VK MODŘANSKÁ K NEBESŮM?“

SPORTOVNÍ REDAKCE PRO VÁS PŘIPRAVUJE
DALŠÍ LETOŠNÍ PŘÍLOHU, TENTOKRÁT SE
ZAMĚŘENÍM NA VOLEJBAL!
Prostějovský Večerník ve spolupráci s VK
Modřanská Prostějov a marketingovou
společností TK Plus přichází na startu nové
sezóny s tradičním dárkem pro všechny volejbalové příznivce,
kterým se má stát speciál s originálním názvem „Volejbalová
jízda za dalšími triumfy, aneb míří VK Modřanská k nebesům?“.
Příloha vyjde tradičně jako součást našeho týdeníku, a to již v
pondělí 1. Listopadu 2010!! Nezapomeňte si tak zajistit toto
vydání Prostějovského Večerníku, které vám přinese dokonale
mapující servis z volejbalového dění.
Speciál „Volejbalová jízda za dalšími triumfy, aneb míří VK Modřanská k
nebesům?“ bude věnován právě započatému ročníku 2010/2011 a zejména
mistrovským soutěžím, v nichž volejbalistky Prostějova hodlají naplnit své
tužby i ambice. Příloha bude ovšem zaměřena nejen na „A“-mužstvo, ale
svůj prostor dostanou také mládežnické výběry VK Modřanská Prostějov.
Vězte tedy, že se máte skutečně na co těšit! CHYSTÁME PROVÁSVÍCE
JAK DVACET STRAN NAVÍC O VOLEJBALU!
Z VOLEJBALOVÉHO SOUDKU VÁM
CHYSTÁME PŘEDNÉST NÁSLEDUJÍCÍ MENU:
* exkluzivní rozhovory s předsedou Správní rady VK Modřanská
Prostějov Petrem Chytilem, sportovním manažerem Peterem Gogou,
trenérem „A“-týmu Miroslavem Čadou i vypomáhající kapitánkou
týmu Miladou Bergrovou-Spalovou
* přineseme i další ohlasy z hráčské šatny
* představíme všechny předsezónní posily „A“-týmu
* seznámíme vás s kompletním kádrem včetně realizačního týmu
a členů vedení klubu společně s tradiční fotogalerií
* chybět nebude rozlosování Extraligy žen ČR, Středoevropské ligy,
Českého poháru i Ligy mistryň
* komentáře expertů, dalších osobností, zástupců partnerů i fanoušků
* exkluzivní fotografie z letní přípravy i úvodních zápasů nové sezony
* okénko k mládežnickým družstvům VK Modřanská
* dozvíte se také nejrůznější zajímavosti i aktuální novinky z
prostředí celého oddílu
* TRADIČNÍ BONUS: VELKÁ SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE
„A“-TÝMU PŘED SEZONOU 2010-2011
Připravovaný speciál by neměl chybět v rukách žádného fanouška
prostějovských volejbalistek. Nejlepší servis k nové sezoně
vyjde jako součást večerníku v pondělí 1. Listopadu 2010!

TBALEM

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - 12. KOLO
SOKOL URČICE
FC ŽELATOVICE
NEDĚLE 24. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 12. KOLO
SK JESENEC
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 24. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Dzbelu

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 12. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 23. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál SCM, Za Místním nádražím

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 12. KOLO
SOKOL VRAHOVICE
TATRAN VŠECHOVICE
SOBOTA 23. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál ve Vrahovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 12. KOLO
HANÁ NEZAMYSLICE
SOKOL PIVÍN
SOBOTA 23. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 12. KOLO
SK LIPOVÁ
SOKOL PROTIVANOV
NEDĚLE 24. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 12. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
SOKOL RADSLAVICE
NEDĚLE 24. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

PŘEBOR OFS-II. TŘÍDA PROSTĚJOV - 1. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ „B“
SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 23. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Kralicích n.H.

PŘEBOR OFS-II. TŘÍDA PROSTĚJOV - 12. KOLO
SOKOL OLŠANY U PROSTĚJOVA
SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 24. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Olšanech

PŘEBOR OFS-II. TŘÍDA PROSTĚJOV - 12. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ „B“
TJ OTINOVES
NEDĚLE 24. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Kralicích n.H.

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV - 12. KOLO
TJ SOKOL KLADKY
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
SOBOTA 23. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Kladkách

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV - 12. KOLO
TJ SMRŽICE
SOKOL VÍCOV
NEDĚLE 24. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál ve Smržicích

MS DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“ - 1. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
FK KUNŠTÁT
SOBOTA 23. 10. 2010 14:30 HODIN
fotbalový areál v Kostelci na Hané

MS DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“ - 1. KOLO
JISKRA BRODEK U KONICE
SK OLYMPIA RÁJEČKO
SOBOTA 23. 10. 2010 15:00 HODIN
fotbalový areál v Brodku u Konice

Reality

18. října 2010

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

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

tel.:
mobil:

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

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

EXKLUZIVNĚ!

Byt 2+1 Mlýnská, PV
Tel: 777 231 606
Prodej bytu 2+1, OV, 51 m2 v novostavbě v centru
města. Nová kuch. linka, plast. okna, vlastní plyn.
topení. K rychlému jednání. Cena: 950.000 Kč

NOVINKA!

2+1 B.Němcové, PV
Tel: 777 231 606
Byt 2+1 v OV, 65 m2, cihla. 2. patro, balkon,
udrž. stav, prostorné neprůchozí pokoje, sklep.
Dům je po kompl. rek. - střecha, zateplení, fasáda. Ihned volný.
Cena: 990.000 Kč
PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

RD před dokončením – Olšany
Novostavba samost. stojícího RD 5+kk,
zastavěná plocha 156 m2, zahrada 1053 m2.
Dvojgaráž, terasa, dva balkony. Dům je postaven z Porothermu, střecha Bramac.
Cena: 4.500.000 Kč

NOVINKA!

RD Dřevnovice
Tel: 777 231 606
Řad., cihlový RD. V přízemí 2+1 s možností
vybudování 3 pokojů v podkroví. Topení na
plyn i tuhá pal.,studna i vodovod, kanalizace,
septik,
Cena: 750.000 Kč

RD Nezamyslice
Tel.: 777 231 606
Exkluzivní prodej RD - 5+1, 195 m2. Vytápění
plynové, voda a kanalizace obecní, vlastní
studna.
Cena : 860.000 Kč

Byt 2+kk Krasická, PV Tel.: 777 231 606
Osobnívlast.,80m2,balkon,garážovéstání+sklep.
Atypický, nadstandartní byt se prodává kompletně
zařízený a vybavený.
Cena : 1.820.000,- Kč

Byt 2+1Ant. Slavíčka, PV Tel.: 777 231 606
Družstevní byt, panel, dům i byt po kompletní
rekonstrukci, 2. patro, šatna. Cena : 900.000 Kč

1+1 M.Pujmanové, PV Tel: 777 231 606
1+1, I. patro, výměra 33 m2, balkon, zděná
koupelna. Vestav. skříně, kuch. linka, lednička, mikrovlnná trouba, sporák. Orientace
bytu: západ. Volné ihned. Cena: 650.000 Kč

NOVINKA!

Byt 1+kk Krasická, PV! Tel: 777 231 606
OV, výměra 38 m2, v novostavbě, II. patro s výtahem, cihlový. Částečně zařízený, nábytek je v
ceně bytu. Jižní strana, volné ihned. Tento byt je
nabízen exkluzivně.
Cena: 1.000.000 Kč
Tel: 777 231
606 PRONÁJEM:
BYTY
1+1, n/c, Svatoplukova, PV
4.500,- Kč/měs.+ink
1+1, n/p, Pujmanova
5.700,- Kč/měs.vč.ink.
2+kk, n/c, Svatoplukova, PV 5.500,- Kč/měs.+ink.
2+1,n/c, Brněnská, PV
7.000,-Kč/měs.+ink.
2+1, n/p, Špály, PV
7.500,- Kč/měs.vč.ink.
3+1, n/p, Belgická, PV
8.000,- Kč/měs.vč.ink.

BYTY PRODEJ:
1+1, ov/p M.Pujmanové, PV
2+1, ov/c, Újezd, PV
3+1, ov/c,Vojáčkovo nám., PV

650.000,1.250.000,- Kč
1.800.000,- Kč

POZEMKY:
Biskupice, 1.027 m2
Mořice, 10.000 m2
St.p. Lešany, 1480 m2,
Vřesovice, 900 m2
Olšany, 900m2
Bedihošť, 700 m2

600,- Kč/m2
250,- Kč/m2
280,-Kč/m2
480,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2
1.100,- Kč/m2

RODINNÉ DOMY
RD Tvorovice

550.000,- Kč

Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

Rodinné domy:
Mostkovice - novostavba
RD 5+1 s garáží a terasou, pozemek 906 m2. K
předání 05/2011.
CENA: info v RK
RD Brodek u Prostějova
Prodej řadového, celopodskl. RD v klidné části
obce, dispozice 5+1, užívaný od roku 1993. Vytápění je ústřední s kotlem na zemní plyn, stáří kotle 1 rok, plastová
okna, ohřev TUV - plyn. bojler, obecní vodovod, kanalizace, el. 220/380V. Celková výměra pozemku 268 m2. SLEVA! 2.550.000,-Kč
Prostějovičky - prodej
řad. nepodsklep. RD o 2
NP po rekonstrukci o velikosti 5+1 s garáží. El.
220/380 V, ústř. plyn. vytápění, kanalizace do
septiku, studna na pozemku. Za domem je
menší zahrádka. Celková výměra pozemku je
267 m2. Součástí prodeje je i orná půda 527 m2.
SLEVA! cena k jednání v RK
RDProstějov–Domamyslice
Řadový koncový rodinný
dům 4+1 s garáží a zahrádkou,orientacepokojůVaZ,
plastová okna, plochá střecha, ústřední vytápění na
plyn, studna, obecní vodovod, kanalizace, internet.
Před domem dětské hřiště, nedaleko škola a školka.
CENA:vRK
Výměra pozemku 330 m2.
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápění ústřední na zemní
plyn, el. 220/380 V, voda z vlastní studny, vodovod
před domem, kanalizace do žumpy. Za domem je
hospodář. přístavek (garáž) a kolny, následuje zahrada s vjezdem na pozemek. Zastavěná pl. 369 m2,
zahrada 155 m2. NOVÁ CENA! 570.000,- Kč
RD Skalka - prodej novostavby řadového rodinného domu, jednopodlažního, se sedlovou střechou s
vestavbou v podkroví. Jedná se o nedokončený
dům o velikosti 4+kk, chybí dokončit obklady
v koupelnách, podlahy v pokojích, dveře s obložkou, schodiště, fasáda. El. 220/380V, plyn,
obecní vodovod. Celková výměra pozemku je
CENA k jednání v RK
269 m2.
CHALUPA - Raková u
Konice - Prodej rekreační
chalupy včetně selského
zařízení. Vytápění je lokální na tuhá paliva, voda ze studny, záchod je suchý, el. 220/380 V. K hranici pozemku je přivedena voda a plyn. Za domem se nachází zahrada
se zemním sklepem. Celková výměra pozemku
CENA: k jednání 750.000,-Kč
je 584 m2.
PRONÁJMY
BYT 1+1, ul. Vodní, 45 m2, 2.NP, byt po rekonstrukci, dvorek se zahradou,
CENA: 5.000,-Kč+ink.
OLOMOUC, Byt 3+1, 75 m2, 1.NP a 8.NP,
výtah,
CENA: 6.900,-+služby
PV - pronájem nadstandard. bytu 3,5+1ve
zděném domě, ul. Třebízského, 2. patro, 125
CENA: 9.500,-Kč+inkaso
m2.
BYT 1+1, ul. Vrahovická, 28 m2, vlastní topení.
CENA: 6.200,- Kč
BYT 1+1, Sídliště svobody, 40 m2, 4.NP bez
výtahu, zařízený CENA: 6.500,-Kč vč. inkasa
BYT 1+1, ul. Pod Kosířem, 40 m2, 1.NP, dvorek.
CENA: 4.500,-Kč+ink
Byty - prodej
KONICE- byt 3+1, panel, 4.NP, bez balkonu, původní jádro, plastová okna.
Cena: 740.000,-Kč
LUTÍN - DB 3+1, 74 m2, 6. NP, po revit.i byt.
domu, plast. okna, nový výtah, zděné jádro. K
bytu náleží lodžie, šatna, komora na chodbě a
sklepní kóje. Okna jsou sit. na J, ložnice na S.
Klidná lokalita. Jedná se o udržovaný byt ve
velmi dobrém stavu. CENA: 1.090.000,-Kč
KONICE - byt 3+1 v OV,
64 m2, 2.NP rodinného
domu okálového typu, (
zast. plocha 79 m2, zahrada 327 m2). V suterénu se
nachází společná garáž, kotelna se společným
kotlem, sklepy a chodba s výstupem na zahradu.
V roce 2008 rek. bytu - plast. okna, nová koupelna, nová kuch. linka s vest. spotřebiči. Pokoje na
východ a západ. Nízké náklady na bydlení.
CENA: 940.000,-Kč
PV-Šárka - DB 2+1, 53 m2, 3. NP, okna jsou sit.
naV, J a S.Vroce 2008 proběhla revit. byt. domu:
nová plast. okna, zateplená fasáda; v bytě dlažba,
plovoucí podlahy, nové zděné jádro, nové stupačky, internet. Jedná se o udržovaný byt ve
velmi dobrém stavu. CENA: 1.090.000,-Kč
Prostějov -prodej nadstandard. bytu 5+kk s
terasou v osobním vlastnictví, 2. NP, třípodlažního, zděného domu, jenž se nachází v klidné
části města, nedaleko centra a hlavního nádraží.
K bytu patří sklep v 1.PP o výměře cca 30 m2.
Byt je v původním stavu a předpokládá se celková rekonstrukce. Výměra bytu po rekonstrukci bude činit cca 122 m2. Byt je ihned volný.
CENA: K JEDNÁNÍ V RK
Prostějov, Sídl. svobody - prodej bytu OV, 2+1,
přízemí, výměra 55 m2. Bytový dům je po revitalizaci - zatepl. fasáda, plast. okna, nové stupačky.
Byt je v původním stavu bez lodžie, pokoje situovány na západ. CENA SLEVA 890.000,-Kč
Nebytové prostory
Pronájem nebyt. prostor
na ul. Dolní, vhodný k
provozování obchodu,
sídla firmy, skladování apod. Celková podlah.
2
plocha 75 m , vytápění na zemní plyn, parkování u objektu.
Cena dohodou v RK.
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v
podnik. objektu v centru
města, naproti OD Prior.
Kancelář se nachází ve II. patře, výměra 47 m2,
kuchyňský kout + WC. Elektroměr je společný
(přepočet). Možnost pronájmu parkovacího
místa ve dvoře. Cena: 6.750,- Kč/měs. + ink.
Pozemky:
Prodej staveního pozemku
Prostějov-Vrahovice, ul. M.
Majerové o výměře 690 m2.
Veškeré IS, vhodné pro dvojdomek.
Cena: 690 000,-Kč

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

NOVINKY:

„SUPERNABÍDKA“ :
1) Velmi pěkný RD 3+1 v Krasicích

1880 tis.Kč
NOVINKA
1250 tis.Kč
NOVINKA
4) 2+1 DR, Svatoplukova, 58 m2 699 tis.Kč NOVINKA
3) Chata - Seč - celor.obyv.s poz. 590 tis.Kč SLEVA !!!
2) 3+1 v OV, Anglická, 72 m2, část.zař.

Byty:

1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m2, lodžie
659 tis.Kč
1+1 DB panel, E.Beneše 2
730 tis.Kč
735 tis.Kč
1+1 OV cihla, Krapkova, 40 m
1+1 OV cihla v RD, vybavený
830
tis.Kč
855 tis.Kč
1+1 OV Sídl.Svobody, 37 m2
1+1 OV, Krasická
990
tis.Kč
1230 tis.Kč
1+1 v OV, Krasická, 45 m2, vl.kotel
1075 tis.Kč
1+1 DR cihla, Studentská, 61m2, vl.kotel
780 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2 2
900 tis.Kč
2+1 DB, Holandská, 44 m , pěkný
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2 2 699 tis. Kč, NOVINKA
2,5+1 OV panel, Sídl.Svobody, 56 m 1150 ti.Kč, NOVINKA
1060 tis.Kč, SLEVA
2+1 OV cihla, Moravská, 61 m2 2
2+kk DR cihla, Studentská, 682 m (vl.kotel) 1220 tis.Kč, SLEVA
1290 tis.Kč
2+1, DR cihla, Bulharská,2 54 m
1.395 tis.Kč
2+1, cihla, Dykova, 58 m
3+1 Okál, Přemyslovice
410 tis.Kč
835 tis.Kč
3+1 OV panel, Bohuslavice, 71 m22
995 tis.Kč
3+1 DB panel, Němčice n/H, 742 m
1139 tis.Kč
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m2 , 2 lodžie
1250 tis.Kč, NOVINKA
3+1 OV panel, Anglická, 72 m
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 110 m2,(zrekonstr.byt)
1350 tis.Kč, SLEVA
1485 tis.Kč
3+kk DR, Janáčkova, 79 m2, zrekonstr.
1499 tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (lux.kuchyně)
1650 tis.Kč
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 75 m2,2s garáží
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m , zděné jádro 1550 tis.Kč,
SLEVA
1750 tis.Kč
3+1 OV, cihla, Sídl.Sport Kostel.n/H,2 80 m2
1760 tis.Kč
3+1 OV, panel, Martinákova, 852 m
3+1 OV, cihla, Brněnská, 81 m , (nadstandartní) 1790 tis. Kč
3+1 OV cihla, Vojáčkovo nám., (nádherný byt) 1960 tis. Kč
3,5+1 DR cihla, 86 m2, krásný, podkr.ložn., pracovna, spíž, zahrada, garáž, exklusiv
1990 tis.Kč/měs.

Pronájmy:

Apartmány - 6x, vhodné pro cesťáky, stavaře, kuchyně, roh.
vana, satelit,
400 Kč/postel, 600 Kč/2 postele, NOVINKA
1+1 Husovo nám.
5 tis.Kč + inkaso
1+1 Čelechovice n/H
3,9 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Pujmanové
6 tis.Kč+inkaso
1+1 E.Beneše
5,1tis.Kč/měs.+ink.
1+1 Libušinka
4,9 tis.Kč+ink., část.zař.
1+1 Krasická, část.zař.
6,8 tis.vč.ink.
1+1 Vodní ul.
5 tis.Kč + inkaso.
1+1 B.Němcové, zrekonstr.
6,8 tis.vč.inkasa
1+1 Sídl.Svobody
5 tis.Kč + ink.
1+1 Resslova
5 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč,ink.
1+1 Vodní
6 tis.Kč + ink., NOVINKA
2+1 Čelechovice n/H
4,8 tis.Kč/měs.+ inkaso
2+1 Fanderlíkova
5,8 tis.Kč + ink.
6 tis.+ ink.
2+1 Šafaříkova, v RD, 110 m2
2+1 Dolní
9,5 tis.vč,ink
2+1 Žeranovská
6,8 tis.Kč + ink.
2+1 Seloutky, v RD, zahr.
6 tis.Kč vč.ink.
2+1 Západní
6,2 tis.Kč + ink.
2+1 Dukelská brána, část.zaříz.
7 tis.Kč + ink.
2+1 Sídl.Svobody
8,5 tis.Kč vč.ink.
2+1 Dolní, šatna
9 tis.Kč vč.ink.
2+1 Drozdovice
4,7 tis.Kč+ ink., NOVINKA
2+1 S.Manharta
4,3 tis.Kč, 3x kauce
3+1 Partyzánská
5,8 tis.Kč + inkaso
3+1 Karlov
8
tis.Kč/měs.+.inkaso
9 tis.Kč/měs.
3+1 Palackého, 124 m2
3+1 Martinákova, zaříz.
8,9 tis.Kč vč.ink., 2xkauce
3+1 E.Valenty
7,5 tis.Kč + ink.,10 tis.kauce
3+1 A.Slavíčka, krásný byt
8 tis.vč.ink.
3+1 Krasická,
8 tis+ink., část.zaříz.
3+1 Vápenice, podkr.byt
7,5 tis.+ink.
3+1 Pod Kosířem
8,2 tis.Kč vč.ink.
3+1 Třebízského, 135 m2, 2 balkony 9,5 tis.+ ink., NOVINKA
3+1 Komenského, podkroví
7 tis.+ ink., NOVINKA
3+1 Brno Řečkovice, vhodné pro studenty 11 tis.Kč+inkaso
2+kk Melantrichova, v RD, sam.vch, gar., terasa, vybav.,
12,5 tis.Kčvč.ink.
5+1 RD v Držovicích,2 s garáží, zahr., saunou 13 tis.Kč/měs.
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m , nejl.jako neb.prost.

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

Mobil: 777 619 939
Nové byty PV - Drozdovice, 2+kk a 3+kk,
vlastní dvůr, parkování, ihned k nastěhování.

Byty pronájem Prostějov
1+kk E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
1+1 Vrahovická, po rek., zařízen
6.200 Kč
1+kk Krasická, 48m2, zařízen, gar. stání. 8.000 Kč
2+kk Drozdovice, 51m2, novostavba 6.500 Kč+en
2+kk Mánesova, 40m2, cihla
5.500 Kč+en
2+1 Žeranovská, 65m2,
6.900 Kč+en
3+1 Pod Kosířem, 75m2,
6.500Kč+en
3+kk Drozdovice, 92m2, novostavba 10.500 Kč+en
3+1 A.Slavíčka, po rek., zařízen
10.000 Kč+en
3+1 Mozartova, 74m2,
9.000 Kč
4+1 V. Špály, 91m2, po rek.
10.000 Kč+en
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Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653
E-mail: info@kk-reality.com

www.kk-reality.com
◘ Prodej nedokončené novostavby
ve Vrahovicích 5+kk
Cena 2 350 000Kč
◘ Prodej RD 2+1 Měrovice n/H
voda, plyn, elektřina, zastavěná pl.
106m2, zahrada 604m2
Cena 230 000Kč

Byty prodej Prostějov
1+kk OV, E.Beneše
629tis Kč
1+kk DV, E.Beneše
650tis Kč
1+1 OV, Okružní
750tis Kč
1+1 OV, E.Beneše
709tis Kč
2+1 OV, Sídl. sv., po rek.
1.190tis Kč
3+1 DV, Mozartova, po rek.
1.390tis Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.099tis Kč
3+1 OV, C. Boudy, cihla
1.560tis Kč
3+1 OV, Domamyslice, cihla, po rek. 1.650tis Kč
4+kk DV, Anglická,
1.130tis Kč
RD Držovice, 4+kk novostavba
2.590tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba3.990tis Kč
RD Želeč 2+1, velká zahrada
1.050tis Kč
RD Seloutky 5+1, garáž, po rek.
1.590tis Kč
RD Určice 3+1, zahrada, dílna
1.390tis Kč
RD Čechy p. K., 3+1, 2+1, zahrada
1.700tis Kč
RD PV Drozdovice, 3+1, 2+1, k rek. 1.350tis Kč
RD Vrbátky, 5+1.
2.390tis Kč
RD Pěnčín, 3+1 s garáží,
799tis Kč
Poz. Domamyslice, 1426m
2. 1400 Kč/m2
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
890tis Kč
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek.
Myslejovice, chata
290tis Kč

Mobil: 775 246 321

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 s lodžií.
Dům i byt po celkové rekonstrukci.
Byt se prodává včetně všeho vybavení.
Cena 980 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2,zv.
přízemí,dům po celkové rekonstrukci, bezbariérový přístup
Cena 1 150 000 Kč

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 po
kompletní rekonstrukci v 1. patře.
Cena 680 000Kč

Byty pronájem
2+1, PV, Blahoslavova,

6.000 Kč+en

Byty prodej
2+1 DV, Zrzavého
850tis Kč
3+1 OV, Sídl. Svobody, po rek.
1.350tis Kč
3+1 OV, E. Beneše, po kompl. rek.
1.290tis Kč
3+1 OV, Svatoplukova, cihla, 70m2, 1.390tis Kč
RD Vřesovice, 3+1 velká zahrada,
650tis Kč
RD Čelechovice-Kaple, 4+1 velká zahrada
890tis Kč
RD Bílovice, 5+1 po část. rek,
990tis Kč
RD Domamyslice, 5+1 se zahradou, 3.790tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m2,
750tis Kč
Pronájem kom. pr. Kostelec n. H, 60m2,
4900,-Kč/měs

Mobil: 776 29 44 98
1+1 OV, PV B. Němcové
2+1 OV, Barákova, cihla, po rek.
4+1 OV, centrum, 130m2, nadstandard,
4+1 OV, sídl. Svobody,
RD 4+1 Brodek u Konice
RD Hradčany, 2+1, velká zahrada
RD Nezamyslice, 3+1, velká zahrada.

750tis Kč
990tis Kč
2.590tis Kč
1.390tis Kč
1.190tis Kč
550tis Kč
1.650tis Kč

www.cmreality.cz

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2.
patro, 54 m2, velký, pěkný.
Cena 920 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+kk s lodžií v klidné
části PV, 4/4.výtah,dům po revitaliaci,vlastní kotelna, nízké měsíční náklady.
Cena: 825.000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1, Anglická panel
plast. okna, šatna. Cena 785 000 Kč
◘ Prodej bytu 1+kk, po kompl. rekonstrukci, OV, lodžie, 30m2
Cena 620 000 Kč
◘ Pronájem zařízeného pokoje v
bytě 2+1, vhodné pro studenty
Cena: 2.500 Kč/měsíc + ½ inasa
(cca 250 Kč)
◘ Pronájem 1+kk s lodžií,
5500 Kč vč.ink

Rodinné domy:

2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
380 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa
565 tis.Kč
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
860 tis.Kč, NOVINKA
3+1 Dub nad Moravou, rekonstr. 2
890 tis.Kč
1020 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m
3+1 Krasice s dvorkem, pěkný2
1880 tis.Kč, NOVINKA
1950 tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516
m
3+kk Mostkovice, 430 m2, blízko Pluml.přehrady 2 280 tis.Kč
5+1 Hruška, 2 garáže
2580 tis.Kč, NOVINKA
3+1 Prostějov u Aquaparku,
se zahr., garáží
2575 tis.Kč
2020 tis.Kč, SLEVA
7+1 Vřesovice, 280 m2, velmi pěkný
4+1 Hrdibořice
2770 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
Rozest. RD v Kralicích n/H s garáží, dílnou, zahrad.
1360 tis.Kč, SLEVA
Další byty a RD - viz web RK.

Komerční prostory :

Obchod - u centra
10 tis.Kč/měs.
Zajetý Klub s diskotékou - pronáj.,10 tis.Kč/měs.
Restaurace s disk. 20 km od Pv, pronájem 15 tis.Kč/měs.
trafika - prodej, el., WC, zisková
67 tis.Kč
2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Další komerční prost. - viz. web RK.

Garáže:

- prodej, Bedihošť
89 tis.Kč
- pronájmy: U splávku, Šmeralova ul., 2x nám.Spojenců,3x Pod
Kosířem, Lidická ul., sídl.Svornosti, aj.
Další garáže - viz web RK.

Chaty a chalupy :

3+1 Seč, celor.obyv., 400 m2
590 tis.Kč - SLEVA
450 tis.Kč
2+1 Laškov, zděná, 32 m2 2
2+1 Myslejovice, 399 m , v krásném prostř., cena dohodou
Chalupa v Rakové, velice pěkná
1.100 tis.Kč

Pozemky :

Stav.poz. v Kraličkách,
1200 m2, 400 Kč/m2, NOVINKA
Stav.poz. ve Vrahovicích, 577+ 80 m2 780 tis.Kč, NOVINKA
sleva 2
Stav.poz.v Držovicích, 3 tis.m2, 590 Kč/m2, možná
Polnost,možno vyjmout z půd.fondu, 20 tis.m22, Pv, 275 Kč/m
Stav.poz.- část. zasíť., Držovice, plocha 856 m , 935 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Bělecký mlýn,
Ohrozim, Plumlov,Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Lešany, Otinoves, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEM.VČETNĚ FOTOGR.NA WEB.
STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL.ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
www.reality-domino.cz
Tel.: 606 922 838
RODINNÉ DOMY, CHATY

* Exkluzivně nabízíme k prodeji HOTEL
ZLECHOV u Plumlovské přehrady. Veškeré
informace poskytneme případným zájemcům
pouze osobně v naší kanceláři.
* RD 3+1 v Brodku u Prostějova, zastavěná plocha 167m2, zahrada 300m2, elektřina 220V/380V,
vodovod, vlastní studna, odpad do septiku, vytápění domu plynové ÚT, parkety, dlažba. Velmi pěkný RD s udržovanou okrasnou zahradou a zděnou
garáží. Bez dalších investic. Klidné místo v obci.
Cena 1.600.000Kč.
* RD 3+kk v Alojzově, lux. novostavba, zasta2
věná plocha 270m včetně garáže, okr. zahrada s
altánem, gril, terasa 30m2 atd. Pozemek celkem
940m2. Dům je nový, 100% stav – bez dalších investic. Skvělý výhled na Prostějov a okolí!!
Cena 5.700.000Kč.
* RD 4+1 v Držovicích, cihlový, k celkové rekonstrukci, veškeré IS, zastavěná plocha 341m2,
rozsáhlá zahrada o výměře 2479m2.
Cena 3.700.000Kč.
– PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ VÝRAZNÁ SLEVA!!
Tel.:728 166 255
BYTY

2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce.
Cena 1.240.000Kč.
3+1, DB, Šárka, panel, 68m2, byt původní stav.
Cena 910.000Kč. – SLEVA !!.
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* Prodej pozemku v Prostějově o výměře 9922m2.
Pozemek ÚP města určen pro průmyslovou výrobu,
veškeré ing. sítě jsou u pozemku. Další info v RK.
Cena 8.000.000Kč.
* Prodej zahrady v Soběsukách o výměře 840m2. Elektřina a plyn u pozemku.
Cena 130.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v centru ob2
ce Vřesovice o výměře 1057m . Pozemek má obdélníkový tvar, je přístupný z veřejné komunikace.
Veškeré ing. sítě jsou u pozemku. Cena 524.000Kč.
* Prodej orné půdy o výměře 98000m2 v katastru
města Plumlov.
Cena 11Kč/m2
- odhadní cena dle znaleckého posudku.
* Prodej oplocené zahrady v Prostějovičkách o
výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah,
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o výmě2
ře 366m . U pozemku je elektřina, další sítě nejsou.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě s velmi pěkným výhledem na Plumlov. Cena 160.000Kč.
PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA !!

www.reality-domino.cz

Dřevnovice – RD 2+1 s garáží a dvorkem, přízemní, částečně podsklepený. Možnost půdní
vestavby. Dobrý stav.
Cena 795 tis. Kč
Olšany – RD s 2 byty 3+1, garáž, hospodářské objekty, dvůr, zahrada s vjezdem, možnost další vestavby, voda obecní i studna,
plyn před.
Cena 2.310 tis. Kč
Držovice – RD 5+1 s garáží, voda obecní i
studna, plyn, el. 220/380, přilehlý pozemek
1.187 m2 lze využít jako stavební místo.
Cena 2.185 tis. Kč
Brodek u PV Konice 3+1 s garáží, cihlový, sedlová střecha, topení ÚT, el. bojler, vl.
studna, dvorek, zahrada. Cena 735 tis. Kč
Brodek u PV – RD 4+1, poschoďový,
v řadové zástavbě, částečně podsklepený,
plynové topení, el.220/380V, voda obecní,
malý dvorek.
Cena 770 tis. Kč
Protivanov – chata podsklepená s pozemkem 478 m2, vlastní studna, chata zařízená
k celoročnímu užívání. Pěkná udržovaná.
Cena 450 tis. Kč
Zahrada se zděnou chatkou, 380 m2, studna, Prostějov
Cena 150 tis. Kč
Stav. pozemky v Prostějově – Vrahovice,
Čechovice, Alojzov a Mostkovice
Garáž zděná, PV – Za Mechanikou
Cena 105 tis.
1994 - Byt 1+1, OV, panel, PV-Vrahovice
Cena 670 tis. Kč
2109 - Byt 1+1, Dr, panel, PV-Hybešova
Cena 735 tis. Kč
1944 - Byt 1+kk, Dr., cihla,
PV – Studentská
Cena 750 tis. Kč
1704 - Byt 1+1, OV, panel, PV-E. Beneše
Cena 740 tis. Kč
2073 - Byt 1+1, OV, cihla, PV-E. Miličova
Cena 785 tis. Kč
2087 - Byt 2+kk, OV., panel, Konice
Cena 645 tis. Kč
2094 - Byt 2+kk, Dr., panel, PV-Hybešova
Cena 790 tis. Kč
2088 - Byt 2+1, OV, cihla, Kralice n. H.
Cena 890 tis. Kč
1518-Byt 2+1, OV, panel, PV-Dolní
Cena 950 tis. Kč
2030-Byt 2+1, Dr., panel, PV-Špály
Cena 970 tis. Kč
2080 - Byt 2+1, OV, cihla PV-Arbese
Cena 1.150 tis. Kč
2076 – Byt 3+1, OV, cihla,
PV – Svatoplukova
Cena 1.498 tis. Kč
1790 - Byt 3+1, Dr., panel, Němčice
Cena 990 tis. Kč
2070 - Byt 3+1, Dr., panel, PV-E. Beneše
Cena 1.150 tis. Kč
2002 - Byt 3+1, Dr., cihla, 110 m2,
PV-Svatoplukova
Cena 1.265 tis. Kč
2102 - Byt 3+1, OV, cihla, PV-Tylova
Cena 1.340 tis. Kč
20972 - Byt 3+1, OV, panel,
PV-Partyzánská
Cena 1.460 tis. Kč
1898 - Byt 4+1, Dr., panel, PV-Anglická
Cena 1.190 tis. Kč
DALŠÍ NABÍDKA V RK NEBO www.a-zreality.cz

CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT
BYT ČI DŮM?
STAČÍ JEN ZAVOLAT A MY VÁS RÁDI
NAVŠTÍVÍME A VŠE ZA VÁS ZAŘÍDÍME

Reality, řádková inzerce

18. října 2010

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27, 777 95 20 27
zelená linka: 800 107 014
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME :
- RD v okolí Prostějova do 1 000 000,- Kč
- chata, chalupa v blízkosti lesa, koupání
y y 1+1, 2+1
- byty
BYTY:
Prodej bytu v OV 3+1 Pod Kosířem, 68 m2, 3.patro,
cihla, balkon
1 390 000,- Kč
RODINNÉ DOMY:

BYTY

Volejte: 739 322 895
1+kk M. Pujmanové OV celk. rek. 630.000Kč
1+1 E. Beneše OV 36m2
599.000Kč
1+1 Krapkova OV cihla
Sleva 680.000Kč
1+1 Moravská 45m2 OV
710.000Kč
1+1 Krasická zánovní, cihla, balkon 989.000Kč
2+1 Svatoplukova
680.000Kč
2+1 Okružní OV 58m2+lodžie
889.000Kč
2+1 V.Špály OV zděné jádro
939.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 1.080.000Kč
2+1 Svolinského cihla 58m2
1.149.000Kč
2,5+1 Svobody OV část rek. k jednání 1.090.000Kč
3+1 Šárka 70m2
super sleva 839.000Kč
3+1 Holandská 68m2+ lodžie
1.040.000Kč
3+1sidl. Svobody OV po celk rek. 58m2 1.140.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2+lodžie
1.199.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže1.445.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD 5+1 Západní ul., prostorný samostatně stojící, kolaudace r. 2000, poz. 1635 m, zast. plocha 152 m2. Sauna, terasa,
lodžie, 3x pergola.
6 600 000,- Kč

1+1 Libušinka 34m2 lodžie
750.000Kč
2+1 u centra 60m2 cihla
1.350.000Kč
2+kk Janáčkova cihl. po celk. rek.55m2 1.190.000Kč
3+1 Kepky 72m2, po kompl. rek. 1.450.000Kč

Volejte: 732 285 189
4+1 Okružní OV, po rek. 78 m2
1.490.000Kč
2+kk Krasická OV nový s balkonem 1.250.000Kč
RD 3+1 Okružní ul., dvoupodlažní, poz. 244 m2, podsklepený, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace, garáž.
2 200 000,- Kč
RD Kostelec na Hané 3+kk, po rekonstrukci, cel. pl. poz. 175
m2, zahrádka, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace, volný
ihned.
1 450 000,- Kč

DOMY

Volejte: 739 322 895
Chata Přemyslovce zahrada 700m2
RD 2+1 Určice
RD 2,5+1 Hradčany
RD 4+1 Přemyslovice
Chata 3+1 Ptení zánovní

280.000Kč
350.000Kč
350.000Kč
439.000Kč
739.000 Kč

Volejte: 723 335 940
Sleva! RD 3+1 Těšice u Nezamyslic, zahrada 3064 m2, zděná
stodola, hospodář. budovy, garáž. Nové ÚT/plyn,koupelna,
WC. vlastní voda, septik. V tichém prostředí. 850 000,- Kč
POZEMKY
Stavební pozemek Mostkovice, 1900 m2, určeno ke stavbě
RD, v okolí již probíhá stavba. V blízkosti tenisových kurtů,
krásná lokalita.
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda, plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč
Stavební pozemek Krasice, Zahradní ul., 1000 m2, všechny
sítě u pozemku
1 600 000,- Kč
Pozemek Stařechovice., el., voda, plyn. přípojka. Pozemek
1500 m2, z toho zastavěná plocha 780 m2
Cena v RK
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól bývalé restaurace, o výměře 450 m2
13 000,- Kč/měs.
Pronájem KO Plumlovska, bývalý bar, možnost zřízení
obchodu, kanceláře.
7 000,- Kč/měs
Pronájem Kostelecká (sídlo České pojišťovny) – lukrativní kancelářské a obchodní prostory v 4 patrové administrativní budově v centru. Prostory od 14 do 600 m2 ihned k
pronájmu.
Info v RK
REKREAČNÍ NEMOVITOSTI

Chata Mostkovice 3+1, poz. 1156 m², koupelna, WC,
žumpa, veranda, terasa, krásné místo v blízkosti Plumlovské
přehrady, možnost stavby RD.
1 300 000,- Kč
Rekreační chata Stražisko, pozemek 350 m2, 3+2, veranda,
terasa, v dobrém stavu.
480 000,- Kč

Rekreační chata 3+kk Seč u Lipové, celk. pl. pozemku 600
m2, zahrada 549 m2, koupelna s WC.
490 000,- Kč
Rekreační chata Krumsín 2+1, poz.720 m2, dřevěná, sklípek,
v překrásném prostředí lesů Drahanské vrchoviny.V blízkosti 2
rybníky.
270 000,- Kč

RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 2+1 5km od Konice
695.000Kč
RD 3+1 Vřesovice zahrada1000m2 690.000Kč
RD 4+1 Rozstání garáž
590.000Kč
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada 1.250.000Kč
RD 7+2 Čechy p/K zahrada garáž 1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 6+1 Výšovice zahrada
1.390.000Kč
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek. 1.990.000Kč
RD 7+1 Klenovice zahrada,bazén 4.000.000Kč

Volejte: 732 285 189
RD u centra PV dvůr, zahrada
1.575.000Kč
RD 6+2 Kostelec n. H. po rek.,zahr. 3.900.000Kč
RD 3+1 PV Čechovice předzahr. dvůr1.800.000Kč
Chalupa 3+1 Stražisko-Maleny zahrada
990.000Kč
RD 3+1 Ptení dvůr, zahrada po rek. 550.000Kč
PR O N Á J MY

B Y T Y prodej
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
570.000,-Kþ
599.000,-Kþ
1+kk,OV,M.Pujmanové
1+1,DB,E.Beneše,35m2
670.000,-Kþ
1+1,DB,Kostelecká,34m2
650.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2
870.000,-Kþ
2+1,OV,Svatoplukova,50m2 949.000,-Kþ
2+1,OV,Miliþova,55m2,1.p 999.000,-Kþ
2+1,OV,sídl.Svobody,58m2 930.000,-Kþ
2+1,OV,sídl.Svobody,55m2 850.000,-Kþ
2+1,DB,Šárka,56m2
999.000,-Kþ
3+1,OV,Martinákova,80m2 1.650.000,-Kþ
3+1,OV,sídl.E.Beneše
1.100.000,-Kþ
3+1 DB,Šárka,panel,1.p.,75m2,plast. okna,
výhodná investice
899.000,-Kþ
VÝMċNA!!!!!
Luxusního bytu 2+1,OV s alkovnou po
kompl.rekons.,2.p,lodžie,výmČna za 3+1
v OV,i v pĤvodním stavu-DOHODA.
NOVINKA!!!
2+1,OV,V.Špály,panel,60m2,7.p.,lodžie,
þást.rekonstr,výhodná investice939.000,-Kþ
3+1,OV,Anglická,panel,72 m2,lodžie,
5.p.,nízké náklady
1.199.000,-Kþ
3+1,DB,K.H.Kepky,panel,75m2,2. NP,
po kompl.rekonstr,lodžie
1.450.000,-Kþ
3+1,DB Mozartova,75 m2,panel,lodžie
pĤvodní udržovaný stav
1.300.000,-K
3+1,OV,Vrahovice,cihla,zvyš.pĜízemí,
91m2,balkon,garáž
1.300.000,-Kþ
3+1,DB,Kostelecká,panel,75m2,lodžie,
2.p.,po kompl.rekonstr.,
1.299.000,-Kþ
D O M Y prodej
RD 3+1,Otaslavice,patrový,zahrada,po
kompl.rekonstr,velmi
pČkný
p
p
ý 1.540.000,-Kþ
RD 4+1,Vrahovice,vjezd,patrový,po
kompl.rekonstrukci,podlahové vytápČní
plast okna,balkon,ihned k bydlení velmi
pČkný!cena v RK-DOHODA JISTÁ!
RD 3+1,VĜesovice,vjezd,velká zahrada,
studna,nutná rekonstrukce
649.000,-Kþ
RD 4+1,ýechy pod KosíĜem,patrový,
dvorek,možnost i k rekreaci
569.000,-Kþ
RD 4+1,Hruška,samostatnČ stojící,cihla,
velká zahrada,krb,2xgaráž 2.500.000,-Kþ
Krásný RD v ProstČjovČ,3 bytové jedn.
garáž,vhod. jako sídlo fy.cena DOHODA!
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
1+1,Vodní,cihla,po rekonstr.
5.000,-Kþ
1+1,ŠafaĜíkova,nový
4.800,-Kþ
1+1,Šárka,panel,35m2,vþ.ink. 5.800,-Kþ
1+1,Žeranovská,velmi pČkný
6.000,-Kþ
2+kk,ŠafaĜíkova,nový
5.500,-Kþ
2+1,Vápenice,
5.000,-Kþ
5.500,Kþ
2+1,blízko centra, balkon
2+1,cihla,vþetnČ inkasa
6.600,-Kþ
2+1,BrnČnská,po rekonstr.
5.000,-Kþ
3+1,HvČzda,cihla,nový
6.500,-Kþ
3+1,Daliborka,106m2,cihla
6.500,-Kþ
...nebytové prostory,obchody,kanceláĜe...
stavební pozemky…………

reality

reality

Hledám ke koupi 1 + 1, 2 + 1, OV
Platím hotově. 774 851 606.

BYTY PRONÁJEM PROSTĚJOV:
1+1, 47 m2, Padl. Hrdinů 4.500 Kč + ink
1+1, 38 m2, B. Němcové 5.200 Kč + ink
1+1, 30 m2 sídl. Svornosti 5.400 Kč
vč. ink
2+1, 58 m2 Dolní 6.700 Kč + ink
3+1, 62 m2 Vrahovická 4.500 Kč + ink
3+1, 100 m2 Křížkovského 6.000 Kč
+ ink
3+1, 106 m2 Daliborka 6.500 Kč + ink
3+1, 78 m2 E. Valenty 6.900 Kč + ink
3+1, 75 m2 A. Slavíčka 7.200 Kč + ink.
3+1, 72 m2 E. Beneše 7.600 Kč vč. ink
VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY:
BYT 1+1 M. Pujmanové, OV 580 tis. Kč
BYT 1+1 E. Beneše, OV 590 tis. Kč
BYT 1+1 Dolní, OV 610 tis. Kč
BYT 1+1 Šmeralova, DB 695 tis. Kč
BYT 2+1 Hybešova, DB 740 tis. Kč
BYT 3+1 Svatoplukova,
garáž 1.300 tis.Kč
BYT 3+1 Brněnská, OV 1.360 tis. Kč
NOVÝ RD 4+1 Vřesovice 1.290 tis. Kč
NOVÝ RD 5+1 Brodek u PV
2.499 tis. Kč
RD 5+1 Čehovice 2.700 tis. Kč
Pozemek Prostějov 3.000 m2 417 Kč/m2
BYT 1+1 M. Pujmanové, OV 580 tis. Kč
BYT 1+1 E. Beneše, OV 590 tis. Kč
BYT 1+1 Dolní, OV 610 tis. Kč
BYT 1+1 Šmeralova, DB 650 tis. Kč
BYT 2+1 Hybešova, DB 740 tis. Kč
BYT 3+1 Svatoplukova, garáž
1.300 tis.Kč
BYT 3+1 Brněnská, OV 1.360 tis. Kč
NOVÝ RD 4+1 Vřesovice 1.290 tis. Kč
CHATA MOSTKOVICE 1.890 tis. Kč
NOVÝ RD 5+1 Brodek u PV
2.450 tis. Kč
RD 5+1 Čehovice 2.700 tis. Kč
Pozemek Prostějov 3.000 m2 417 Kč/m2
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

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

Koupím chatu kdekoliv na Prostějovsku.
Mám hotovost. 777 231 606.
Hledám ke koupi byt 1 + 1. RK nevolat.
777 231 606.

Nabízím odměnu 3-10.000 Kč tomu,
kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541 589.
Prodám velký cihlový byt 1 + 1 v PV,
46 m2. Plovoucí podl. Klidná lokalita.. Sleva 660.000,- Tel.: 724 337 984.

Pronajmu nebytové prostory v PV, cca
90 m2, velké výlohy, vhodné na kadeřnictví, kanceláře, obchod. Cena
12.000 Kč. Tel.: 724 337 984..
Prodám RD s hospodářským stavením po rek. Tel.: 724 337 984
Pronajmu obchod v centru Pv, 100 m
od radnice. Tel.: 724 337 984.
Pronájem garsonky v centru PV po rekonstrukci. Info: 777 862 900.
Pronájem nebytových prostor v centru
PV, 350 m2, 100 m2, 50 m2. Tel.: 777
618 587, 602 787 096.
Pronajmu byt 2+1a 3 + 1 v centru města. Tel.: 777 618 587, 602 787 096.
Prodám chatu na Stražisku, podezděná, 500 m2 pozemek, voda, el., krásné
prostředí. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.

Volejte: 739 322 895

1+1 Šárka 40m2 část. zař.
5.800Kč vč.ink
1+1 Libušinka
5.500 vč. ink
1+1Waitova cihla 50m2+balkon 6.000 vč. ink
1+1 Mozartova 40m2
6.000 vč.ink
1+1 B. Němcové cihla. 44m2 po rek 5.200Kč + ink
1+1 S.Svobody 39m2+lodžie 5.000Kč + 480el.
2+1 Brněnská 60m2 cihla
5.000Kč +ink
2+1 Milíčova cihla 65m2
6.000Kč +ink
2+1 Brněnská novostavba 85m2 6.500Kč+ink
2,5+1 sidl. Svobody 60m2+lodžie8.000Kč vč.ink
3+kk Partyzánská 75m2 po rek. 5.800Kč +ink
3+kk Šafaříkova cihl. 105m2
6.000Kč + ink

Pronájem bytu 2 + 1 v PV – Západní
ul. Info: 777 862 900.

Volejte: 723 335 940

Prodám byt v OV 1 + 1, E.Beneše,
570.000 Kč. Ne RK! Tel.: 737 77 21
30.

1+1 Česká 50m2, cihla
5.000Kč+ink
2+kk Janáčkova 55m2,zař. po rek.8.000Kč vč.ink
2+1 u centra zař. po rek.
6.000Kč+ink
3+1 u Němčic 72m2
6.000kč+ink.
3+1 Hvězda 85m2 cihl.
6.500Kč+ink
Pronájem RD 7+1 Klenovice zahr. garáž
15.000Kč+ink

www.realitypolzer.cz
REALITNÍ KANCELÁŘ

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
Za „DOHOZENÍ“ PRODEJE
NEMOVITOSTI-ODMċNA!

reality

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6,
Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz

Prodám byt 1 + 1, v PV, 35 m2, po celkové rekonstrukci, v revitalizovaném
byt. domě. Žádaná lokalita. Nízké měsíční náklady. Cena dohodou. Tel.: 776
701 151.

Vyměním byt 1 + 1 po celkové rekonstrukci, v žádané lokalitě, za 2 + 1 +
dopalek. Tel.: 776 701 151.
Nabízíme pronájem bytu 2 + 1 v RD,
kompletně vybavený, okrasná zahrada, kryté zahradní posezení, parkování
před domem. 6.900 Kč + ink. – pouze
dlouhodobě. Tel.: 582 360 184.
Pronajmu byt 1 + 1, 6.000 Kč vč. ink.
739 844 331, 602 602 275.

Pracovní doba:
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej:
1+kk C.Boudy, Prostějov, OV,cihla 690.000,-Kč
2+1 Werichova, Olomouc, DB, panel 1.080.000,-Kč
3+kk Studentská, PV, cihla,1/6 domu 1.330.000,-Kč
3+1 Vrahovická, PV, OV, cihla
1.590.000,-Kč
3+1 Bedihošť,OV, cihla, zahrada, garáž
1.590.000,-Kč
4+1 Moravská, PV, OV, cihla
1.430.000,-Kč

Byty pronájem:
2+1 Dvořákova, panel, 70m2
7.500,-Kč/měsíc + elektřina

Prodám pozemek k výstavbě RD ve
Vrahovicích - PV 577 m2 + 80 m2.
Cena 750.000 Kč. Tel.: 774 650 005.
Nabízím pronájem garáže na ul.
Lidická, 7x3m, s el. Tel.: 724 411 714.
Prodej RD 4+1 ve Skalce, dvorek a zahrada, 561 m2, po částečné rekonstrukci, ihned k bydlení. Cena:
1.450.000 Kč. Tel.: 774 506 771.

Domy prodej:
RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, k rekonstrukci
950.000,-Kč
RD 3+1 Smržice, garáž, zahrada, ihned volný
1.580.000,-Kč

Ostatní:

Prodej garáže za hl.nádražím, PV, řadová, 18m2.
65.000,-Kč
Prodej garáže Moravská, PV, řadová, 18m2
160.000,-Kč
Pronájem garáže Rejskova, PV, uzavřený areál
1.000,-Kč/měsíc
Pronájem garáže nám.Spojenců, PV, novostavba,
el.
1.200,-Kč/měsíc
Pronájem nebyt.prostor Rejskova, PV, 1.NP, 90m2,
kancelář, soc.zázemí
5.000,-Kč+energie

Prodáme 2 RD v Dobromilicích, 1.
patrový 4 + 1, ihned k nastěhování, 2.
3 + 1 vyžaduje men. st. úpravy. Spol.
vstup na pozemek. Tel.: 604 185 870
od 12.00 – 16.00.
Prodám stavební pozemek 944 m2 v
Bedihošti. 725 293 008.
Pronajmu 2 + kk, 1 + 1 a komerč. prostory 90 m2, 608 100 405. RK ne!
Prodám DB cihla 1 + 1, PV ul. Šárka,
cena 750.000 Kč. Tel.: 728 659 363.
Prodám rodinný dům 3+1, obytná plocha 100 m2, zastavěná 780 m2, zahrada 1180 m2. K rekonstrukci nebo jako
pozemek. Obec Služín. Cena
1.099.000,- Kč. Tel: 602 570 658.
Prodám byt 2 + 1, cihla, OV, 55 m2, 5.
patro, nový výtah, původní stav. Tel.:
732 252 296.
Odměním doporučení na nemovitost
k prodeji: Tel. 602 570 658.
Koupím rodinný dům v Prostějově a
okolí. Tel: 602 570 658.

Poptáváme pro klienty
Byty, domy, chaty, pozemky…ProstČjov
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci

PLATBA V HOTOVOSTI

605 011 310
Další nabídka na našich stránkách

www.srdcerealit.cz
nebo v kanceláĜi

INZERCE ZDARMA!
….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH
StČhování, vyklízení, stavební práce
a rekonstrukce bytových jader,
… údržba všech typĤ nemovitostí.

Hledám pronájem 3 + 1 do 6.000 Kč
bez ink. Tel.: 737 810 990.
Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 v
Prostějově. Tel: 602 570 658.
Hledám dlouhodobý pronájem domu,
chalupy nebo celoročně obyvatelného
rekreačního objektu do 15 km od PV.
Pozdější koupi nevylučuji. Tel.: 773
649 264.

Hledáme ke koupi byt 2 + 1 nebo 3 + 1
i v pův. stavu v PV. Platba hotově. Tel.:
725 788 203.

Koupím pozemek pro výstavbu RD
v Prostějově a okolí do 7km. Tel: 777
602 873.
Prodá RD 2+1 v obci Skalka po rekonstrukci. Zahrada 350m2. Ihned k
nastěhování. Cena 550 000 Kč při rychlém jednání sleva! Tel.: 721 281 368
Prodám DB 1 + 1, cihlový, PV – ul.
Šárka. RK nevolat! 737 329 650.
Dlouhodobě pronajmeme byt 2 + 1 v
PV, po rekonstrukci, 50 m2, cihla,
vhodné max. pro 2 osoby. Cena 6.500
Kč vč. ink. Tel.: 777 742 268, jen vážní zájemci. RK nevolat!
Hledám pronájem nebytových prostor
v PV (fotoateliér), minimálně 5x7m.
Tel.: 736 13 29 07.

Prodám zděný byt v OV 3 + 1 s garáží,
3 min. od centra. Byt ve velmi dobrém
stavu, plastová okna, sklepní kóje, balkon. Cena i s garáží 1.400.000 Kč.
Tel.: 774 848 170.
Pronajmu byt 2+1 na ulici
Manhardova 35-37. Informace na 608
733 571
Prodám byt 3 + 1, 83 m2, OV, 5. patro,
Martinákova. Dům i byt po celk. rekonstrukci. 604 988 597.
Pronajmu byt 2+1. Volný od
1.12.2010. Tel.: 602 507 354.
Parkovací místa v podzemních garážích – non stop hlídané. Francouzská
ul., PV. Tel.: 604 430 934.
Pronajmu menší byt 2 + 1, 2. p., cena
6.500 Kč. vč. ink., 773 110 760.
Pronájem přízemního bytu v PV 2 + 1,
obyt. plocha 72 m2, ve starším RD.
Nájem 4.700 Kč, ink. 2.800 Kč dle
spotřeby. Tel.: 739 250 495.
Prodám st. pozemek na samostatně
stojí RD v Kelčicích, 1.250 m2. 690
Kč/m2. Při rychlém jednání sleva.
Tel.: 737 623 576.
Prodám DB, cihla, 2+1, 55m2, 3.p,
ul.Krokova, PV. Dům po revitalizaci,
plast. okna, parkety, původní jádro,
balkon, sklep. Nájem 2302Kč + ink.
Cena:970000Kč. Tel. 603 808 800 (po
17h)

BOMBA KŠEFT!!! Zajímavá práce
bez vstupních investic, pružná pracovní doba 20 hod. týdně, vysoký výdělek (nad 30 tis. korun). Zaškolení
zdarma, rychlý kariérní postup..
Neváhejte a volejte 737 465 727.
POZOR!!! Úspěšná zahraniční společnost – pobočka v Olomouci přijme
4 šikovné komunikativní lidi, bez
vstupních poplatků. Práce 20 hod.
týdně, výdělek nad 30 tisíc korun,
volná pracovní doba, zaškolení zdarma. Rychlý kariérní postup.
Neváhejte a volejte 737 465 727.
Práce i brigáda! Potřebujete vydělávat? Pro cílevědomé 5.000,- Kč/měsíc. Základní kanc. administrativa.
Volná 3 místa. Tel.: 777 095 442.
www.domajob.cz Práce z domu.
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

Pronajmu byt 2+1 na V. Špály v PV.
Cena 7 400,- vč. inkasa. Tel.: 774 311
837

Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.

Pronajmu garsoniéru na ulici Resslova
v přízemí, zařízená. Cena 4 700,- vč.
inkasa. Volejte od 15 – 18.hod. na tel.:
608 608 362
Prodám byt 1 + 1 OV, lodžie, klidná lokalita, nízké náklady. Při rychlém jednání sleva. Volat po 16. hod. tel.: 775
607 263. RK nevolat!
Pronajmu nezařízený panelový byt
2+1 v Pv. Platba celkem včetně inkasa
8.000 Kč měsíčně. Vratná kauce
10.000 Kč. Ihned volný k nastěhování.
Tel.: 775 043 350.

Prodám garáž ve Vrahovicích u
Minervy. Tel.: 606 842 329.
Prodám cihlový byt v OV, 2 + 1, velmi
levně. Blízko centra. Tel.: 604 821
337.
Prodám RD na Konicku, s velkým pozemkem cca 2.500 m2, vhodný k chovu. Krásné klidné místo. Tel.: 604 821
337.
Pronájem bytu 2 + 1, 58 m2, V.Špály,
737 939 586 po 15.00 hod.
Prodám zemědělskou usedlost 8 km
od Olomouce. Tel.: 739 510 836.
Prodám RD 3 + kk v Klenovicích n/H.
Garáž, dvůr, zahrada. Ihned k bydlení.
Cena 1.400.000 Kč. Tel.: 777 884 742.
Prodám RD 2 + 1 v Otaslavicích k rekonstrukci. Cena 370.000 Kč. Tel.:
777 884 742.
Prodám RD 3 + 1 v Otaslavicích. Cena
1.500.000 Kč. Tel.: 776 884 748.
Prodám pozemek - zahradu v
Otaslavicích, 1781 m2. Na pozemku
voda, el. Tel.: 777 884 742.
Pronajmu nově zrekonstruovaný
byt 2 + 1 blízko centra, s možností
parkováni ve dvoře. Cena 6.000 Kč
+ ink. Bližší Inko 774 666 111.
Pronajmu byt 2 + 1, V.Špály, 7.000 Kč
vč. ink. Tel.: 774 241 214.

Hledám brigádníka na ankety. Tel.:
603 469 575.
MÁTE VYŠŠÍ VÝDAJE NEŽ PŘÍJMY? TOUŽÍTE PO ZMĚNĚ A
HLEDÁTE ŘEŠENÍ? TEL.: 777
104 909 NON STOP.
10.000 Kč týdně, 603 300 574.
Bowling Palace přijme kuchaře info
602 553 222.
Přijmeme ihned na HPP nebo ŽL
staveb. zámečníka s praxí, svářeč.
průkazem, ŘP. Info 774 571 621.
Přijmeme řidiče na Iveco do 7 T.
Vnitrostátní přeprava. Tel.: 605 248
001.
Přijmu kuchaře-ku. Nutná praxe (alkoholici a zloději, nehlaste se). Tel.:
775 780 045.
Přijmeme pomocného číšníka-servírku do restaurace "U Krále Ječmínka".
Praxe v oboru, věk do 28let (fyzicky
náročná práce). 603 159 155.
Solidní přivýdělek. Tel.: 775 75 28 57.
Nabídka nenáročné práce – dobrý přivýdělek, tel. 723 814 330.
Firma Hanakov, spol. s.r.o.,
přijme: mistr zámečnické výroby.
Požadujeme: úplné SŠ vzdělání v
oboru, praxi v oblasti kovovýroby –
min. 5 let, zkušenosti s vedením týmu, ŘP sk. B, ovládání PC, bezúhonnost. Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dobré platové podmínky.
Písemné životopisy zasílejte na: hanakov@hanakov.cz. Info tel.: 582
302 341 p. Bc. Brablecová.
Přijmeme dispečera MKD, znalost NJ
nutná, praxe výhodou (ale není podmínkou), firma Marek Spedition
Konice. Tel.: 777 99 00 22.
Přijmeme brigádně pracovníky/ce do
výroby(chemický provoz). Podmínkou
výuční list. Tel.: 602 792 729 – 7.00 –
14.00 hod.
Přijmeme pracovníka do gumárenské a
plastikářské výroby. Obsluha lisu, montáže, popř. pakování. Délka praxe v podobném oboru 2 roky. Možnost nástupu ihned. Kontakt sl. Řehulková: 724
931 035, GM Plast s.r.o., Žešov 135,
Prostějov.
Přijmu kosmetičku na ŽL od 1.1.2011.
Dohoda nutná předem. Tel.: 604 881
600.

Prodám chatu na přehradě u vody. Tel.:
608 776 089.

Přijmeme pracovníky-ce pro práci v
kanceláři a realitní makléře.
Nabízíme 30 – 50.000 Kč/měs. firemní vůz a telefon. T: 605 254 556

Pronajmu byt 2 + 1 v PV. Tel.: 724 088
953.
Pronajmu nadstandardní mezonetový
byt 4 + kk, 146 m2, sauna, 2 lodžie, 1
balkon, šatna, 2x WC, 1x koupelna,
volný od 1. 12. 2010. Střed města.
10.000 Kč/měs + ink. Tel.: 602 703
254.

Generali pojišťovna Prostějov, hledá
na pozici klientský pracovník vhodné
kandidáty. Požadujeme: Střední
vzdělání, flexibilitu a ochotu se učit.
Nabízíme: fixní odměny, zázemí kanceláře, PC a práci v dobrém kolektivu. Životopis posílejte na adresu: katerina.hazova@generali.cz. Tel.: 777
85 85 07.

Pronajmu kancelář 46 m2, 2 místnosti
+ kuchyňka, nám. Spojenců. Tel.: 602
703 254.
Prodám DB 1 + 1, v klidné lokalitě,
E.Beneše. Tel.: 736 631 702.

PŘIJMEME pro pobočky v regionu
pracovníky na několik pozic.
Nabízíme podle zařazení rekvalifikaci, 28 – 50 000 Kč/měs. Nejedná se o
prodej ani pojišťovnictví. Věk a praxe nerozhodují. Tel 728 958 301.

Prodám byt 3 + 1 na ul. Anglická, v
OV, možno i s vybavením. Tel.: 603
166 274.

Přijmeme řidiče MKD - firma Marek
Spedition Konice, tel.: 777 99 00 22.

poděkování
Děkuji tímto paní, která mi vrátila dne
7.10.2010 peněženku.
Filip

práci
nabízí

Pronajmu zděnou řadovou garáž v
blízkosti ul. B.Němcové. Tel.: 724 312
134.

Pronajmu 1+1, 3+1.723 565 897
Prodám velmi pěkný 3 + 1, 80 m2, cihelný, rekonstruovaný, 1. NP, klidná
lokalita. Tel.: 736 20 11 99.
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Najdete nás na:

www.vecernikpv.cz

Řádková inzerce

18. října 2010

práci
nabízí
Chcete si vydělat? Nabízíme spolupráci. Vhodné i jako přivýdělek. Tel.:
776 107 690, 774 774 776.

služby

prodám

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.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Zahájen prodej jablek
(pro malo. i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

Nabízím nátěry pozinkovaných
střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.
Stěhování, vyklízení, 775 132 134.
Čištění hrobů z terasa - přebroušením přímo na místě. Tel.: 721 817 009
STAROŽITNOSTI

GOLEM
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 737 564 790, 9 - 12 h.
www.studio365.eu
Přijmeme spolupracovníky do kanceláře na vyřizování zakázek.
Tel.:604 765 014
Hledáme vhodného uchazeče na
pozici: Operátor výrobní linky.
Práce v mužském kolektivu, směnný
nepřetržitý provoz – harmonogram.
Požadavky: SŠ vzdělání.
Požadujeme: 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
Firma PV MOBIL, s.r.o. Plumlovská
40, Prostějov přijme obchodního zástupce pro prodej autodoplňků.
Požadujeme: čistý trestní rejstřík, řidičský průkaz, dobrá práce s počítačem. Nástup možný ihned. Kontakt
na telefoně 582 344 069, 582 341 472.
Osobní kontakt jen v pondělí od 8.00
– 14.00 hod. nebo po telefonické domluvě i v jiný den.
Přijmu asistentku, řp. sk. B, 773 68
48 28.
Přijmu pracovníky do pekař. provozovny – Prostějov, Kostelec na Hané
– i na zaučení. Inf.: 582 342 095, 8 –
12.00 hod. Dvousměnný a třísměnný
provoz.
Hledáme referentku prodeje do cestovní kanceláře KM Travel v
Prostějově. Životopisy zasílejte na email: info@kmtravel.cz
Práce domů po tel., 1 uzavřený případ
12 000 Kč, tel.: 775 974 169.
Hledám elektrikáře – brigádníky.
Tel.: 774 989 007.
ZA 4. MĚSÍCE JSEM VYDĚLAL
180.000 KČ. CHCETE STEJNOU
ŠANCI? TEL.: 777 104 909.
Cyrilometodějské gymnázium a MŠ
v Prostějově přijme od 1.12.2010 na
plný úvazek kvalifikovanou učitelku
MŠ. Požadujeme min. 5 let praxe v
oboru, zkušenost s vedením školského zařízení vítána. Kontakt:
cmg@cmg.prostejov.cz, tel: 582 302
557
Firma HANAKOV, spol. s.r.o. přijmeme Operátora a programátora
CNC strojů, požadujeme znalost
technologie kovoobrábění, znalost
programování CNC strojů, znalosti v
oblasti měření, flexibilitu a samostatnost, praxi a vzdělání v oboru.
Nabízíme výhodné platové podmínky. Životopisy zasílejte na hanakov@hanakov.cz Informace na tel.
582 302 341 Osobní kontakt po telefonické dohodě.

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

SPOLEČENSKÝ

DŮM

finance
VŠICHNI SLIBUJÍ,
MY PŮJČUJEME!
Rychlé jednání, hotovost
na účtu do 48 hodin.
Měsíční splátky
Tel.: 774 42 46 71.
RYCHLÁ PŮJČKA
Bez poplatků a ručitele
10 až 100.000 Kč
Když ne u nás, tak nikde.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 774 736 254.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Vodo-topo.plyn a veškeré vodoinstalatérské práce, 608747788.
Zednické práce od A do Z.
www.matovcik.cz, 602 941 681.
Nabízím malířské a natěračské
práce. 733 458 018.
LEVNÉ doučování AJ pro začátečníky i mírně pokročilé, 733 781
782.

Prodám jednotlivé kusy nábytku:
skříňky, šatní skříně, knihovna, psací
stůl, konferenční stolek a kancelářská
židle. Dřevotříska, velmi dobrý stav. V
případě dotazů na rozměry, fotky či
zájmu o zhlédnutí:
ter.val@seznam.cz . Podmínka je odvoz (PV). Cena nízká, dohodou.
Králičí farma Vícov prodává chlazené
králíky 1kg/99 Kč. Objednávky na
tel.: 777 936 723.
ZAHRADNICTVÍ DRŽOVICE
NABÍZÍ: krouhané a hlávkové zelí,
brambory a cibuli na uskladnění a jiné
vypěstované produkty. Pracovní doba
: Po – Pá 8.00 – 15.00, So – 8.00 –
12.00 nebo po tel. domluvě. Tel.: 737
681 404 kontaktní. os. Krčmářová

Vodo-topo-plyn, tepelná čerpadla,
kotle na pevná a plynná paliva, podlahové topení. Tel.: 776 386 401.

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.

Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.

Obrazy A. Mervarta, J,.Jambora,
B.Jaroňka,
A.Hudečka,
O.Bubeníčka,
B.Dvořáka,
R.Havelky, A.Kalvody, F.Kavána,
O.Lebedy, S.Lolka, J.Panušky,
J.Ullmanna, a další. Tel.: 603 161
569.

Půjčka na směnku. Tel.: 731 242
729.
Pozor, žhavá novinka! Nebankovní
úvěry od přímého poskytovatele,
bez registru, bez příjmu. Tel.: 608
134 329.

Půjčíme komukoliv od 20.000 Kč,
bez nahlížení do registru do 100.000
Kč. Půjčíme i důchodcům. Tel.: 737
610 839.

Prodám štěně křížence labradora,
černé barvy, stáří 3 měs., 600 Kč. Tel.:
777 02 44 40, 774 33 55 37.

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
22.října
v 10.00 hod

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

Dne 19.10.2010
vzpomeneme 11. smutné
výročí úmrtí
pana Vladimíra KOŘÍNKA
z Čechovic.
S láskou vzpomíná dcera
a syn s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří ho měli rádi, děkujeme.

auto - moto
seznámení
Hledám ženu k trvalému vztahu, vdovec 61/167 z PV. Tel.: 774 809 845.

SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3,
PV, Tel.: 608 93 30 33, 582 331 800.
Provádí veškeré opravy vozidel, diagnostika, ME a TK, náhradní díly –
prodejna, PNEUSERVIS.
Koupím Škoda Octavia Fábia,
uvítám 1. majitele, TDi i LPG, není
podmínkou. Tel.: 731 164 916.
Koupím Škoda Felicia, jakýkoliv
stav 1,3 i 1,9D. Tel.: 603 710 012.
Prodám voz. Škoda pick-up Favorit – mrazící nástavba. Cena 6.tic.
Kč. Inf.: 582 342 095.

různé
Doučím matematiku pro ZŠ, SŠ. Tel.:
605 12 82 10.
Rodilá mluvčí s perfektní znalostí češtiny, nabízí výuku a doučování ruštiny pro začátečníky a pokročilé. Individuální přístup. Tel: 777 675 891,
email: rustinaPV@seznam.cz

Půjčky bez poplatků. 736 717 893.

zvířata

Karel Sochor

Koupím neloupané vlašské ořechy.
Tel.: 721 100 297.

Dlouhodobé nebankovní úvěry, vyplatíme exekuce, konsolidace.
Kompletně vám odlužíme vaši nemovitost, bez prokazování příjmu.
Tel.: 777 095 442.

Půjčky@hypotéky pro klienty s nižším příjmem, MD i důchodci, bez
kaučních popl. 604 430 422.

Dne 23. října 2010
je tomu 18 let, co nás navždy
opustila naše drahá manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Růženka HAŠÁKOVÁ.
Za milou vzpomínku srdečně
děkují manžel a děti Ladislav
a Svatava s rodinami.

koupím
Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně,
rádia, hračky, porcelán, sklo, šperky,
mince, pohlednice a další. Platba v
hotovosti. Tel.: 605 138 473.

Nebakn. půjčky bez poplatků pro
zaměstnance i OSVČ, 731 128 385.

Dne 14. října 2010
by se dožila 100. let naše
milovaná maminka,
paní Heda WINKLEROVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Synové Pavel a Karel s rodinami

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

Dne 17. října 2010
uplynulo 1. smutné výročí
od úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní Julie KRÁLÍČKOVÉ
z Myslejovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera a syn s rodinami.

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.

Máte hluboko do kapsy? Půjčíme
Vám 5.000 Kč – 50.000 Kč. Tel.::
607 275 496.

Dne 15. října 2010
uplynulo již šest bolestných let
od doby, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
dcera Magda ANTLOVÁ.
Nikdy nezapomeneme.
S láskou všichni blízcí.

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

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.

Sdružení investorů nabízí novinku i
pro ženy na MD, důchodce a nezaměstnané. Ke schválení stačí zaslat
SMS na: 777 900 194 - Jm., příjmení, r.č., okres, částku půjčky.

vzpomínáme

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

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.

U bank vyjednám nižší úroky u hypoték a firemních úvěrů! Tel.: 777
164 309, www.fincentrum-prostejov.cz
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Chata ve Starém městě – Jeseníky,
nabízí ubytování Vánoce – Silvestr –
zima. Až 22 lůžek. Tel.: 777 584 584.
Byli jste odškodněni při dopr. nehodě
nebo prac. úrazu od pojišťovny v plné
výši? Na co máte nárok? Volejte ještě
dnes, Eva Holubová, tel.: 728 068
146, www.evco.cz

oznámení
11 – 15.12. NAUDERS – Rakousko, 3 dny lyžování, skipas zdarma.
Ještě 4 volná místa. Inf a přihl. OS
ČSTV Česká 15, PV. Po a stř. 13.30 –
15.30 hod. Tel.: 776 671 104 (kdykoliv).

SATELITY,
POČÍTAČE

Dne 19.10.2010
tomu bude 20. roků, co nás
navždy opustil náš milý tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Florián SPÁČIL
z Určic.
S láskou vzpomínají synové
s rodinami.

Prodej, montáž, servis

rychle, levně
LORD computer s.r.o.
Poděbradovo nám.2a
796 01 Prostějov
tel. 773 123 004,
582 331 412

Dne 19. října 2010
by oslavil své 70. narozeniny
pan Milan Lehnert
z Prostějova.
S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

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

Sport

18. října 2010
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Prostějovští plavci dolovali cenné kovy v trutnovském bazénu V sobotu do lázní
TRUTNOV/PROSTĚJOV - Na
silně obsazené závody do severních Čech, které se konaly
o víkendu 9. a 10. října v rámci
Velké ceny Trutnova 2010, odcestovalo i osm prostějovských
plavců z oddílu TJ Pozemstav.

Nejlepším ze svěřenců trenéra
Petra Adamce byl v trutnovském
bazénu jednadvacetiletý Tomáš
Bátěk, kterému se podařilo na trati
100 metrů prsa zvítězit ve svém
osobním maximu 1:04,49 minuty.
K tomu navíc přidal ještě třetí příč-

ku na 200 metrů polohový závod,
který dokončil v čase 2:10,85
minuty. Dalším medailistou z řad
nadějí prostějovského plavání byl
o dva roky mladší Jakub Nezdoba,
který v již zmíněné disciplíně na
200 m polohový závod skončil
dokonce na druhém místě v čase

2:09,17. I on se mohl těšit také
z jednoho bronzu, když obsadil třetí místo v závodě na 100
metrů motýlek. Jeho čas v cíli
byl 57,24 sekundy. Také mladá
Kateřina Praskačová ve stejné
disciplíně 100 m motýlek vybojovala bronzovou medaili, a to v
osobním rekordu 1:12,45 minu-

ty. „Všechny medailisty musím
pochválit. I ostatní se snažili, ale
v silné konkurenci se jim nepodařilo probojovat na stupně vítězů, mnohdy i přes své osobní
rekordy,“ sdělil Večerníku Petr
Adamec, trenér plaveckého oddílu TJ Pozemstav Prostějov.
-pk-

NA STUPNÍCH. Polohový závod na „dvoustovce“ přinesl do tábora plavců z Prostějova hned dvojnásobnou radost. Jakub Nezdoba (na snímku vlevo) se radoval ze druhého místa, Tomáš Bátěk (vpravo) pak
skončil třetí.
Foto: archív plavecký oddíl TJ Pozemstav

Mladí sportovní gymnasté TJ POZEMSTAV PROSTĚJOV dovezli
z mistrovství republiky kompletní sadu medailí včetně týmového zlata
Holky cenný kov nezískaly, měly k nim ale blízko
BRNO/PRAHA - Dvěma tuzemskými šampionáty mládeže ve sportovní gymnastice byl
již v polovině června završen
první půlrok sezony. Její závěr
patřil nejlepším gymnastům a
gymnastkám, kteří bojovali o
medaile v Brně, resp. v Praze.
Zatímco z hlavního města
České republiky se vyslancům
oddílu TJ Pozemstav Prostějov
bohužel nepodařilo přivést
žádnou medaili, i když některé
dívky k ní měly velmi blízko, v
moravské metropoli „zacinkla“
kompletní sada cenných kovů.
A právě do Brna se pojďme podívat prvně. Mistrovské klání tam
z prostějovského pohledu zahájil
Lukáš Koudelka, který v kategorii
starších žáků (13 let a mladší) bojoval mezi šestatřiceti borci z deseti oddílů celé ČR. Po kvalitních
výkonech se Koudelkovi podařilo
zařadit na velmi pěknou sedmou
příčku v soutěži jednotlivců, navíc
jako hostující člen pomohl družstvu Sokola Šternberk k 5. místu
v soutěži družstev. Další pětice hochů se představili v dalších dnech,
přičemž zazářili především v kategorii mladších žáků. Družstvo
ve složení Šimon Marcin, Štěpán
Marcin, Jindřich Šafran a Daniel
Ponížil předvedlo, že je stále nej-

ppohledem
ohledem ššéfa
éfa

POTŘETÍ MISTŘI! Prostějovské družstvo mladších žáků TJ Pozemstav
Prostějov ve složení Daniel Ponížil, Šimon Marcin, Jindřich Šafran a Štěpán
Marcin vystoupalo při mistrovství republiky potřetí v řadě na nejvyšší stupínek.
Foto: archív oddíl SG TJ Pozemstav Prostějov
lepší v celé České republice a s více jak tří bodovým náskokem si již
potřetí v řadě připsalo mistrovský
titul! Mladí prostějovští gymnasté
za sebou nechali týmy Sokola
Brno I. a SK Hradčany Praha.
O další medailové úlovky se postarali Daniel Ponížil a Jindřich

Hlavní trenér a šéf oddílu Miloslav Musil na snímku se současnou nejlepší
prostějovskou sportovní gymnastkou a českou juniorskou reprezentantkou
Veronikou Pluskalovou.
Foto: archív oddíl SG TJ Pozemstav Prostějov



„První
Prvnípůlrokroku2010jezanámi
půlrok roku 2010 je za námi, ajehobil
a jeho bilancování bylo pro výbor
oddílu sportovní gymnastiky Pozemstav Prostějov velmi radostné.
Umístění v první desítce své věkové kategorie na mistrovství České
republiky dosáhlo hned osm gymnastů - Dominika Ponížilová,
Markéta Vyhlídalová, Markéta Vidmuchová, Eva Mičková, Lukáš
Koudelka, Štěpán Marcin, Jindřich Šafran a Daniel Ponížil. Dva posledně jmenovaní dovezli dokonce medaile, když Daniel Ponížil získal
stříbroaJindřichŠafranbronz.DružstvožákůvesloženíŠimonMarcin,
Štěpán Marcin, Jindřich Šafran a Daniel Ponížil potom navíc přidalo i
titul mistra republiky v kategorii mladších žáků.
Největším úspěchem je však start současné nejlepší prostějovské gymnastky juniorské reprezentantky Veroniky Pluskalové na
mistrovství v Birminghamu, které se konalo v květnu. Po třech
kvalitních výkonech si vybrala na bradlech nováčkovskou daň,
nepodařilo se jí chytit ´Jáger salto´ a bohužel přerušila sestavu. I
tak je však třeba Veroniku jednoznačně pochválit. Kromě těchto
nejlepších domácích gymnastů a gymnastek se daří i ostatním
družstvům. Vždyť v současné době chodí cvičit organizovanou
gymnastiku do tělocvičny ZŠ Melantrichova téměř sto osmdesát dětí a mládeže. Problémem jsou tak snad, i když devadesát
procent trenérů trénuje úplně zadarmo, jen peníze. Ale to je asi
všude.“
Miloslav Musil,
předseda a hlavní trenér oddílu SG TJ Pozemstav Prostějov

Šafran, kteří obsadili druhou,
resp. třetí příčku, když před sebe Vejrostová. Následovala katego- z vyslankyň klubu Markéta
pustili jen Michala Dudu z KSG rie žákyň „A“ (12 roků a mlad- Vyhlídalová se zařadila na 8.
Znojmo. I další chlapci se snažili ší), v níž dívky podaly taktéž místo. O den později se pustila
a svými výkony přispěli k získání vynikající výkony a v početném do sportovního boje jedenáctiletá
dobrého jména prostějovské gym- poli devětačtyřiceti závodnic se Markéta Vidmuchová v kategorii
nastiky. Štěpán Marcin vybojoval obě dvě mladé Prostějovanky kadetek (13 let a mladší), která
sedmou příčku, Šimon Marcin probojovaly do první desítky! předvedla vůbec nejvyrovnanějtřináctou a Daniel Navrátil třia- Hned pod stupně vítězů si stoup- ší výkon z prostějovských dívek
dvacátou, přičemž s družstvem la Eva Míčková, která skončila a ve velké konkurenci starších
Rožnova pod Radhoštěm skončil čtvrtá. „Bramborová medaile gymnastek se propracovala na
desátý v týmové soutěži.
na ni zbyla poté, co se nevyva- skvělé 6. místo. Trenéři Veronika
Dívčí gymnastické naděje se po- rovala chyby na bradlech,“ po- Lukášová, Miloslav Musil a
tkaly v Praze. Šampionát zahájila steskl si Miloslav Musil, hlavní Karel Hemerka tak byli s výkony
kategorie starších žákyň (8 až 10 trenér gymnastického oddílu svých svěřenců velmi spokojení.
-pklet, která byla vůbec nejpočetněj- TJ Pozemstav Prostějov. Druhá
ší z celého startovního
pole, když v listině se ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY TJ POZEMSTAV PROSTĚJOV
objevilo hned jednaše- nabízí sportovní činnost pro děti a mládež v nově dobudované
desát dívek. Mezi nimi
gymnastické hale při ZŠ Melantrichova Prostějov.
byly i tři prostějovské
gymnastky. Nejlépe se - gymnastická průprava chlapců a dívek již od 3 let v družstvech dle věkových kat.
vedlo teprve osmileté - cvičení rodičů s dětmi
Dominice Ponížilové, - kondiční cvičení s gymnastickou průpravou pro různé věkové kategorie
která se umístila na sed- - skoky na trampolíně
mém místě. Cenné zku- - gymnastická průprava pro jiné sporty
šenosti sbíraly i Denisa - gymnastická příprava k talentovým přijímacím zkouškám na VŠ
Kopecká a Kateřina

Testy krasobruslařských nadějí dopadly VÝTEČNĚ

„LEDOVÝ“ TALENT. Mladičká
Elizabeth Olšanská je velkým talentem prostějovské krasobruslařské
školy.
Foto: oddíl KRASO-bruslení

KOPŘIVNICE/PROSTĚJOV
- V minulých dnech proběhly
v Kopřivnici krasobruslařské
testy, kterých se zúčastnily i
prostějovské naděje. Elizabeth
Olšanská skončila ve své kategorii z celkového počtu 128
účastníků s počtem 91,87 procent první, Klara Velská byla
druhá, když dosáhla rovných
70 procent a hned za ní byla
Lenka Velská se 68,33 procenty. „Děvčata se teď budou pilně
připravovat na závody a my jim
držíme palce, aby dosáhly alespoň takových výsledků jako na
zmíněných testech výkonnosti,“
sdělila trenérka krasobruslařského oddílu Vladimíra Hejčíková.
-pk-

Vypukla škola bruslení
PROSTĚJOV - Tak jako každý rok i letos zahájili
krasobruslaři společně s místním hokejovým klubem
Školu bruslení, kterou navštěvují děti již od tří
let. „Naučí se zde první krůčky na bruslích, poté
přijdou na řadu základní prvky,“ prozradil Vladimíra
Hejčíková, trenérka prostějovského oddílu KRASObruslení. Právě pod vedením vyškolených a zkušených
trenérů mohou děti pokračovat buďto v krasobruslení,
nebo ledním hokeji. „Díky vynikající spolupráci
KRASA Prostějov, hokejového oddílu LHK Jestřábi
Prostějov a samozřejmě podpory Města Prostějova se
tak děti mohou věnovat těmto oblíbeným sportům,“
dodala Hejčíková s tím, že zájem je obrovský. „Kurz
O školu bruslení je velký zájem a tak
navštěvuje okolo šedesáti dětí,“ odtajnila s viditelným je ledová plocha Víceúčelová haly při podobpocitem spokojenosti.
-pk- ných kurzech proseta mladými dětmi.

na Velkou cenu
města Prostějova 2010

PROSTĚJOV - Už poosmé
se mladí plavci a plavkyně
žákovské kategorie utkají o
prestižní triumfy na již tradičním klání s příznačným
názvem Velká cena města
Prostějov 2010 aneb „O pohár
Domovní správy“. Hostitelem
tohoto podniku jsou Městské
lázně, kde na účastníky čeká
pětadvacetimetrový krytý bazén se šesti dráhami. Zápolit se
bude ve vodní hladině již tuto
sobotu 23. října 2010 od 9:00
hodin, přičemž rozplavby jsou
na programu již o hodinu dříve.
Pořadatelem je plavecký oddíl
TJ Pozemstav Prostějov.
A podle slov hlavního trenéra pořádajícího klubu bude v lázních
pořádně živo. „Přihlásilo se nám
na čtyři sta čtyřicet závodníků,
z nichž ovšem vyrekrutujeme
počet okolo dvě stě třiceti,“ prozradil Večerníku Petr Adamec.
Startovat budou žáci a žačky od
ročníku 1996. „A půjde o skutečnou přehlídku nejvyšší tuzemské kvality. V Prostějově se
tradičně schází vyšší konkurence
jak na domácím šampionátu,“
přidává Adamec s tím, že areál
Městských lázní je po celý den
veřejnosti přístupný. „Diváci se
ovšem musí připravit na pořádný
nával...,“ pousmál se kouč prostějovských plavců.
I on vyšle do bazénu řadu svých
svěřenců a svěřenkyň. Do kterých z nich vkládá největší naděje? „Určitě jsou to medailisté
z mistrovství republiky jako
Praskačová, Petrželová, Lenka

Skoumalová, z chlapců pak
Cibulka,“ nastínil kandidáty na
přední umístění Petr Adamec.
Kdo vše se tedy objeví na startu?
Také osmý ročník Velké ceny města Prostějov „O pohár Domovní
správy“ je určen výhradně žactvu.
Startovat budou žáci a žačky v kategorii „A“ (ročník 1996 a 1997),
žáci a žačky kategorie „B“ (1998
a 1999) a žáci a žačky kategorie
„C“ (2000 a mladší). Definitivní
startovní listina bude sestavena
před zahájením závodů. Všechny
disciplíny - znak, prsa, volný
způsob, motýlek a polohový
závod - se poplavou přímo na čas.
Závodníci budou do rozplaveb
nasazeni podle přihlášených časů.
V soutěži bude použito pravidlo
jednoho startu. První tři závodníci
v disciplíně obdrží diplom, vítězové pak věcné ceny. „Naše akce je
již poměrně exkluzivní záležitostí
a skutečně se na ni sjíždí výtečná
konkurence. Nejinak tomu bude
i letos, takže se máme opět na co
těšit. V Prostějově znovu uvidíme
to nejlepší, co je v českém bazénu
mezi žákovskou kategorií k vidění,“ míní P. Adamec. „Startovní
listina všech disciplín bude určitě
neuvěřitelně nabitá,“ dodal kouč
prostějovského plaveckého oddílu TJ Pozemstav. Dodejme, že
ukončení sobotního programu je
naplánováno zhruba na devatenáctou hodinu.
-pk-

PLUSKALOVÁ čtyřikrát STŘÍBRNÁ!
Prostějovská gymnastka zářila
na domácím
šampionátu
Po účasti na mistrovství
Evropy v Birminghamu reprezentovala v září Veronika
Pluskalová oddíl sportovní
gymnastiky TJ Pozemstav
Prostějov také na Mistrovství
České republiky. A vedla si na
výbornou, když v juniorské
kategorii vybojovala hned
čtyři stříbrné medaile! Vedle
nejcennějšího stříbra z víceboje si připsala další tři druhá
místa ve finálových závodech
na přeskoku, bradlech a kladině.
-pk, foto: archív TJ Pozemstav

boie na 64 černobílých polích
aneb SK ROŠÁDA INFORMUJE
V KRAJSKÉM PŘEBORU VÍTĚZNĚ
Do nového ročníku krajského přeboru vstoupil šachový oddíl
ROŠÁDA Prostějov úspěšně. V utkání prvního kola byli sice
mírnými favority domácí Velké Losiny, přesto se Rošáda ujala
slibného vedení 3,5:0,5. V dalších partiích však prostějovští hráči
nestáli příliš dobře a do poslední partie museli bojovat o celkové
vítězství. Nakonec ještě potřebné dvě remízy vydřeli Kocmel a
Vaculka, čímž zajistili Rošádě důležité vítězství a tři body.
Velké Losiny - ROŠÁDA Prostějov 3,5:4,5 (výsledky
jednotlivých utkání: Hastík - Závůrka 0:1, Doležel - Dvořák
0,5:0,5, Vicenec - Tichý 1:0, Bureš - Vaculka 0,5:0,5, Frnka Hradský ml. 1:0, Dobeš - Kocmel 0,5:0,5, Marek - Snášel 0:1,
Klézl - Gorba 0:1).
Druhý zápas kola:
A64 Olomouc - Sokol Přemyslovice 2:6
ola:A
Regionální přebor
V úvodním dějství regionálního přeboru na sebe narazily dva
týmy Rošády, když došlo k souboji družstev s označením „C“ a
„D“. V oddílovém derby nakonec zvítězilo zkušenější „céčko“,
ovšem i výkony hráčů „D“-týmu jsou příslibem pro budoucnost.
Vždyť kromě šestnáctiletého Oulehly není ostatním více než
jedenáct roků.
ROŠÁDA Prostějov „C“ - ROŠÁDA Prostějov „D“ 3:1
(výsledky jednotlivých utkání: Šindelář - Zajíček 1:0, Krejsa Oulehla 1:0, Musil - Kment 0:1, Hradský st. - Vysloužil T. 1:0)
Druhý
ruhý zápas: SK Prostějov - Junior Prostějov 3:1
PŘEBOR PROSTĚJOVA JEDNOTLIVCŮ
Městský přebor má za sebou již tři kola, po nichž už žádný
z borců nemá plný počet bodů. První tři příčky zatím drží hráči
Rošády, když Kocmel s Gorbou ztratili pouze půl bodu za remízu
a třetí Šindelář má celkem dva body, stejně jako v pořadí čtvrtý
Trimmel z SK Prostějov. O ambicích jednotlivých adeptů na
celkové vítězství mnoho napoví následující čtvrté klání, neboť
na sebe narazí oba vedoucí hráči.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká svoje sportovní akce
za veřejné finanční podpory Města Prostějova. -tog, pk-

Basketbal, volejbal

18. října 2010

Prostějovské volejbalistky Středoevropské lize DOMINUJÍ

„Jen jsme potvrdili, že v MEVZE máme Tým TJ OP Prostějov zahájil soutěž
šestibodovým
ziskem
ty nejvyšší cíle,“ usmívá se kouč Čada

č
e
m
s
4. kolo STŘEDOEVROPSKÉ LIGY MEVZA
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
JOV
JOV
ATSC WILDCATS
TSS SSPARKASSE
PARKKAAS KLAGENFURT

3:0

Čas:
1:05 minut
Rozhodčí: Hodoň a Mokrý
(Slovensko).
Diváků: 600

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

25:12
25:14
25:17

21 minut
23 minut
21 minut

Sestava Prostějova
Kubínová
Velikiyová
Střídaly:
Připraveny byly:
Trenérská dvojice:

Artmenková
Tomašeková
Lipicerová
Bergrová
Bramborová, Košická
Nováková, Soaresová, Hrončeková
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

VOLEJBALOVÝ SERVIS
STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)
Aktuální výsledky (odehrané zápasy v týdnu od 11. do 17. října):
Slavia UK EU Bratislava (Slovensko) - ŽOK Split 1700 (CRO) 3:2
(25:21, 20:25, 14:25, 25:17, 15:12) * ŽOK Split 1700 (Chorvatsko)
- Nova KBM Branik Maribor (Slovinsko) 2:3 (23:25, 25:19, 24:26,
25:16, 19:21) * VK Modřanská Prostějov - ATSC WS Klagenfurt
3:0 (12, 14, 17). Rozhodčí: Hodoň a Mokrý (Slovensko). Čas: 63
minut. Diváků: 800. Sestavy – Prostějov: Kubínová, Artmenko,
Tomašeková, Velikiy, Lipicer, Bergrová – Bramborová, Košická.
Trenér: Miroslav Čada. Klagenfurt: Hödl, Banse, Mauch, Seidl,
Wallner, Wüstenhagen, libero Kaaden – Kuneth, Göschl. Trenér:
Helmut Voggenberger * ŽOK Rijeka (Chorvatsko) - Slavia UK EU
Bratislava (Slovensko) 2:3 (25:18, 25:16, 26:28, 21:25, 9:15)

PROSTĚJOV - I po třetím utkání Středoevropské ligy žen zůstávají naše volejbalistky nejen beze
ztráty bodu, ale také s čistým kontem v kolonce prohraných setů.
Proti ATSC Wildcats Sparkasse
Klagenfurt pozbytí sady nehrozilo ani v nejmenším, tým VK
Modřanská Prostějov výrazně
dominoval po všech stránkách. V
tabulce soutěže tak domácí celek
zůstal na první a hostující na poslední příčce.
V Rijece ani v Kamniku neměly
větší potíže, doma s Klagenfurtem
vůbec žádné. Volejbalistky VK
Modřanská Prostějov zatím procházejí svou premiérovou sezonou
ve Středoevropské lize naprosto
suverénně, ovšem to neznamená,
že nepřijdou těžší utkání proti silnějším celkům. Tři dosavadní soupeři totiž budou s velkou pravděpodobností patřit do spodních pater tabulky MEL, kterou Hanačky
nadále vedou. „Vítězstvím jsme
jen potvrdili, že v MEVZE máme ty nejvyšší cíle,“ podotknul
po utkání Miroslav Čada, kouč
VK Modřanská Prostějov.
„Každopádně nás v dalších kolech
Středoevropské ligy čekají podstatně kvalitnější protivníci. Hned
příští zápas 25. října v Bratislavě
bude dost složitý, neboť Doprastav
je jasným favoritem slovenské ligy.
V kádru má šest reprezentantek a
volejbal s ním bude o něčem úplně
jiném. Hráčky Doprastavu proti
nám určitě nastoupí uvolněné a
s maximální touhou ukázat své
schopnosti. Já osobně považuji
tento bratislavský oddíl v současné
chvíli za našeho největšího kon-

kurenta v MEL, proto říkám už
dopředu pozor,“ nehodlá Čada v
dalších zápasech nic podcenit.
V tom sobotním mu opět kvůli obnovenému zranění kolena chyběla
Markéta Chlumská a tým se tak musel obejít bez libera. „Tohle holky
zvládly poměrně dobře. Výhodou
je, že u nás na univerzálu hraje
Anna Velikiy, která v dřívějších
působištích nastupovala na smeči.

Přesto samozřejmě Markétina jistota na přihrávce i v poli scházela,
její kvalita v těchto činnostech je
hodně vysoká. Proto netrpělivě čekáme, až se znovu zapojí do tréninku. Kdy to bude? Už od pondělka,“
prozradil na tiskové konferenci prostějovský stratég. Proti Klagenfurtu
chyběla rovněž blokařka Veronika
Hrončeková. „Má nějaký problém
s trapézovým svalem, raději jsme ji

dnes šetřili. Nemělo by však jít o nic
vážného.“
Jelikož na Doprastavu Bratislava
družstvo Modřanské hraje až příští
pondělí, domluvilo si na nejbližší
týden přípravný duel. „Ve čtvrtek
21. října od 16.00 hodin absolvujeme doma přátelák s Olomoucí,“
potvrdil Čada. Nezklamala ho zatím úroveň Středoevropské ligy, v
níž VK třikrát zvítězil dominant-

ním způsobem? „S kritikou téhle
soutěže bych ještě počkal. Máme
za sebou teprve tři utkání a víc hodnotit můžeme až poté, co se aspoň
jednou střetneme se všemi soupeři.
Jak už jsem řekl, určitě nás čekají
mnohem silnější protivníci. Hned
po Doprastavu to bude Maribor a
poté Schwechat, který má v kádru
šest Američanek včetně reprezentantek,“ upozornil Čada.
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 6. kole
zápasy výhry prohry sety míče
1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 6
6
0
18:2 495:364
12
2. PVK Přeov „B“
6
6
0
18:6 563:472
12
3. VO TJ Lanškroun
6
5
1
15:9 551:526
11
4. TJ Tatran Litovel
6
3
3
12:9 470:461
9
5. TJ OP Prostějov
6
3
3 12:15 552:569
9
6. TJ Sokol Palkovice
6
2
4 11:12 497:502
8
7. TJ Svitavy
6
2
4 11:16 562:614
8
8. VK Pegas Znojmo
6
1
5 10:17 571:616
7
9. TJ DDM Brno
6
1
5
6:16 479:514
7

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

PRŮBĚŽNÁ TABULKA

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
Nova KBM Branik Maribor - ŽOK Rijeka (pátek 22.10., 18:00) ATSC
Wildcats Sparkasse Klagenfurt - Post Schwechat (sobota 23.10.,
19:00), Calcit Volleyball Kamnik – A.Linec-Steg (sobota 23.10.,
20:00)
Kompletní program Středoevropské ligy MEVZA najdete v
chystané příloze VOLEJBAL-SPECIÁL 2010-2011, kterou
připravujeme na 1. listopadu.
-pk-

TTaťána
aťána
ARTMENKOVÁ
body esa příjem procentuálníúspěšnost
14
1 16
63

Předsezónní úlovek se zatím
jeví jako velmi vydařený
tah! Zkušená čtyřiatřicetiletá
smečařka prozatím předvádí
vynikající výkony a prokazuje,
že reprezentantkou Izraele není
náhodou. Stejně tak tomu bylo
při domácí historické premiéře
Středoevropské ligy, kdy
„Divoké kočky“ z Klagenfurtu
nestačily jejím projektilům
vůbec čelit. Jestliže by se 182
cm vysoká hráčka měla nadále
projevovat takto, máme se v
Lize mistryň na co těšit. Jen
tak dál, Taťáno!

NEŠŤASTNICE týdne

STŘEDOEVROPSKÁ
LIGA MEVZA
body esa

příjem útok
---

blok

Domácí soutěž jim byla malá a
tak vyrazily za hranice. O moc
lepší to ale není, tedy alespoň
prozatím... Do této mezinárodní
soutěže totiž vstoupily
volejbalistky Prostějova s
jasným cílem: sehrát co nejvíce
kvalitních zápasů, které by
tým prověřily před bitvami v
Champions League. Úvodní tři
duely ovšem kvality hráčského
materiálu VK Modřanská
příliš neprověřily a družstvo
dominuje zcela stejným
způsobem, jako v české
extralize!
MEL-ko, ukaž lepší tvář!

POZVÁNKA NA ZÁPAS:
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV - SK UP OLOMOUC
ČTVRTEK 21. 10. 2010 16:00 HODIN
Městská hala-Sportcentrum DDM

PROSTĚJOV – Také v tomto ročníku se volejbalový oddíl TJ OP
Prostějov účastní třetí nejvyšší soutěže, skupiny „C“ druhé ligy.
V ní už mají „oděvářky“ za sebou tři dvoukola, které zakončily s
naprosto vyrovnanou bilancí tří vítězství a stejného počtu porážek.
V úvodním dějství přivítaly prostějovské volejbalistky Palkovice a po
dvou triumfech v rozhodujícím tie-breaku si tým připsal první dvě
výhry. Následně se družstvo představilo na palubovce záložního celku
Přerova, proti kterém,u ovšem uhrálo jediný set. A konečně teď v
sobotu svedly Prostějovanky další dvě nádherné bitvy s dramatickou
koncovkou. Zatímco v prvním případě z toho bylo opět vítězství, v tom
druhém bohužel porážka a to v poměru 21:23. V průběžné tabulce
třetí nejvyšší soutěže patří TJ OP šestá pozice.
Příští zápasy sehrají „oděvářky“ tuto sobotu 23. října na půdě
Přímětic. Zápasy začínají tradičně v 10 a ve 14 hodin.
Podrobné informace o týmu včetně složení hráčského kádru a
rozlosování soutěže vám přineseme v příštím čísle. -pk-

výsledkový servis 2. ligy, skupina „C“
1. a 2. kolo: Svitavy - Lanškroun 0:3 (-20,-23,-22) a 1:3 (18,-21,-17,-22),
Přímětice - Přerov „B“ 1:3 (20,-20,-12,-23) a 1:3 (15,-12,-19,-17), TJ OP
Prostějov - Palkovice 3:2 (21,15,-20,-20,13) a 3:2 (-10,-23,15,22,13),
DDM Brno - Křenovice 0:3 (-21,-20,-24) a 3:1 (-22,12,17,21) , FrýdekMístek „B“ - Litovel 3:0 (17,18,14) a 3:1 (19,-22,23,21)
3. a 4. kolo: Lanškroun - Litovel 3:2 (25,-20,-21,22,10) a 0:3 (-24,-17,17), Křenovice - Frýdek-Místek „B“ 0:3 (-18,-15,-12) a 0:3 (-16,-16,-9),
Palkovice - DDM Brno 3:0 (28,18,25) a 3:0 (13,22,20), Přerov „B“ - TJ
OP Prostějov 3:0 (15,21,20) a 3:1 (19,9,-22,19), Svitavy - Přímětice 3:2
(-22,-15,25,27,14) a 2:3 (20,20,-18,-27,-10)
5. a 6. kolo: Přímětice - Lanškroun 1:3 (-20,-19,24,-22) a 2:3 (-23,26,13,24,-16), TJ OP Prostějov - Svitavy 3:2 (14,-18,19,-26,10) a 2:3 (-20,18,21,11,-21), DDM Brno - Přerov „B“ 2:3 (18,23,-18,-20,-15) a 1:3 (-19,19,17,-27), Frýdek-Místek „B“ - Palkovice 3:0 (18,21,19) a 3:1 (-23,22,19,17),
Litovel - Křenovice 3:0 (21,21,20) a 3:0 (20,18,23)

1. VK Modřanská Prostějov (ČR)
3 3 0 9:0 226:150 9
2. VK Doprastav Bratislava (Slovensko)
2 2 0 6:0 150:109 6
3. Nova KBM Branik Maribor (Slovinsko)
2 2 0 6:2 182:165 5
4. Slavia UK EU Bratislava (Slovensko)
3 2 1 7:7 288:304 4
5. ŽOK Rijeka (Chorvatsko)
3 1 2 5:7 256:259 4
6. A. Linec-Steg (Rakousko)
2 1 1 3:4 147:162 3
7. Calcit Volleyball Kamnik (Slovinsko)
3 1 2 3:6 186:203 3
8. ŽOK Split 1700 (Chorvatsko)
3 0 3 5:9 298:305 2
9. ATSC WC Sparkasse Klagenfurt (Rakousko)3 0 3 0:9 149:225 0
Poznámka: tým Post Schwechat (Rakousko) se do soutěže dosud ještě nezapojil

ŠIKULKA týdne

„Oděvářky“ jsou stále druholigové

body

Pv

3:0

K

Bodový vývoj – první set: 1:1, 5:1,
6:4, 12:4, 14:5, 16:6, 16:9, 18:9,
22:10, 25:12. Druhý set: 0:1, 4:1,
6:2, 12:3, 12:7, 15:10, 17:10, 19:11,
19:13, 23:13, 25:14. Třetí set: 0:2,
3:2, 6:3, 9:5, 9:7, 12:7, 14:8, 14:10,
15:12, 19:12, 21:13, 21:15, 23:15,
23:17, 25:17
PROSTĚJOV -Domácí premiéra ve Středoevropské lize se volejbalistkám Prostějova vydařila.
Podobně jako v předcházejících
dvou zápasech na palubovkách
soupeřek si tým VK Modřanská
poradil s dalším protivníkem soutěže, v níž klub startuje poprvé v
historii, naprosto bez problémů a
po hladkém průběhu zvítězil jednoznačně 3:0 na sety. Vstup do
MEL 2010/2011 tak vyšel hanác-

kému celku skvěle, když ve třech
duelech neztratil ani set a usadil
se v čele tabulky. „Samozřejmě
jsme spokojeni vzhledem k tomu,
že je teprve začátek sezony a my
jsme start do ní zvládli výsledkově tak dobře,“ pochvaloval si trenér VK Miroslav Čada.
Tradiční finalista rakouské ligy,
který má v kádru mladé domácí
hráčky, ale také několik solidních
cizinek vypadl v minulém ročníku
nejvyšší domácí soutěže v semifinále, ovšem na Hané předvedly
„Divoké kočky“, jak zní přízvisko
týmu, prachmizerný výkon. Ten
nestačil ani na zisk alespoň dvaceti
bodů v některém ze tří sad...
Obě družstva nastoupila bez tří
členek základní sestavy, ovšem v
případě Rakušanek byly absence
mnohem více znát. České mistryně
neměly ani bez libera Chlumské,
blokařky Hrončekové (obě zranění)
a další blokařky Ssuschkeové (re-

prezentační povinnosti) od úvodu
žádné problémy, s viditelně slabším
soupeřem si pohrávaly jako kočka
s myší. Markantní převaha VK začínala u podání, respektive příjmu
a pokračovala přes všechny další
herní činnosti. Hlavně v útoku byl
rozdíl mezi protivníky enormní,
když úderná trojice Velikiyová,
Lipicerová, Artmenková bodovala takřka neomylně, zatímco na
straně Divokých koček se dokázala pravidelněji prosazovat jediná
Wallnerová. Klagenfurt od ještě
většího debaklu zachránilo pouze
to, že se během střetnutí dokázal
alespoň částečně zlepšovat a naopak Prostějovanky pod dojmem
jednoznačnosti duelu postupně
polevovaly. Ani to však nemohlo
na jasném výsledku nic změnit,
zvlášť když výše zmíněné trio opor
Modřanské solidním výkonem
doplnily i Kubínová, Bergrová a
Tomašeková. -pk-

POHLEDEM TRENÉRŮ
Miroslav ČADA – VK
Modřanská Prostějov
„Klagenfurt má dost mladý kolektiv, zatímco naše ambice jsou
úplně někde jinde. Věděli jsme,
že zrovna tohle střetnutí nebude patřit k těm těžším. Tomu
odpovídal průběh vzájemného
zápasu, který vyzněl jasně v náš
prospěch. Největší rozdíl mezi
oběma týmy byl v útoku a na
bloku, kde jsme prokázali svou
kvalitu. Přesto naše hra ještě stále není podle mých představ, tím
pádem menší síla soupeře v této
fázi tolik nevadila. Vítězstvím
jsme jen potvrdili, že v MEVZE
máme ty nejvyšší cíle.“
Helmut VOGGENBERGER
- ATSC Wildcats Sparkasse
Klagenfurt
„Věděli jsme, že nás čeká opravdu velmi silný protivník s mno-

ha špičkovými hráčkami. Bylo
jasné, že na tak kvalitní družstvo nemáme, což se potvrdilo.
Snažili jsme se domácím čelit,
ale velké problémy nám dělal
hlavně příjem a z toho pak pramenila celkově velká převaha
VK. Nedařilo se nám účinně přecházet do útoku, zatímco soupeř
útočil výborně. Navíc jsme vyprodukovali příliš mnoho nevynucených chyb, což také vedlo k
naší hladké prohře. Myslím si,
že právě Prostějov je top favoritem celé soutěže. Působí v ní víc
kvalitních klubů, ale podle mého
názoru čelit síle českých mistryň
bude pro kohokoliv hodně složité. My máme velice mladý tým,
navíc nám teď citelně chybí tři
členky základní sestavy. Většině
hráček zatím chybí potřebné
zkušenosti, které musí postupně
nabírat a tím jít volejbalově nahoru.“
-pk-

„Myslely jsme si, že týmy ve Středoevropské lize budou
kvalitnější...,“ přiznává kapitánka MILADA BERGROVÁ
PROSTĚJOV - S hrou, jakou rakouský Klagenfurt
předvedl na prostějovské
palubovce, by měl v české
extralize problém vůbec
postoupit do play off. Proto
nebylo divu, že výrazně
ambicióznější volejbalistky
Prostějova se proti tomuto
sokovi nijak zvlášť nezapotily. Pohodový mač rozebrala kapitánka týmu Miladou
Bergrová-Spalová na internetových stránkách klubu.

* Soupeř vás asi moc neprověřil,
že?
„Bohužel je to tak. Myslely jsme si,
že týmy ve Středoevropské lize budou kvalitnější, ale zatím jsme absolvovaly tři zápasy proti celkům,
které moc silné nebyly. Pořád však
doufám a věřím, že další družstva,
co nás čekají, budou silnější.“
* V čem byl největší rozdíl mezi
oběma kolektivy?
„Já si myslím, že ve všech herních činnostech. Soupeřky nám
v podstatě mohly potrápit jen

servisem, což je u slabších týmů
proti silnějším obecně nejschůdnější možnost. Klagenfurt
to od druhého setu zkoušel, jenže mu to vycházelo pouze výjimečně a my měly jednoznačně
navrch.“
* Při hladkém průběhu postupně vaše koncentrace opadávala...
„Je to tak... Ono je těžké udržet maximální koncentraci, když je výkonnostní rozdíl tak velký. My se
však na tohle nemůžeme vymlouvat, protože jsme v družstvu půlka

hráček nad třicet let a s takovými
zkušenostmi bychom se měly umět
koncentrovat po celý zápas.“
* Celkově ale současný tým VK
působí dost silně, za kvalitní základní sestavou čekají na šanci
další schopné volejbalistky na
lavičce!
„Také souhlasím. Základ se jeví
výborně, taky lavičku máme letos velmi kvalitní, kterákoliv holka z ní může kdykoliv naskočit a
opravdu pomoct. Jen teď potřebujeme odehrát víc těžkých utká-

ní, abychom se dobře připravily
na Ligu mistryň. Tam by nás pak
soupeři klidně mohli spláchnout,
proto snad budou další zápasy ve
Středoevropské lize kvalitnější a
před Champions League nás dostatečně prověří. K tomu navíc
vedení klubu domlouvá nějaké
přáteláky: ve čtvrtek hrajeme
s Olomoucí a jak jsem slyšela,
někdy později bychom se mohly
střetnout i s polskou Muszynou.
Což by byla vysoká úroveň.“
-pk-

Prostějovští házenkáři tvrdě narazili v Kuřimi
K

40:32

Pv

KUŘIM - Potvrdit výhru z minulého
kola zajížděli prostějovští házenkáři
do neoblíbené Kuřimi. Samotné
utkání pro ně ovšem bylo jako zlý
sen...
Po úvodním vedení domácího celku
dokázali hosté srovnat na 4:4 a v osmé

1. TJ Mittal Ostrava
2. PVK Přerov Precheza
3. SG LD Brno
4. TJ Sokol Frýdek-Místek
5. VK Modřanská Prostějov
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
7. SK UP Olomouc

zápasy výhry prohry sety míče
6
8
6
8
6
6
8

6
4
5
3
3
3
0

0
4
1
5
3
3
8

18:5
16:18
17:7
12:16
14:11
13:11
2:24

546:422
713:704
530:433
582:609
533:518
500:471
399:646

Kuřimští stejně jako skončili první a již
po šesti minutách vedli o třináct branek
– 30:17! To vyústilo v time- out trenéra
Černíčka staršího a praktikování osobky
na exprostějovského střelce domácích
Pišťáka, autora 11 gólů. Hosté jakoby si
od té doby konečně zvykli na bouřlivou
atmosféru a nezvyklý povrch a začali
stahovat nelichotivý stav. V 51. minutě
se dostali na rozdíl pěti branek 32:27.
Na víc se ovšem nezmohli a Kuřim si
pohlídala vysoké vítězství.

„Nezvládli jsme zopakovat výkon
z minulého týdne, zklamala nás hlavně
obrana a technické chyby. Nedokázali
jsme ubránit čtyři klíčové hráče
domácích na které jsme se připravovali
a Ti nám dali dohromady čtyřiatřicet
branek. V prvním poločase se alespoň
dařilo střelecky Černíčkovi mladšímu,
kterého pochopitelně vzali na osobku
a po prvním poločase bylo prakticky
rozhodnuto. I přes jisté zlepšení ve
druhé půli to na zvrat již nestačilo a

domácí si s přehledem připsali vysoké
vítězství,“ poznamenal na adresu utkání
Tomáš Černíček starší, jeden z koučů
prostějovských házenkářů.
V příštím, v pořadí již pátém dějství
2. ligy, skupiny Morava-Jih přivítají
házenkáři TJ Sokol II. na palubovce haly
ZŠ a RG města Prostějova ve Studentské
ulici celek Havlíčkova Brodu. Začátek
zápasu je stanoven na sobotu 23. října od
15 hodin. -tj, pk-

házenkářská sedmička KOSTELEC VYDŘEL VÝHRU
1. LIGA HÁZENKÁŘŮ ČR
JAK SE HRÁLO...
4. kolo: Kostelec n.H. - Nové Veselí 31:30 (16:17), Litovel - Jičín
„B“ 26:18 (8:7), Bystřice p.H. - Dvůr Králové n.L. 43:29 (23:13),
Náchod - Košutka Plzeň 27:22 (11:12), Praha-Chodov - Ostrava
42:28, Karviná SCM - Šumperk nehlášeno
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. HCB OKD Karviná SCM
3
3
0
2. TJ Bystřice pod Hostýnem
4
3
0
3. HC Košutka Plzeň
4
3
0
4. TJ Praha-Chodov
4
2
0
5. Tatran Litovel
4
2
0
6. TJ Šumperk
3
2
0
7. TJ Náchod
4
2
0
8. 1.HK Dvůr Králové nad Labem
4
2
0
9. TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
4
2
0
10. Sokol Nové Veselí
4
1
0
11. HBC Jičín „B“
4
1
0
12. Sokol Ostrava
4
0
0

0
1
1
2
2
1
2
2
2
3
3
4

97:71
135:119
116:108
122:113
102:92
88:82
109:110
112:114
113:133
111:114
100:121
109:136

6
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
0

KAM za prvoligovou házenou
5. kolo, sobota 23. října 2010, 17:00 hodin: Ostrava - Náchod,
Košutka Plzeň - Bystřice p.H., Dvůr Králové n.L. - Litovel, Šumperk
- Kostelec n.H. (neděle 24.10., 10:30, Martiník, Petruška), Nové
Veselí - Praha-Chodov (neděle 24.10., 16:30), Jičín „B“ - Karviná
SCM (neděle 24.10., 17:00)

Zpravodajství ze včerejšího zápasu kosteleckých
JAK SE HRÁLO...
házenkářů jsme vám do tohoto čísla nemohli přinést.
Stručný report přineseme za týden.
-red- 4. kolo: Kuřim - Prostějov 40:32 (23:15), Velké
Meziříčí - Maloměřice 26:29 (12:11), Havlíčkův
Brod – Sokolnice 24:20 (11:11), Ivančice – Zlín 18:18
2. LIGA, SKUPINA MORAVA-JIH
(9:10), Hustopeče - Telnice 30:29, Bohunice - BrnoJuliánov 27:22
4. KOLO
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
SK KUŘIM - TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
40:32
1. HK Ivančice
4 3 1 0111:85 7
2. Házená Legata Hustopeče
4 3 1 0127:109 7
Poločas: 23:15
3. HC Zlín
4 2 2 0131:109 6
Průběh utkání: 2:0,4 :4, 6:7, 10:7, 11:9, 14:9, 14:14, 4. SK Kuřim
4 3 0 1122:108 6
19:15, 23:15, 30:17, 30:23, 32:27, 36:30, 40:32
5. Tatran Bohunice
4 3 0 1109:102 6
Sedmimetrové hody: 3/3:3/1
6. SHC Maloměřice
5 3 0 2148:144 6
Vyloučení:2:6
7. Sokol Sokolnice
5 2 0 3133:140 4
Rozhodčí:Grimm,Matuška
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
4 2 0 293:100 4
Diváků: 49
9. Sokol Velké Meziříčí
4 1 0 3101:100 2
10. Sokol II Prostějov
4 1 0 3102:117 2
11. Sokol Telnice
4 0 0 4112:139 0
Sestava a branky Prostějova:
12. Sokol Brno Juliánov
4 0 0 488:124 0
Hrubý – Kamený
Černíček ml. 10/1
M. Jurík 1
Valach 6
Juráček 1
Bydžovský 5
KAM za druholigovou házenou
T. Jurík 6
Raška
5. kolo, sobota 23. října 2010, 15:00 hodin: Zlín
R. Nevrlý 2
Chytil
- Bohunice, Prostějov - Havlíčkův Brod (Dufek,
Ordelt
Bečička
Malinek), Maloměřice - Kuřim (neděle 24.10.),
Jurečka 1
Sokolnice - Hustopeče (neděle 24.10., 16:00), BrnoTrenéři: Tomáš Černíček st. - Svatopluk Ordelt
Juliánov - Velké Meziříčí (neděle 24.10., 17:00),
Telnice - Ivančice (neděle 24.10., 17:00). -pk-

Na posledním soustředění před mistrovstvím Evropy se Češi utkali s Maďary

Příští program
7. a 8. kolo, sobota 23. října 2010, 10:00 a 14:00 hodin: Lanškroun Křenovice (9:00 a 13:00 hodin), Palkovice - Litovel, Přerov „B“ - Frýdek- PROSTĚJOV - Jak jsme
Místek „B“, Svitavy - DDM Brno, Přímětice - Prostějov (rozhodčí: Přibyl, informovali již v minulém
Malach).
-pk- vydání, o víkendu 9. a 10. října
2010 se čeští reprezentanti sešli
v Prostějově na posledním
soustředění před mistrovstvím
E v ro p y. A p ř í p r a v n é
tréninky završily dvě utkání
s maďarským národním
týmem, který také zavítal na
Hanou. Tuzemští reprezentanti
PROSTĚJOV - Již šest duelů v nej- které přinesly hned deset setů kva- mohli být s pobytem v našem
vyšší soutěži mají za sebou kadetky litní podívané. Bohužel však v obou městě navýsost spokojeni, a to
VK Modřanská Prostějov, které případech se šťastnou koncovkou nejen díky dvěma triumfům,
absolvují svoji premiérovou sezo- pro favorizované Jihomoravanky. ale především zásluhou
nu mezi elitou své kategorie. Po „Holky dokázaly držet se soupeř- kvalitního zázemí, jež se jim
volném losu v úvodním dvoukole kami krok a v některých setech je dostalo. Nadšení pak panovala
si pro první body zajely mladé hráč- s převahou přehrály. Ale také se, z divácké návštěvy a výborné
ky do haly těžkého soupeře, přímo opět jako v Přerově, nevynarovaly kulisy, která panovala na
na půdu velkého rivala do Přerova. výpadků a chyb při jednoduchých mezistátních zápasech. Doslova
Na palubovku nastoupily s velkým míčích. V tie-breacích soupeřky šťastná byla jediná prostějovská
respektem a teprve až ztratily no- uplatnily větší zkušenost a vítězství odchovankyně v reprezentačním
váčkovský ostych, rozehrály dobré, v obou případech strhly na svou týmu Lenka Nasadilová, za
vyrovnané utkání, které mohly i stranu,“ uvedl trenér Jaroslav Matěj. svobodna Faltýnková. Na
vyhrát, nebýt chyb v klíčových oka- Další domácí zápasy sehrály mladé lavičce pak stál nizozemský
mžicích setů. Nakonec odešly pora- naděje VK Modřanská uplynu- trenér Hennie Baas ve službách
ženy 1:3. Druhé utkání lze charak- lou sobotu, kdy v tělocvičně ZŠ Českého korfbalového svazu,
terizovat jako souboj chyb. Méně Palacká přivítal výběr Olomouce. který současně působí i u
jich nakonec udělaly naše hráčky a A hanácké derby dopadlo jasně lépe extraligového týmu SK RG
vydřely v tie-breaku své první ex- pro Prostějovanky, které své rivalky Prostějov. Mistrovství Evropy
traligové vítězství v poměru 3:2 na smetly z palubovky dvakrát 3:0. začíná již 22. 10. a v základní
sety! Následně sehrálo družstvo dvě V tabulce se tak nachází na pátém skupině čekají Českou republiku
soupeři z Portugalska, Turecka
domácí utkání proti SG LD Brno, místě. -pka Walesu. Právě utkání
s Portugalskem bude pro Čechy
v první fázi klíčové.
výsledkový servis 2. ligy, skupina „C“
Češi
se v tréninku nejvíce
Č
zaměřovali
na kooperaci na
1. a 2. kolo: Brno - Frýdek-Místek 3:0 (19,9,20) a 3:0 (11,18,13),
z
Havlíčkův Brod - Přerov 3:2 (22,18,-16,-20,6) a 1:3 (-17,21,-14,-14),
hhřišti. „Řešily se věčné otázky:
Olomouc - Ostrava 1:3 (21,-8,-10,-20) a 0:3 (-7,-11,-15)
kkdo s kým bude hrát, kdo bude
3. a 4. kolo: Havlíčkův Brod - Olomouc 3:0 (11,12,18) a 3:0 (14,13,9),
Frýdek-Místek - Přerov 3:0 (24,20,18) a 2:3 (-15,-18,25,20,-11), VK
Modřanská Prostějov - Brno 2:3 (-18,23,17,-13,-12) a 2:3 (21,-23,12,21,-10)
5. a 6. kolo: Přerov – VK Modřanská Prostějov 3:1 (21,-23,20,17) a
2:3 (-14,25,-17,20,-13), Olomouc - Frýdek-Místek 0:3 (-12,-18,-15) a
1:3 (-19,23,-11,-14), Ostrava - Havlíčkův Brod 3:2 (-23,-19,16,21,14)
a 3:1 (16,23,-19,14)
7. a 8. kolo: Frýdek-Místek - Ostrava 1:3 (-17,23,-20,-21) a 0:3 (-18,23,-23), VK Modřanská Prostějov - Olomouc 3:0 (14,21,20) a 3:0
(10,25,22), Brno - Přerov 2:3 (23,-20,15,-11,-12) a 3:0 (15,19,18)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 8. kole

minutě se dokonce ujali vedení 7:6,
což ovšem bylo z jejich strany poslední
pozitivum v tomto zápase. Kuřim
totiž začala trestat obrovské množství
technických chyb Hanáků rychlými
protiútoky a začala si budovat značný
náskok.Obrana hostům absolutně
nefungovala a po osobní obraně na
skoro jediného střelce Černíčka ml. se
zastavilo poločasové skóre na hrozivých
23:15. Do druhé půle nastoupili

Korfbalová reprezentace sbírala síly v Prostějově

Kadetky Prostějova už mají na
kontě tři extraligové výhry!

„Divoké kočky“ z Klagenfurtu na Hané nevystrčily ani drápek

22-23

body
12
12
11
11
9
9
8

Příští program
9. a 10. kolo, sobota 23. října 2010, 10:00 a 14:00 hodin: Olomouc
– Brno, Ostrava – Prostějov (12:00 a 16:00 hodin), Havlíčkův Brod
– Frýdek-Místek.
-pk-

v základu, jak se kdo cítí, jakou
mají konkrétní hráči kondici apod.
Je to prostě poslední soustředění
a tak je důležité poskládat tu
nejlepší sestavu a zároveň mít
velmi kavlitní náhradníky, kteří
budou v určitých situacích střídat.
Každý musí se musí cítit dobře
aby podával nejlepší výsledky,“
uvedl nizozemský trenér Hennie
Baas ve službách Českého
korfbalového svazu, který
současně působí i u extraligového
týmu SK RG Prostějov. Hráči a
hráčky se také setkali s novým
míčem pro mistrovství Evropy
2010, který IKF představila
teprve koncem září. Nový míč
K5-IKF se od starších modelů
liší nejen barevným provedením,
ale použitým materiálem a
povrchovou úpravou. Český
tým nové míče od IKF obdržel
až po soustředění v Maďarsku
a tak jediná možnost jak se s
ním seznámit přišla teprve těsně
před evropským šampionátem.
Většina hráčů je s novým míčem
spokojená.

Česká Republika Maďarsko 21:9 (12:5)
Zahajovací sestavy
Česká Republika
Útok: Vlastimil Krejčí, Jakub
Bláha, Klára Zábojová, Martina
Jindrová
Obrana: Tomáš Sládek, Jiří
Podzemský, Lenka Nasadilová,
Martina Bouman

Maďarsko
Útok: Dávid Benkovicz, Ámos
Böeothy, Anna Dölles, Andy Nagy
Obrana: Peter Borz, Robert Essing,
Katalin Esek, Marta Szuromi
Zápas, který se v Prostějově
odehrával před 250 diváky(!)
zahájil prvním hvizdem náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. Alosi Mačák. Do utkání
lépe vkročil český tým, když
hned z prvního útoku skóroval.
Nedlouho nato Češi vstřelili i druhý
koš a ujal se tak vedení. Maďaři
však nezůstali dlouho pozadu a ve
4. minutě poprvé skórují. Přibližně
v polovině prvního dějství se zdálo,
že se hráči rozehřívají a tempo hry
se stupňuje. Čechům se střelecky
příliš nedařilo, ale kvalitní obrana
nutila hráče Maďarska k velmi
častým chybám a tak se domácím
dařilo držet vedení 4:2. V 16. minutě
navíc rychle za sebou přidali čeští
hráči dva koše - 6:2. V tu chvíli si
Hennie Baas bere oddechový čas
a nabádá hráče ke koncentraci a to
zejména v útoku. Českému týmu se
po následně podařilo vytvořit tlak na
maďarskou obranu a hostující hráči
zastavovali české akce mnohdy
jen za cenu faulů. Díky několika
penaltám a přesným střelám ze
střední vzdálenosti Česko vyhrálo
první poločas 12:5. I druhý poločas
začal pro české hráče lépe než pro
soupeře. Jak první otevírají bodový
zápis druhého poločasu a rychle se
vzdalují Maďarům na 15:5. Ve 37.

ČEŠI BYLI LEPŠÍ. A pak už se do toho všichni opřeli naplno. V obou zápasech proti
maďarské reprezentaci kralovali domácí hráči a hráčky. Foto: Z. Pěnička
minutě poslal trenér Hennie Baas
do obrany hned čtyři nové tváře.
Po delším čase bez košů se i oni
dostávají do útoku a dařilo se jim
střílet přesně. Maďaři však na každý
koš českých hráčů odpovídají a drží
se v závěsu o deset košů. Za stavu
19:9, dvě minuty před koncem
utkání však Češi přidávají dvacátý
koš z penalty a pouhých pět vteřin
před koncem uzavírá český tým
konečný stav na 21:19 přesnou
trefou z poloviny utkání.
„Přípravné utkání nám tento
zápas posloužil více než dobře.
Hráči v první půli zápasu plnili
taktické pokyny, jak jsme si řekli
před zápasem, i když samozřejmě
ne vždy. V druhé půlce zápasu
s příchodem kompletně nové
čtyřky nastaly v komunikaci
mezi hráči v útoku a tak spousta
útočných akcí končila v rukou
soupeře. Závěr utkání se hráči
dokázali zkoncentrovat a dohráli
utkání ve svižném tempu,“
zhodnotil střetnutí Ivo Kracík,
asistent trenéra reprezentačního
výběru České republiky.

Česká Republika –
Maďarsko 24:11 (9:7)
I na nedělní odvetu se přišla podívat
řada diváků a ti viděli svižný start
utkání. Během prvních čtrnácti minut
REPREZENTAČNÍ TÝM. Korfbalový výkvět České republiky se nechal zvěčnit před reklamní tabulí PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku! si Češi přesnou střelbou ze střední
Foto: Zdeněk Pěnička vzdálenosti vypracovali vedení
5:1 a Maďary prakticky k ničemu

nepustili. Soupeř z Maďarska však
během posledních deseti minut
prvního poločasu zmobilizoval síly
a začal hrát agresivněji. Tato taktika
se Maďarům vydařila. Do konce
poločasu totiž snížili české vedení
na 9:7. Druhá polovina zápasu
měla podobný začátek jako ta první.
Češi se vrátili k taktice ze začátku
zápasu, ale v obraně se již nenechali
zaskočit tvrdou maďarskou hrou.
Za třináct minut Maďaři skórovali
jen dvakrát, ale zato domácí
navýšili počet přesných střel na 16.
I poté Češi navyšovali své skóre
rychleji než soupeř a podobně jako
v prvním zápase si češi osm minut
před koncem utkání vybojovali
desetibodové vedení 20:10. Od té
doby se zápas již spíše dohrával a
hráči bavili publikum pohlednou
kombinační hrou. Ta však již
mnoho košů nepřinesla a utkání
tak skončilo výhrou českého týmu
24:11.
„Také s průběhem tohoto utkání
a vůbec s celým soustředěním
můžeme být spokojeni. Myslím,
že všichni i hráčky pracovali dobře
a ukázali, že mají chuť se o místo
v týmu porvat. Bylo tam sice
několik taktických chyb, ale po
zlepšeném projevu ve druhé půli
jsme zápas zcela ovládli,“ řekl po
druhém utkání Ivo Kracík, „pravá
ruka“ nizozemského odborníka
ve službách české korfbalové
reprezentace Hennieho Baase.
-pk-

Led ještě nestihl skrýt šrámy poslední bitvy,
již nyní vám však přinášíme ty nejaktuálnější
2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST
Výsledkový servis
10. KOLO: VHK Vsetín - HC Slezan Opava 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). Branky a
nahrávky: 8. Bajtek (Brynecký, Ševčík), 18. Rufer (Kubo), 24. Ševčík (Vaněk,
Zavrtálek) - 33. Polok (Kocián), 34. Měch (Grofek, Černý) ◘ SHK Hodonín VSK Technika Brno 7:5 (0:2, 3:2, 4:1). Branky a nahrávky: 24. Tomášek (Hoza,
Flamík), 25. Jurásek (Peš, Špok), 26. Kuba (Tomášek, Hoza), 44. Špok (Peš, Salajka),
47. Vaškovič (Salajka), 49. Korotvička, 60. Kuba (Jurásek) - 4. Kachlík, 7. Matouš
(Rajnoha), 28. Matouš (Žalud, Barus), 34. Košecký (Barus), 46. Strýček (Odehnal,
Kachlík) ◘ HC Uherské Hradiště - AZ Havířov 0:6 (0:1, 0:4, 0:1). Branky
a nahrávky: 19. Balčík, 22. Lhotský (Pavlas, Balčík), 31. Krisl, 33. Stránský, 39.
Balčík (Říčka), 52. Cztefek ◘ HC ZUBR Přerov - HC Uničov 10:0 (4:0, 4:0, 2:0).
Branky a nahrávky: 6. Kolář (Ditrich), 10. Hanák (Kotásek), 15. Kotásek (Hanák,
Kočara), 20. Kočara (Kotásek, Hanák), 21. Kolář (Ditrich, Faltýnek), 24. Ditrich
(Kolář), 32. Hanák (Kočara, Kotásek), 35. Kočara (Hanák, Ferenc), 56. Sedlák
(Faltýnek), 60. Faltýnek ◘ HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Frýdek-Místek 3:2
v prodloužení (1:0, 1:2, 0:0 – 1:0). Branky a nahrávky: 7. Bacul (Vašut, Matějný),
27. Bacul, 63. Bacul (Tatarčík) - 35. Sluštík J. (Gottwald), 36. Štubňaňa (Rozum) ◘
HC Plus Oil Orlová - LHK Prostějov 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Branky a nahrávky: 19.
Ivan (Flašar), 31. Holuša (Javín), 49. Studený (Ivan) - 19. Šimo (Žajgla), 37. Meidl
(D. Šebek) ◘ Salith Šumperk volný los.
11. KOLO: Frýdek-Místek - Hodonín 3:4 v prodloužení. Branky a nahrávky:
3. Rozum (Štubňa), 7. Štubňa (Rozum, Kolařík), 32. O.Sluštík (J.Sluštík) - 40.
Komárek (Korotvička), 49. Vaškovič (Peš, Korotvička), 60. Korotvička (Flamík),
63. Vaškovič (Komárek) ◘ Břeclav - Vsetín 1:5.
Branky a nahrávky: 51. Sedláček - 15. Dubec (Slováček), 20. Dědek, 22. Vaněk,
23. Kubo (Brynecký), 34. Brynecký (Kubo). ◘ LHK Prostějov – HC Nový Jičín
6:1. Branky a nahrávky: 24. Čuřík (Šimo, Peštuka), 27. Čuřík (Peštuka), 33. Čuřík
(Halouska, Šimo), 38. Meidl (Šebek P., Šebek D.), 44. Stejskal, 45. Meidl (Šebek D.,
Šebek P.) - 6. M. Chvostek ◘ Technika Brno – HC Zubr Přerov 1:2 po samostatných
nájezdech. Branky a nahrávky: 43. Vojsovič (Rajnoha, Strýček) - 24. Coufal (Hanák,
Kotásek), rozhodující nájezd Kotásek ◘ Havířov - Valašské Meziříčí 8:3. Branky a
nahrávky: 8. Klimša (Maruna, Najdek), 12. Stránský (Krisl, Balčík), 15. Lhotský,
(Vydra), 15. Klimša, 26. Potočný (Zientek), 54. Klimša (Maruna), 56. Stránský
(Sztefek, Potočný), 58. Potočný (Sztefek) - 10. Bokroš (Blažek), 50. Balga (Fojtík
T., Bokroš), 59. Matějný ◘ Salith Šumperk - HC Uherské Hradiště 6:1 (0:0, 3:1,
3:0). Branky a nahrávky: 25. Velecký, 34. Novosad (Holík, Meluzín), 40. Matějka
(Holík, Novosad), 50. Velecký (Ondráček), 58. Velecký (Haas), 60. Ambruz (Brunec,
Ondráček) - 39. Matula (Kotačka) ◘ HC Uničov - HC Plus Oil Orlová 4:5 (2:2, 1:1,
1:2). Branky a nahrávky: 9. Trojan, 20. Jurča (Dvorčák, Pour), 36. Hodulák (Diviš),
53. Rak (Staněk) - 5. Štefanka (Studený, Škatula), 20. Škatula (Flašar, Ivan), 25.
Štefanka (Kraft), 53. Holuša (Grygar), 53. Ivan (Mikšan) ◘ Opava volný los.
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 11 KOLECH:
1. Salith Šumperk
2. LHK Jestřábi Prostějov
3. HC Slezan Opava
4. HC Plus Oil Orlová
5. AZ Havířov
6. SHK Hodonín
7. HC Bobři Valašské Meziříčí
8. HC Zubr Přerov
9. HC Nový Jičín
10. HC Břeclav
11. VHK Vsetín
12. HC Uherské Hradiště
13. HC Frýdek-Místek
14. VSK Technika Brno
15. HC Uničov

10
11
10
10
9
10
11
10
10
11
9
11
10
10
10

7
7
7
7
5
5
5
4
5
4
3
3
1
2
1

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

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

1
3
3
3
2
4
5
4
5
5
5
6
5
7
8

58:29
49:28
39:26
42:30
44:26
43:37
45:50
47:26
30:35
31:38
22:36
27:46
29:51
27:44
29:60

25
22
21
21
18
17
17
16
15
15
11
11
8
7
4

zprávy z ledové plochy

Hokejisté Prostějova utrpěli křivdu, pak rozstříleli Nový Jičín

Jestřábi zařízl v Orlové sudí Smeták...
PROSTĚJOV - Prostějovu po
výborném startu sezony jakoby
docházel dech. Z posledních šesti
utkání vydoloval jen sedm bodů a
v tabulce se propadl na třetí pozici.
V Orlové ale dlouho živil naději na
bodový zisk. „Olejáři“ totiž nemohli
vyzrát na brankáře Slováka až se
měnilo skóre na opačné straně.
Bezbrankový stav prolomil pěknou
ranou švihem Šimo. Jenže neuběhal
ani minuta a bylo vyrovnáno.
U pravé tyče si zkušeně počkal
Marek Ivan a začínalo se od nuly.
Druhé dějství mělo stejné skóre.
Domácí však odskočili do vedení po
přesném zásahu Holuby. Za hosty
pak ke konci třetiny vyrovnával

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV –
HC NOVÝ JIČÍN
1. třetina 0:1
2. třetina 4:0
3. třetina 2:0
Branky: 24. Čuřík (Šimo, Peštuka), 27. Čuřík (Peštuka), 33.
Čuřík (Halouska, Šimo), 38. R. Meidl (P. Šebek, D. Šebek), 44.
Stejskal, 45. R. Meidl (D. Šebek, P. Šebek) - 6. M. Chvostek
Střely na branku:
36:31
Rozhodčí: Skoupý - Brabec, Pospíšil
Vyloučení:
8:9
Využití: 2:0
Diváků:
1313

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven. Švach)
Kolibár,
K
Kol
Ko
olilibár
bár Finkes
bá
Fink
inke
kes

Paška, Jedlička
Peštuka, Halouska

Doseděl, Tomiga
Stejskal - Duba - Chomič
la
Šimo - Čuřík - Žajgla
ebe
bek
Meidl - P. Šebek - D. Šebek

kam za hokejem....
12. kolo, středa 20.října 2010, 18:00 hodin: Vsetín - Prostějov (17:30 hodin),
Valašské Meziříčí - Šumperk, Hodonín - Havířov, Přerov - Frýdek-Místek, Orlová
- Technika Brno, Nový Jičín - Uničov, Opava - Břeclav, Uherské Hradiště volný los
13. kolo, sobota 23. října 2010, 17:00 hodin: Prostějov - Opava, Technika Brno - Nový
Jičín, Frýdek-Místek - Orlová, Havířov - Přerov, Uherské Hradiště - Valašské Meziříčí,
Uničov - Vsetín (neděle 24.10.), Šumperk - Hodonín, Břeclav volný los
-pk-

Meidl. Rozhodnutí tak padlo až
v závěrečném dějství. Hrdinou
zápasu se stal Václav Studený, který
zužitkoval Ivanovu nabídku a zajistil
Orlové bodový komplet. Marně si
Jestřábi prakticky po celé utkání
stěžovali na sudího Smetáka...
Aleš FLAŠAR – HC Plus Oil Orlová:
„Střelecky se trápíme, ale jsem rád,
že jsme to zvládli. Perně vybojované
vítězstvíjemnohdylepšínežjasnávýhra
7:0. Nebylo to pro nás jednoduché. Náš
výkon jsme museli podpořit skutečně
kvalitní defenzivou a to jsme zvládli, i
když za dvě individuální hrubky jsme
zase zaplatili dvěma góly. Pro nás to
bylo jedno z nejtěžších utkání v sezoně.
Soupeř disponuje kvalitním kádrem a

u ek
uš
Bartošek - Kryl - Matoušek

Trenéři:

Petr Zachar a Martin Kužílek

my už potřebovali vyhrát. Museli jsme
proto vycházet z precizní obrany, ve
které nám ale scházel zraněný Tomis.
Prostějov navíc hrál velmi dobře
takticky, ale doplatil na vylučování.
Možná mu v závěru chyběly síly...
Jestli to bylo pro mě prestižní? Trochu
jo. Proto jsem také do kabiny vypsal
speciální prémie. Kluci mě nezklamali
a mohou se těšit na odměnu.“
Petr ZACHAR – LHK Jestřábi
Prostějov:
„Po zápase jsem ani nechtěl mluvit,
nevěděl jsem co... Rozhodčí nás
totiž jednoznačně poškodil. To bylo
zbytečné tam vůbec být, byla to těžká
provokace... Podle mého názoru to
bylo jednoznačně zaměřené proti nám.
Od toho se to celé odvíjelo. Vrcholem
bylo, kdy jsme hráli ve čtyřech a
Jedlička ztratil hokejku. Rozhodčí
místo toho, aby ji nechal ležet, ji
vyhodil za mantinel a tím pádem jsme
hráli ve třech. Nebo v poslední třetině
najel domácí hráč do našeho gólmana.
Samozřejmě přijel obránce a vyhodí
ho. Rozhodčí ukázal, že vylučuje
oba dva, ale najednou na trestné seděl
jenom náš hráč. S tím prostě nešlo nic
dělat. Kdyby nás nepoškodil takhle,
tak by si našel jinou záminku. Polovina
oslabení třeba byla právem, ale když jel
například Šimo sám na bránu a dostal
sekeru přes ruce, tak rozhodčí nepískl
nic. Po zápase jsem klukům poděkoval,
odehráli dobré utkání. Ale za té situace
by se k nám muselo přiklonit velké
štěstí, abychom vyhráli.“

HC PLUS OIL ORLOVÁ
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina 1:1
2. třetina 1:1
3. třetina 1:0
Branky: 19. Ivan (P. Flašar), 31. Holuša (Javín), 49. Studený
(Ivan) - 19. Šimo (Žajgla), 37. R. Meidl (D. Šebek).
Střely na branku:
36:25
Rozhodčí: Smeták - Vengřín, Záviský
Vyloučení: 3:10, navíc Studený (O) - Duba (Pv)
osobní trest 10 minut za nesportovní chování
Využití: 3:0
Diváků:
501

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven: Švach)
D
Doseděl,
ossed
eděl
děl Finkes
Fiinke
nk
kes
es

Paška, Jedlička
Peštuka, Halouska

(připraveni: Kolibár, Tomiga)
Stejskal - Duba - Zachar
la
Šimo - Čuřík - Žajgla
ebe
bek
Meidl - P. Šebek - D. Šebek

Matoušeek)
k)
(připraveni: Bartošek - Kryl - Matoušek)

Trenéři:

Petr Zachar a Martin Kužílek

Po bídné první třetině to vzal do ruk ČUŘÍK!
PROSTĚJOV - Zdá se, že prostějovští
Jestřábi překonali malinko „hluché“
období, které je potkalo po úvodních
šesti kolech, v nichž pokaždé bodovali,
a nyní se opět vrací na vítěznou vlnu.
Tentokrát neodolal jejich náletu Nový
Jičín. Přesto to s hosty nevypadalo po
úvodních dvaceti minutách vůbec
zle. Po samostatné akci totiž poslal
Slezany do vedení Chvostek a do šaten
se tak odcházelo lépe Novojičínským.
Po opětovném návratu na led si ale
vzal trenérova slova k srdci Jakub
Čuřík a čistým hattrickem dokonale
otočil vývoj skóre. Pětadvacetiletý
forvard se navíc třemi zásahy dotáhl
na nejlepšího kanonýra týmu Patrika

Šebka. Dvěma zásahy podpořil
jestřábí výhru 6:1 také Radek
Meidl. Ten v kanadském bodování
živí pozoruhodnou bilanci 4+0. K
vítězství pomohl i olomoucký útočník
Chomič, nahradivší v prvním útoku
Davida Zachara. -pk-

hlasy ze střídačky
Petr ZACHAR - trenér LHK Jestřábi
Prostějov:
„Chtěli jsme dát příležitost všem
útočníkům a začali na čtyři pětky.
Bohužel se nám to neosvědčilo, takže
jsem hru stáhnul opět na tři útoky a
hra se trošku zlepšila. I tak jsem ale o

první přestávce musel v šatně zvýšit
hlas a některé hráče si vzít bokem
a promluvit jim do duše. Pak to
najednou začalo klapat, hráči začali
lépe bruslit, dostávat se do šancí a
hrát hokej.“
Petr KNEDLÍK - HC Gedos Nový
Jičín): „První třetina byla z naší
strany dobrá, dokonce jsme domácí
přestříleli a měli i dobré šance. Jenže
když ty šance nedáme, tak nemůžeme
vyhrát. Potom jsme ve druhé části
vyrobili tři taktické chyby a hned
to bylo 3:1. A za tohoto stavu jsme
několikrát netrefili téměř prázdnou
bránu, to se pak těžko vyhrává.“
-red-

FLORBALISTÉ ukázali doma vysokou morální sílu a MAJÍ DVĚ VÝHRY!
„Máme v kádru velké množství nováčků, ale i přesto má mužstvo jiskru,“ pochvaluje si hrající trenér Milan Fojt
PROSTĚJOV – Dva zápasy druhé
ligy měli o uplynulém víkendu na
programu florbalisté FbC Playmakers
Prostějov. V sobotním utkání si nejprve
poradili s Petrovicemi, v neděli na
ně čekal nedávný extraligový celek
z Třince. A i tento tým se musel před
uměním „Playmakerů“ sklonit!
V obou střetnutích přitom rozhodovala
fyzická odolnost a dramatický
závěr. Florbalisté nakonec dokázali i
s omlazeným týmem oba své protivníky
udolat houževnatostí a rychlým
přístupem. V neděli pak rozhodovalo
dokonce i prodloužení! Prostějov si
tak po víkendových utkáních připsal
hned 5 bodů a značně odskočil svým
pronásledovatelům ze spodu tabulky
na druholigový poklidný střed!
FbC Playmakers Prostějov - Z.F.K.
Petrovice 8:5 (3:3, 1:1, 4:1)
Branky a nahrávky: 2. Zakopal (Šiler), 3.
Z. Fojt (Hloch), 8. Marek Bouda (Ťuik),
33. Marek Bouda (Z. Fojt), 47. Čmela
(Krnáč), 52. Marek Bouda, 53. Krnáč
(Kováč), 60. Čmela (Z. Fojt). Vyloučení:
5:3. Využití: 2:0. Oslabení: 1:0. Sestava
FbC PLaymakers: Procházka, Krátký –
M. Fojt, Martin Bouda, Hloch, Sedláček,
Z. Fojt, Čmela, Páleník, Marek Bouda,
Řehulka, Kováč, Krnáč, Začal. Hrající
trenér: Milan Fojt.
Zaplněné hlediště hned v úvodu mohlo
několikrát jásat. Prostějov vlétl do utkání
opravdu po hlavě a zejména agresivní
presink přinesl hned zkraje vcelku
požehnanou úrodu. Petrovice byly
doslova opařené rychlým přístupem
a přesnou koncovkou Hanáků. Zápas
otevřel střelecky ve 2. minutě Zakopal
po přihrávce Šilera – 1:0. Za půl minuty
se po přihrávce mladíka Jana Hlocha
prosadil kapitán Playmakerů Zdeněk
Fojt a bylo to 2:0. Tlak však neustával,

Prostějov se snažil utkání zlomit co
nejrychleji, dokud se hosté neproberou
z šoku. Pořádně jim pak zatrnulo po střele
Čmely, míček jen orazítkoval břevno
hostující klece. O dvě minuty později se
už znovu tribuna otřásala v základech.
Obránce Ťuik našel Marka Boudu, a
ten si svůj první start v sezóně, náležitě
užíval - 3:0! Domácí v tu chvíli jasně
dominovali ve všech herních činnostech.
Hosté se zmohli takřka na svoji první šanci
až v polovině prvního dějství. To obránce
Petrovic v nouzi vyhazoval míček za
obranu domácích, jenže míček skončil až
u Šamonila, který okamžitě bez přípravy
bekhendem prostřelil Procházku – 3:1!
Playmakery ten gól lehce vyvedl z rytmu,
a hosté ucítili svoji šanci. Opět nahozený
míček před bránu Dalibora Procházky,
z kterou si ve skrumáži nejlépe poradil
Cihelka – 3:2! Hra se pak srovnala, takže
bylo k vidění pár šancí na obou stranách.
V závěru úvodní části se ale hostům
podařilo přeci jen vyrovnat. Přihrávku
před bránu šikovně tečoval Růžička –
3:3. Druhá třetina se nesla v duchu konce
první třetiny. Domácí kupili nepřesnosti,
které ale v posledních chvílích hasili.
Petrovice se do nikterak vyložené gólovky
nedostaly, avšak střely z dálky a z úhlu byli
několikrát nebezpečné. Další branku viděl
domácí ochoz až za polovinou utkání, to se
z přesilovky prosadil Marek Bouda – 4:3!
Hosté však s odpovědí nečekali dlouho,
nedorozumění v obraně potrestal Cihelka –
4:4! Hra v tu chvíli byla hodně rozhozená.
Petrovice si však vytvořili, zejména díky
nedorozumění obránců domácích největší
šanci k prolomení skóre. Samostatný únik
však bravurně zastavil brankář Procházka.
Svoji práci odvedla i nová palubovka, která
nutila oba týmy k častějším kontaktům. Do
závěrečné části šli Hanáci s jasným cílem,
rozhodnout a uspět v utkání. Prvních pár
minut ovládla taktika obou týmu, nikdo

nechtěl udělat tu zlomovou chybu. Hra
na jistotu vedla často k jednoduchým
řešením, individuálním průnikům,
nepřesností na obou stranách. Na řadu tak
přišli dovednosti v početních výhodách.
Prostějov naplno rozjásal hlediště v sedmé
minutě, kdy v závaru před bránou hostí
šikovně posunul Krnáč Čmelovi, a ten
si poradil mazácky – 5:4! Rozhodující
moment obstarala druhá řada domácích.
Marek Bouda mířil přesně, a jeho úvodní
start v sezóně znamenal hattrick – 6:4!
Dramatické okamžiky ale měli teprve
přijít. Po diskutabilních zákrocích se
Petrovice přeci jen prosadili, to když
Lazók ve skrumáži prosekal míček až za
záda domácí brankáře Procházky – 6:5!
Jenže o půl minuty později uklidnil znovu
dvoubrankovým vedením Hanáky Jakub
Krnáč ve spolupráci s Michalem Kováčem
– 7:5! Rozhodčí se ještě pokusili hosty
přitáhnout do zápasu, a poslali Playmakery
do oslabení. Hosté se tedy odhodlali ke hře
bez brankáře, navíc posílenou početní
výhodou. Všechny spekulace utnul Libor
Čmela, jehož zásah z vlastní poloviny
našel gólový apetit – 8:5! Na konečné
podobě výsledku už nezměnila ani šance
Petrovic, kterou školácky promarnil jeden
z útočníků. Prostějov tak v premiérovém
utkání druhé ligy přehrál dle předpokladů
karvinský tým z Petrovic po výsledku 8:5.
„Předem bych chtěl klukům pogratulovat
za to, že jsme to vydrželi hrát až do úplného
konce. Dále bych chtěl velice poděkovat
agentuře www.czhudba.cz a Tomáši
Jurenkovi, který nám zapůjčil ozvučovací
techniku na utkání, a těším se na společnou
práci zítra a na dalších domácích zápasech.
Teď nás čeká ještě deset důležitých
domácích utkání. Ale vrátím-li se k utkání,
tak jsme do něj vstoupili přesně tak, jak
jsme si řekli. Přístup, zodpovědnost,
napadání, přesná koncovka, důslednost.
Škoda, že jsme ještě nepřidali čtvrtý gól,

z toho by se soupeř asi už nedostal. Nás
to však zřejmě uspalo a uspokojilo. Byli
jsme si jistí tím, že se nám nemůže nic
stát. Hodně jsme pak znervózněli a často
panikařili i v situacích, které byli poměrně
lehce realizovatelné. Soupeř si moc šancí
nevytvořil, ale trestal z tvrdě. Zbytečně
nic nevymýšleli, a jejich branky padali
spíš po individuálních chybách. Jsem
rád, že jsme se ve druhé třetině trochu
probrali a začali znovu ohrožovat aktivní
hrou jejich bránu. Pochvalu zaslouží i
náš brankář Dalibor Procházka, který si
poradil po nedorozumění s únikem hostů
bravurně. Tento týden jsme zapracovali
na standartních situacích a početních
výhodách, které utkání prakticky rozhodli.
Spokojenost s třemi body je, teď je třeba
zdolat i favorizovaný Třinec,“ konstatoval
po utkání hrající lodivod Milan Fojt.
FbC Playmakers Prostějov - SK FBC
Třinec 7:6 v prodloužení (2:3, 3:3, 1:0 1:0)
Branky a nahrávky SK RG: 1. Krnáč
(Řehulka), 18. Kováč, 21. Čmela (Z. Fojt),
24. Žák(Z. Fojt), 37. Sedláček (Krnáč), 58.
M. Fojt (Martin Bouda), 63. Krnáč (Marek
Bouda). Vyloučení: 5:12. Využití: 2:1.
Oslabení: 0:0. Sestava Prostějova: Krátký,
Procházka – M. Fojt, Martin Bouda,
Hloch, Sedláček, Z. Fojt, Čmela, Marek
Bouda, Řehulka, Kováč, Krnáč
Nedělní utkání začalo po třetí hodině
odpolední. Domácí k němu přistoupili
s respektem, avšak s jasným cílem
zvítězit. Favorit z Třince, měl na své
straně technickou kvalitu a zkušenost.
Prostějovští opět sázeli na svoji
houževnatost a agresivitu a úvod začal
v jejich podání jako z pohádky. Po
parádní standardní situaci otevřel skóre
Jakub Krnáč, který po přihrávce Jakuba
Řehulky zmátl nejen obranu, ale i
zaskočeného brankáře – 1:0. Hosté však

odpověděli stejnou mincí. Prakticky
z první střely se prosadili. Dalekonosnou
střelu z poloviny hřiště Krzyžánka
překvapila domácího brankáře Krátkého,
jenž nastoupil do tohoto utkání mezi tyče
– 1:1! Třinec udeřil o minutu později
znova. To se z prostředka uvolnil Vlček,
a vymetl Krátkému pravou šibenici –
1:2! Playmakeři se do šancí dostávali,
ale zatím jim dělala problém zejména
koncovka nebo dobře organizovaná
obrana. Třinec potrestal nedůslednost
a zejména špatné pokrytí před vlastní
branou domácích, a rázem vedl rozdílem
dvou branek. Pohotově zakončoval Labaj
– 1:3. Prostějov se zvedl až přesným
zásahem Michala Kováče, který prostřelil
Bobka – 2:3. První třetina přinesla ještě
početní výhodu domácích, avšak veškeré
pokusy končily většinou nad. Prostřední
část začala tak, jako ta první. Playmakeři
překvapili hosty rychlým gólem, a bylo
znovu srovnané. Velký podíl na brance
měl dobře napadající kapitán Zdeněk
Fojt s Liborem Čmelou, jenž druhý
jmenovaný rozjásal slušně zaplněné
hlediště – 3:3. Hosté už nebyli tak rychlý
směrem dopředu, ovšem konstruktivní
hra zezadu, postavená zejména na
velice šikovném individuálním hráči
Krzyžánkovi přinášela ovoce. Jenže
do vedení poslal Třinec domácí tým.
Nedorozumění v obraně potrestal kapitán
hostů Petřík – 3:4. Hosté se snažili
Krátkého překvapit zejména z větší
vzdálenosti, avšak pokud šla střela mezi
tyče, končila na Krátkém. O vyrovnání
se postaral Michael Žák, jehož technická
střela skončila až za zády Bobka – 4:4.
Hosté však zanedlouho dostali početní
výhodu. I když prakticky Třinci chyběla
přesnost a rychlost v kombinaci, dočkali
se. Střelu z půlky tečoval před brankářem
Strondala – 4:5. Prostějov se mohl znovu
několikrát dostat na remízový stav, avšak

Prapor českého boxu drželi Prostějované
O poznání méně důvodů ke spokojenosti měl domácí Milan Šátek.
Proti Tunisanu Bahrimu neudělal ani
jeden bod. Ostravští fanoušci boxu
mohutně fandili také poslednímu
českému zástupci v supertěžké váze.
Prostějovský talent Dominik Musil
se jim za to odměnil bezchybným výkonem. Litevce Laimonase zasypal
hned v úvodním kole sprškou úderů,
a to bylo pro další průběh zápasu rozhodující. „Získal jsem hned v úvodním kole dostatečný náskok, což mě
uklidnilo. Nemusel jsem se bezhlavě
hnát do útoku, naopak chyboval můj
soupeř a já jsem ho za to dokázal ně-

kolikrát potrestat. Myslím, že jsem
vyhrál naprosto zaslouženě,“ hodnotil po výhře 7:1 svůj semifinálový
výkon Musil.
Ve finálovém mači padli bohužel
oba naši borci. Vardan Besaljan prohrál ve váze do 75 kilogramů s Irem
Quigleym vysoko 2:7. Nezopakoval
suverénní výkon ze semifinále a nebyl se svým vystoupením příliš spokojen. „Chyběla mi šťáva. Nedostal
jsem se vůbec do tempa a od začátku
jsem musel dohánět náskok soupeře.
Bylo cítit, že ještě nejsem na začátku sezony pořádně vyboxovaný.
Nedokázal jsem dodržet taktiku, kte-

rou jsme si řekli s trenérem. Diváci
byli skvělí a moc jsem se jim chtěl
odměnit vítězstvím, ovšem soupeř
byl tentokrát lepší,“ pověděl po finálovém duelu český reprezentant.
V podobném duchu hovořil i
druhý český zástupce Dominik
Musil. Jeho finálový soupeř v
supertěžké váze Turner z Irska
se v turnaji představil úplně poprvé, protože v semifinále vyhrál bez boje. Podsaditý boxer
byl však nečekaně mrštný, a to
na Musila platilo. „Byl rychlejší než já, vůbec jsem nedokázal
využít výškovou převahu ani

delší paže,“řekl po zápase Musil
a rovněž si postesknul nad skutečností, že turnaj na začátku
sezony ho nezastihl v optimální
formě. „Nebylo to úplně špatné,
hlavně v semifinále jsem zaboxoval dobře. Ale v boji o zlato
mi scházela rychlost a jistota. Je
to velká škoda, protože si myslím, že bylo v mých silách irského soupeře porazit,“ dodal.
Letošního mezinárodního turnaje v
Ostravě se zúčastnilo 54 boxerů z
jedenácti zemí světa. Zájem o start
na tomto podniku, který už léta
patří do kalendáře světové boxer-

ské federace, byl veliký a je tedy
pravděpodobné, že příští jubilejní
ročník nabídne opět podívanou vynikající úrovně.
-pkVýsledky – finále, kategorie do 52 kg:
Hajri (Tun.)- Unvari (Maď.) w.o., do 56
kg: Nevin (Ir.) – Žukov (Běl.) 6:3, do 60
kg: Kamilov (Rus.) – Donnovan (Ir.) 5:4,
do 64 kg: Ramaškevič (Běl.) – Moylett
(Ir.) 2:1, do 69 kg: McLaughlin (Ir.)
– Bahri (Tun.) 4:1, do 75 kg: Quigley
(Ir.) – BESALJAN (ČR) 7:2, do 81 kg:
O´Neill (Ir.) – Tiščenko (Rus.) 1:0, do 91
kg: Kiryjenka (Běl.) – Con (Ir.) 6:4, +91
kg: Turner (Ir.) – MUSIL (ČR) 4:2.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. LIGY, DIVIZE IV
1. SC Hattrick Brno FbŠ
2. FBC Spartak MSEM Přerov
3. FBC Vikings Kopřivnice
4. Retro Bulldogs Brno „B“
5. 1. MVIL Ostrava
6. FbC Playmakers Prostějov
7. 1. FBK Rožnov p.R.
8. SK FBC Třinec
9. Slavia I-tec Havířov
10. Z.F.K. Petrovice
11. TJ Sokol Brno Židenice
12. FbK Horní Suchá
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na poslední chvíli zasáhla skvěle obrana,
nebo domácí brankář. Třinec v polovině
utkání utekl domácím na rozdíl dvou
branek. Nedorozumění obrany potrestal
Tomiczek – 4:6. Domácí však neskládali
hlavu dolů a neúnavně atakovali branku
hostů. Třinec se začal spoléhat spíše na
brejky, začal strádat v osobních soubojích,
a také se začala projevovat přeci jen
únava. Playmakeři nastoupili do utkání
s třemi pětkami, což jim umožňovalo
držet fyzicky náročnou hru až do konce.
Playmakeři dostali možnost hrát znovu
přesilovku, ale tentokrát s gólovým
koncem. Krnáč našel úplně volného
Sedláčka, který se trefil naprosto přesně
– 5:6. Dramatický průběh hry ve zbytku
utkání tak byl jednoznačně na spadnutí.
V další přesilovce zacinkal na tyč Krnáč,
ale gólovou radost ani následný tlak
nepřinesl. Závěrečná část přinesla hodně
vyloučení, nervy však nedokázali udržet
hosté. Prostějov ukázal svoji fyzickou
odolnost a neustále napadal soupeře
v rozehrávce. Jednu chybu potrestal
Sedláček, kterému však radost pokazil
až hvizd rozhodčích za údajnou hru
vysokou holí. Prostějov stáhl hru na dvě
pětky a snažil se utkání alespoň srovnat.
To se mu podařilo necelé tři minuty před
koncem. Střelu z dálky Milana Fojta
zastavila až síť – 6:6! Asistenci si připsal
Martin Bouda. Závěr utkání pak nervově
nevydrželi hosté, které rozhodčí sice
trestali, avšak až docela mírně. Domácí
tak měli minutu přesilovku do konce
normální hrací doby. Prostějov se však
do koncovky tolik nehrnul, a spokojil
se s bodem. Do prodloužení nastoupili
domácí s minutovou přesilovkou. Tu
hosté přečkali bez újmy. Zkrat hostů
přišel na konci druhé minuty prodloužení.
Nejprve hrubě a úmyslně napadl
domácího kapitána při přerušení Šimský,
ovšem místo červené karty dostal pouze
trest nejnižší. Za nedlouho pak úmyslně
a školácky nastřelil Krzyžánek vztekle
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rozhodčího, a znovu se místo červené
dočkal pouze vyloučení na dvě minuty.
I tak přesilovka 5 na 3 byla velice
slibná. Domácí se svojí šance nepustili
a v čase 62:28 rozhodl o osudu utkání
Jakub Krnáč, jenž prostřelil hostujícího
brankáře posedmé. Domácí si tak připsali
dva body do tabulky a překvapivě
nedovolili dobýt svoji domácí tvrz – 7:6!
„Do utkání jsme vstoupili opět parádně,
secvičená standartka přinesla první
úspěch. Potom jsme dostali velice rychlý
gól, který nás trochu překvapil, soupeř se
sice netlačil tolik dopředu, ale ani my jsme
neoplývali nějakým ofenzivním stylem.
Bohužel všechny branky jsme dostali
po individuálních školáckých chybách.
Tohle se nemůže stávat. Musíme se tomu
na příště vyvarovat, tm se sehrává, ale už
je nejvyšší čas tomu zamezit, zbytečně
se pak dřeme. Soupeř byl technicky
kvalitnější, lepší, avšak rozhodla morálka
a duševní síla týmu. Pracovali jsme
v utkání na stále důsledném napadání, a
nepolevovali jsme, i když jsme technicky
zaostávali. Soupeř měl výborného
zadáka, který hrál opravdu velice dobře,
v prodloužení si ale svůj výkon dost
pošpinil. Pochválím také početní výhody,
kde jsme se prosadili, rovněž důslednost a
maximální odhodlanost za nepříznivého
stavu. Vítězství v prodloužení beru za
vizitku a morální sílu mužstva, který
ukázalo svůj potenciál. Máme sice
ještě hodně práce, ale disponujeme
širokým kádrem, který jsme se loni
snažili vytvořit. Dobru práci odvedli
oba brankáři, jak Procházka včera, tak
Krátký dnes,“ uvedl po nedělním souboji
hrající asistent trenéra Bouda. „Zvláštní
poděkování patří také agentuře www.
czhudba.cz a Tomáši Jurenkovi, který
nám zapůjčil ozvučovací techniku na
utkání, a hlavně divákům, kteří si našli
cestu na naše utkání, zaplněná tribuna
byla naším šestým hráčem,“ dodal taktéž
hrající vedoucí týmu Josef Ťuik.
-pk-
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Finále nohejbalové extraligy dorostenců musel rozhodnout třetí zápas

CHYSTÁ SE BOXERSKÝ SERVIS!

Na Kotlářce se zrodil navlas stejný výsledek
jako v prvním utkání! A opět vyhráli domácí...

Boxerští příznivci, pozor! Už jen třináct dnů chybí do domácí premiéry extraligového týmu BC
DTJ Prostějov, který v neděli 31. října přivítá v sokolovně výběr Ostravy a tak je nasnadě, že
boxerská horečka stoupá! PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto hlavní mediální partner klubu,
u toho nemůže chybět a tak již do příštího vydání připravujeme speciální BOXERSKÝ SERVIS.
Právě v příštím čísle tak najdete vše potřebné, co byste mohli a měli k letošnímu ročníku nejvyšší
tuzemské soutěže družstev vědět!

PRAHA - V neděli 10. října 2010 se na půdě pražské
Kotlářky odvetný zápas finále
BOTAS dorostenecké ligy mezi domácím celkem Kotlářka
Praha a hostujícím Sokol I
Prostějov. Zápas byl očekáván
s velkým zájmem nohejbalových příznivců, kteří pražskému týmu vytvořili skutečně
výborné domácí prostředí.
Hostující výběr nastoupil v
sestavě J. Valenta, K. Pacejka,
T. Drobil, L. Rosenberk, T.
Anděl, M. Štěpánek a Pírek. Za
tým Kotlářky hrál L. Štěpař,
M. Vedral, T. Macurek, P.
Poncar, M. Strejček, K. Fišer.
L. Wiesner a M. Kolář. A
Pražané nakonec mohli být
spokojenější, když svého soka
zdolali 5:3 na zápasy. Tedy navlas stejným poměrem jako v
prvním souboji uspěli na svém

hřišti Hanáci. O mistrovském
titulu tak musel rozhodnout
třetí zápas finálové série, který
se odehrál včera v Prostějově.
Výsledek už znáte ze strany 15
dnešního vydání...
Hned v úvodním zápase finále
s pořadovým číslem dvě
soupeř prolomil hlavní
prostějovskou zbraň
- hru dvojic, když domácí dvojka Vedral
- Macurek porazila
Drobila a Rosenberka
2:1 na sety. Vzápětí ovšem
Sokol I Prostějov srovnal
stav na 1:1, neboť Valenta s
Pacejkou pouze o jediný míč
porazili Štěpaře s Poncarem
a střídajícím Strejčkem.
Prostějovské družstvo ovšem
zaváhalo ve hře trojic, ani
sestava Pacejka – T. Drobil Rosenberk, ani sestava Valenta

– Anděl - Štěpánek nenašla
protizbraň na méně chybující
domácí trojice a stav byl již
3:1 na zápasy pro domácí celek
SK Kotlářky Praha. Po tomto
výborném úvodu domácích zapnuli hráči Sokola I na plné obrátky a výsledkem obrovské bojovnosti bylo srovnání celkového stavu na
3:3 a vše bylo opět otevřeno. Nejprve Valenta
v singlu oplatil porážku
z prostějovského zápasu
Vedralovi, aniž by mu povolil uhrát set a vzápětí rovněž bez
ztráty setu vyhrála první prostějovská trojka vedená Pacejkou
s Drobilem a Rosenberkem. Za
tohoto stavu ovšem další domácí trojice porazila v ten den
velice špatné hrající sestavu
hostů Anděl-Štěpánek-Valenta
se střídajícím Pírkem a domácí

Kotlářka vedla 4:3. Hned následující dvojice Pacejka-Valenta
ovšem prohrála proti Vedralovi
s Macurkem po nejdramatičtějším průběhu celého utkání a setech 9:10, 10:9 a 9:10! Pražský
tým tak mohl slavit srovnání
finálové série na 1:1 na utkání.
„Kluci bojovali seč jim síly
stačili, bohužel tentokrát se ne
vždy podařilo všechno tak, jako před týdnem v Prostějově,
někdy měli i trochu smůly. Dost
výrazně tento zápas ovlivnil
výkon rozhodčího, ke kterému
se raději nebudu vyjadřovat,
jen musím podotknout, že naše
hráče výrazně poškodil a jeho
rozhodnutí bude mít zřejmě
vliv i na rozhodující zápas o
titul u nás v Prostějově,“ poznamenal bezprostředně po utkání
Richard Beneš, trenér nohejbalistů Prostějova.
-pk-

Závěrečné ohlédnutí za Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka

Z domácí nadějí se blýsknul TOMÁŠ SALAJ
„Byl to slušný výsledek,“ usmál se talentovaný cyklista SKC
PROSTĚJOV - Letošní bitvy
Grand Prix Prostějov 2010, nebo
chcete-li „Memoriálu Otmara
Malečka“ v dráhové cyklistice
jsou sice již nějaký ten pátek
minulostí, na stránkách našeho
týdeníku, který byl exkluzivním
mediálním partnerem jedné z
největší akcí na velodromu v tuzemsku, však postupně odeznívají dozvuky v pořadí jedenáctého
ročníku prestižních závodů. Ty sice poslední srpnový pátek narušil
déšť, který zrušil veškeré disciplíny mládežníků, ovšem hlavní program odjelo startovní pole víceméně kompletní. A nejenom k naší velké radosti se ve výsledkových
listinách neztratili ani domácí závodníci - členové prostějovského
SKC. Z nich doslova zazářil člen
výběru „U 23“ Tomáš Salaj, který v bodovacím závodě dokonce
vyhrál jedno z kol a v konečném
pořadí obsadil vynikající osmou
příčku. „Tomáš ukázal, že jde
letos hodně nahoru,“ sdělil viditelně spokojený Petr Šrámek,
předseda prostějovského cyklistického oddílu. „Od rána
jsem se cítil dobře a padlo
to,“ usmíval se Tomáš Salaj.
O pár minut později se rozhovořil v exkluzivním interview pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

„Jo, já jsem spokojenej. Na to, jaké jsem týden před závody prodělal nachlazení a měl horečky, tak
to ušlo. (úsměv)“
* Tušil jste od začátku, že vám
závody takzvaně sednou?
„Od rána jsem se cítil dobře.
Takže jsem doufal, že by to mohlo vyjít a padlo to! Sice v tom byl
i kus štěstí, ale největší roli hrál
výkon, který byl skutečně dobrý.“
* Jak byste závod z vašeho pohledu popsal?
„Jelo se od začátku hodně rychle.
V první polovině jsem využil úniku k zisku kola, což mi přineslo
dvacet bodů a vítězství v jednom
bodování bylo dalších pět bodů,
což považuji za slušný počin. S
konečným výsledkem a celkovým umístěním můžu být opravdu hodně spokojený.“
* Mohl jste se na přímo srovnat
s českou špičkou i mezinárodní
konkurencí. Jaké to je jezdit
napřímo proti takovým ostříleným borcům jako jsou Milan
Kadlec, Lojza Kaňkovský či

třeba Petr Lazar?
„Určitě tady bylo přímé srovnání s
evropskou špičkou, což je paráda.
Závody takové úrovně nejezdím
běžně, takže to pro mě a moji kariéru hodně znamená. Navíc se jelo
doma, mohl jsem se ukázat před
rodinou a známými, což je super.“
* Nejenom organizátory, ale
i samotné závodníky hodně
natrápilo počasí. Déšť skrápěl
velodrom prakticky až do pozdních večerních hodin. Byl to pro
vás osobně velký problém?

„V loňském roce jsem měl hned
zkraje sezony úraz a po zlomenině ruky mohl naskočit do závodů
až někdy v dubnu. To se na mě
poměrně dost podepsalo, zbrzdilo mě to nezávodilo se mi dobře.
Letos vše proběhlo podle plánu,
žádné zranění jsem neměl, absolvoval jsem celou přípravu a na
výkonech i výsledcích je to znát.“
* Čeho si doposud nejvíce ceníte?
„Asi desátého místa na silničním
domácím šampionátu v časovce

OD BOXERSKÉHO RINGU PŘIPRAVUJEME:
* exkluzivní rozhovory s hlavním trenérem BC DTJ Radoslavem Křížkem i kapitánem týmu Petrem
Novotným a novou tváří Markem Špringlem
* představíme všechny předsezónní posily
* kompletní soupiska včetně realizačního týmu a členů vedení klubu
* chybět nebude kompletní rozlosování Extraligy mužů
* dozvíte se také nejrůznější zajímavosti i aktuální novinky z prostředí celého oddílu

NEZAPOMEŇTE, UŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU,
KTERÉ VYJDE V PONDĚLÍ 25. ŘÍJNA
2010, SPECIÁLNÍ BOXERSKÝ SERVIS!

Nejdřív byli oceněni, pak se do sebe pustili...

V ringu zápolily mladé naděje
PROSTĚJOV - Jak Večerník
již informoval před dvěma
týdny, uskutečnilo se první
říjnovou sobotu v prostějovské sokolovně v pořadí již třetí
kolo Oblastní soutěže mládežníků v boxu, které uspořádal oddíl BC DTJ Prostějov.
Kromě žáků, kadetů a juniorů
se v doplňkových zápasech
představili také senioři. Ještě
před zahájením jednotlivých
kategorií pak byli za výsledky
v sezoně 2009-2010 oceněni
nejúspěšnější boxeři z řad mládeže pořádajícího klubu, kterým pogratulovali i místostarosta města Prostějov Miroslav
Pišťák a Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a člen Zastupitelstva
města Prostějova. Právě pod
jejich gesci celé dopoledne spadalo. „Toto klání jsme podpořili nejen částkou přesařesa
esaahující výši pětadvaceti
eti
tisíc korun,“ přiznali
alli
li
svorně.
Z jednotlivců pro-stějovského oddílu
u
BC DTJ byli oceněn
n
Patrik Gábor, mistr České republiky své kategorie v žácích
a Petr Vitásek, kapitán družstva a vítěz mezinárodního
turnaje v Novém Městě nad
Váhom a turnaje Olympijských
nadějí v Nitře. Oba obdrželi
právě z rukou M. Pišťáka a A.
Mačáka pohár, diplom a osob-

„JSTE DOBŘÍ!“ Místostarosta města Prostějova Miroslav Pišťák právě gratuluje
trenéru Karlu Menyházovi k úspěšným výsledkům jeho svěřenců.
Foto: archív
Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen
Zastupitelstva města Prostějov.
„Vše
v duchu sloga„ še probíhá
„V
ppro
nu
nu Kdoo se hraje, nezlobí´...,“
dodal
d da
do
d l s úsměvem. „Osobně
ctím
cct obrovskou tradici
prostějovského
boxu,
p
kterou
si pamatuji ještě
k
jako
jjaa malý kluk. Proto
jsem byl nesmírně rád, když
tady před sedmi lety vznikl
nový oddíl, který na slavnou
minulost navazuje. Jejich počínání dokazuje, že tento sport
má v našem městě své místo
a aniž bych si přičítal jakékoliv
zásluhy, podporovat takovou
akci je přece jenom prospěšná

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ. Poměrně častý obrázek z letošní sezony.
Prostějovská naděje Tomáš Salaj vystoupal stupně vítězů, v tomto případě
Pro
břeclavského kritéria dokonce na ten nejvyšší.
Foto: archív SKC
bře

* Vaše osmá příčka na
domácím Memoriálu
Otmara Malečka se příliš
nečekala. S výkonem a výsledkem na nejprestižnější
akce před prostějovskými
příznivci jste byl asi spokojen?

„Bylo
„By to pro všechny stejné. S tím jsme se museli
vypořádat.
Nakonec jsme
vyp
jeli večer, což nebyl žádný
problém,
neboť dráhová
prob
cyklistika
se tak jezdí na
cykl
mnoha
mno místech, tudíž jsme
zvyklí.
zvyk A dost možná, že
večerní kulisa těm hlavním závodům dokonce prospěla. Bylo
to specifické a mělo to opravdu
dobrou atmosféru.“
* Letošní sezóna se již pomalu,
ale jistě
j

S GARANTEM. Bezprostředně po skončení letošního ročníku dráhových závodů na prostějovském velodromu se Tomáš Salaj (na snímku vlevo) zvěčnil s Aloisem
Mačákem, který oddíl SKC dlouhodobě podporuje. Vpravo další talent cyklistiky,
věkem ještě junior Robin Wagner.
Foto: Zdeněk Pěnička

chýlí
ke svému konci. Panuje u vás
spokojenost?
„Všechno vyšlo tak, jak mělo, takže ano. V říjnu nás čeká ještě mistrovství republiky (Večerník vás
bude informovat za týden - pozn.
red.), a pak už konec.“
* Vy jste oproti loňsku prodělal
výrazný posun kupředu. Čemu
to přičítáte?

Obchodní partneři SKC Prostějov

jednotlivců. To byl z mé strany
parádní závod.“
* Jste znám jako „obojživelník“
a účastníte se jak klání na dráze, tak i na silnici. Máte už jasno, čemu se chcete v budoucnu
věnovat více?
„Jasně to říct nemůžu, ale momentálně se více věnuji silniční cyklistice. Závodů na dráze moc neobjedu. Jedním z důvodů je i známá
skutečnost, že v České republice
není těch dráhových podniků
mnoho a finančních
níc prostředků na
cesty
ces do zahraničí
také
tak ne...“
* Jaké
jsou vaše
J
plány,
případně
pl
tužby
do vaší
tu
slibně se rozvíjející
cyklistické
rozvíje
kariéry?
„Určitě bych se chtěl stát mistrem
republiky a zúčastnit se mistrovství světa. Splněním snu by pak
byly olympijské hry!“
* Máte na mysli už ty příští v
Londýně, které proběhnou v
roce 2012?
„Určitě. Chtěl bych se o ně porvat!“
Petr Kozák

NADĚJE. Velkou budoucností se zdá být mladý boxer Patrik Gábor, který před
chvíli obdržel z rukou Aloise Mačáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje
a člena Zastupitelstva města Prostějova osobní dar za nejlepší výkony z řad prostějovských mládežníků.
Foto: Z. Pěnička
ní dar. Současně bylo oceněn
celý žákovský tým BC DTJ
Prostějov, který pod vedením šéftrenéra mládeže Karla
Menyháze dosáhl v uplynulém
soutěžním ročníku na celkové
první místo v Oblastní soutěži
Jihomoravského kraje! I v tomto případě gratulovali mladým
boxerům zmínění političtí činovníci a velcí boxerští nadšenci. Oba byli současně sponzory
celého turnaje, přičemž jejich
podpora mládežnickému boxu
je trvalá a již při zakládání mládežnického oddílu před čtyřmi
lety se podíleli sponzorsky na
jeho činnosti. „Tento turnaj
s kolegou Pišťákem podporujeme a finančně zaštiťujeme již
několik roků, není to žádná jednorázová záležitost, naopak nás
k tomu vede již taková malá tradice,“ poznamenal pro Večerník

činnost. Svým způsobem jde
o naplnění sociálního programu směrem k mladým lidem,
kterým dává možnost věnovat
se něčemu ušlechtilému. Kluci
mají možnost ukázat, co umí

a ne se jen tak poflakovat. Snad
je to i ochrání před některými
neduhy současné doby,“ sdělil pro změnu Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějov.
„Věříme, že i v dalších letech
se bude boxu věnovat stále více
kluků, z nichž následně vyrostou
nejen kvalitní sportovci, ale i budoucnost našeho města,“ dodal.
„S kolegou Pišťákem jsme byli
před sedmi lety u boxerských začátků a budeme rádi, když bude
naše podpora pokračovat ještě
hodně dlouho,“ přidal Mačák.
Dále všichni mladí boxeři BC
DTJ Prostějov obdrželi z rukou
zastupitelů města Prostějova
Pavla Smetany a Petra Sedláčka,
současně hospodáře oddílu, nové boxerské rukavice Boxerský
turnaj byl také součástí oslav 110.
výročí založení DTJ Prostějov.
V samotném klání se následně
v ringu představilo celkem sedmnáct dvojic z deseti oddílů a úroveň zápasů byla velmi dobrá, což
diváci často oceňovali potleskem.
Mezi provazy se také objevila desítka domácích nadějí, přičemž
trio Vitásek, Lakatoš a Zapletal
vyhrálo bez boje, neboť nemělo
soupeře. V oddílovém souboji
se pak Hangurbadžo s Obejdou
a Jindra s Procházkou rozešli
smírně, Gábor vyřídil Dudka
ve druhém kole r.s.c. a v neposlední řadě Turna zdolal Esterku
z Mistřína na body.
Zatímco první dvě dějství
Jihomoravské oblastní soutěže se uskutečnily v Těmicích
a Olomouci, v pořadí čtvrté
kolo je naplánováno opět do
Prostějova. A tentokrát se bude boxovat v tělocvičně areálu
Aquaparku v Krasické ulici pod
hlavičkou dalšího mládežnického boxerského oddílu Moravanu.
Vše vypukne již tuto sobotu 23.
října v 10:00 hodin.
-pk-

TALENTOVANÝTÝM.ŽákovskédružstvoBCDTJProstějovvyhrálouplynulýročník
Jihomoravskéoblastnísoutěžeaskvělesivedeiletos.
Foto:ZdeněkPěnička
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HRÁČ VÍKENDU
MATĚJ HATLE
Podruhé v řadě se dostává na
hráče Sokola Určic. Stejně
jako před týdnem totiž o výhře
účastníka Přeboru Olomouckého
KFS rozhodl jediný gól, který
měl tentokrát na svědomí
právě tento ofenzivní záložník.
Zajímavostí jej, že jej dal hlavou,
přičemž postavou byl asi vůbec
nejmenší na celém hřišti... Byl to
však o to sladší pocit, že branka
znamenala cenné a nečekané tři
body z trávníku favorizovaných
Kozlovic!
-pk-

TRIBUNÁL Konice rozstřílela
1
1 outsidera z Bystrce
1
Sokol Čechovice
S
Oresvo Sokol Plumlov
O

1.SK Prostějov
1

2
1
4
1
2
1

známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

KONICE/PROSTĚJOV - V
rámci 11. kola divizní skupiny
„D“ přivítali fotbalisté Konice
poslední celek tabulky BystrcKníničky. A přesně po měsíci
se opět dočkali tří bodů, když si
dokonce spravili i pošramocené
střelecké sebevědomí. „Jsem spokojen s body, méně však již s předvedenou hrou,“ pronesl po utkání
konický kouč Karel Procházka.
„Soupeř nás místy i přehrával,
takže výsledek je pro něj možná i
krutý,“ dodal. -pk-

SOKOL KONICE – FC DOSTA BYSTRC/
KNÍNIČKY 52: (2:1)
Branky: 9. J. Navrátil, 41. J. Blaha, 61. Rajnoha z penalty, 78. a
90. Hlouš - 31. Krejčí, 66. Rohovský
Rozhodčí: Caletka – Machálek, Dubravský.
Žluté karty:
Hlouš – Klusák, Rohovský
Diváků:
185
Sestava Konice:
Kmecik – Koutek, Vala (46. Hlouš), Řehák, P. Křeček – Klobáska –
Rajnoha, Voral – J. Navrátil (90. Bílý), J. Blaha, Schön (83. Směták)
Trenér: Karel Procházka

HANÁ POPRVÉ ZTRATILA Fotbalisté Kralic deklasovali Oskavu
Prostějovští fotbalisté ale přivezli bod
z horké půdy Horních Moštěnic
PROSTĚJOV – V jedenáctém kole
I.B třídy skupiny „A“ Olomouckého
KFS zavítali fotbalisté TJ Haná
Prostějov na trávník Sokola Horní
Moštěnice. Za velkého chladu
se utkala dvě mužstva, která
produkují technický fotbal a tak
zápas sliboval hezkou podívanou.
V letošním ročníku se domácí drží
na pátém místě za čtveřicí týmů
prostějovského regionu, ale oproti
loňskému ročníku ztrácí na čelo
jedenáct bodů.
Už v 5. minutě se dostali do první
šance hosté, ale střela Konečného
skončila u brankáře Kundráta. I v
10. minutě se pokoušel překvapit
domácího gólmana Cibulec, ale
jeho střela z třiceti metrů minula
Kundráta, který se zapomněl na
velkém vápně i jeho svatyni. Útoky
obou mužstev se střídaly, ale žádná
šance se nedočkala svého zakončení.
Ve 14.minutě poslal dlouhý míč do
vápna hostující Jančiar, jeho střelu
hlavičkoval Konečný k volnému
Cibulcovi a tento „extenista“
napálil z voleje na Kundrátovu
branku. Domácí brankář výborným
zákrokem vyrazil jeho střelu na
roh. Od dvacáté minuty se začali
dostávat do šancí domácí hráči a zle

SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
- TJ HANÁ PROSTĚJOV 0:0 (0:0)
Rozhodčí: Kučera – Damek, Odstrčil
Bez žlutých karet
Diváků: 75
Sestava TJ Haná Prostějov: Pastyřík - Šindler, Jančiar, M. Kolář,
Chum - Novák (52. Zbožínek), Zachar (76. Tomášek, 89.Vybíhal),
Mašík, Trnavský - Cibulec, Konečný Trenér: Daniel Kolář
zatápěli hostující obraně. Hned v
následující minutě napálil domácí
Slanina z hranice vápna, ale brankář
Pastyřík kryl. V sedmadvacáté
minutě šli domácí po rychlém
autovém vhazování do přečíslení,
ale Fabián pouze orazítkoval břevno
hostující branky. Ve 29. minutě se
opět vyznamenal Pastyřík, když
kryl střelu Prachniara a stejně tak
dopadla křížná střela Fabiána o tři
minuty později. Poté se ke slovu
dostali také hosté,ale tečovanou
střelu Konečného domácí gólman
kryl. Ještě tři minuty před ochodem
do kabin zahrozil z rychlého útoku
hostující Trnavský, ale brankář
domácích vyrazil jeho střelu na roh.
Druhou půli zahájili domácí
dlouhým nákopem do pokutového

území hostí , ale pozorný
gólman Pastyřík sebral míč před
nabíhajícími Slaninou a Tobolíkem.
Úroveň hry druhých čtyřicet pět
minut mírně poklesla, na hřišti
bylo vidět více ostrých osobních
soubojů a také obě mužstva svázaná
taktickými pokyny trenérů začala
počítat i s jedním bodem. Hanáci
tak v jedenáctém zápase po deseti
vyhraných v řadě za sebou pouze
remizovali, ale „kyselkářů“ z Horní
Moštěnice si odvezli cenný bod.
Na vítěznou šňůru mohou zase
navázat tuto sobotu 23. října, kdy
od 14:30 hodin v rámci 12. kola
přivítají na trávníku areálu SCM
Za Místním nádražím v prestižním
derby Kostelec na Hané! -ol, pk-

SEDM KULÍ JAKO V SARAJEVU, TEDY V MOSTKOVICÍCH
MOSTKOVICE – V závěrečném,
desátém kole podzimní části IV.
třídy skupiny „B“ přivítali fotbalisté 1.SK Prostějov ve svém
mostkovickém azylu záložní celek Němčic nad Hanou. A jestliže
v některých předešlých zápasech
se svěřenci trenéra Pavla Musila
střelecky trápili, tentokrát spustili
hned v první půli doslova kanonádu. Bezbrannému protivníkovi
nasázali během pětačtyřiceti minut hned sedm kousků, přičemž
sami inkasovali z ojedinělé akce
jedinou branku. Ve druhé půli se
tak už střetnutí pouze dohrávalo
a i přes fanoušky vyvolávanou

1.SK PROSTĚJOV
– FK NĚMČICE NAD HANOU „B“ 7:1 (7:1)
Branky Pv: Kocourek 2, Vitásek 2, Ballek, Klimeš, Olejník
Diváků: 100
Sestava 1. SK Prostějov: Krejčí – Komárek, Olejník, Abrahám,
Ovčáček (60. Petrásek) - Vitásek (75. Fryšák), Klimeš (46. Zbožínek),
Ballek, Gryglák – M. Kocourek, Laník
Trenéři: Pavel Musil a Karol Dankovič
„desítku“ domácí snajpeři žádný
další gól nepřidali. Prostějovský
1.SK tak bez porážky přezimuje
na prvním místě tabulky a je na
nejlepší cestě k vytouženému postupu do III. třídy OFS Prostějov.

„Pohodové vítězství, na které jsme
se ani moc nenadřeli a v druhé půli
podlehli uspokojení z jednoznačného průběhu,“ okomentoval duel
Pavel Musil, trenér fotbalistů 1.SK
Prostějov.
-pk-

Fotbalistky Brodku u Konice sahaly na bod!

BRODEK U KONICE - Do
dalšího zápasu skupiny „C“
Moravskoslezské divize žen
nastoupily brodecké fotbalistky
na trávníku Drnovic. „Před tímto
zápasem jsme věděli, že nás nečeká
lehký zápas, protože Drnovice
minulý týden vyhrály v Kostelci a
proto jsem změnil rozestavení na
5-3-2. Vinou nemocí a zranění jsme
ale odcestovali na zápas pouze
s dvanácti hráčkami,“ prozradil
Večerníku předzápasovou kulisu
Josef Takáč, kouč brodekých
fotbalistů.
A Drnovice skutečně ukázaly
svoji sílu hned v úvodu utkání a po
půlhodině vedly už 3:0. Po obdržení
třetí branky však hned z protiútoku
udeřily i hostující hráčky, když
Koudelková našla krásnou

přihrávkou Urbanovou a ta sama
v tváří tvář gólmance nezaváhala
– 3:1. Tato branka fotbalistky
Brodku u Konice povzbudila a
ve druhém poločase už měly více
ze hry, než domácí. Tato převaha
pak vyústila k druhé brance,
kterou vstřelila opět Urbanová,
když se prosadila střelou z hranice
šestnáctky. V poslední minutě
mohla děvčata vyrovnat, když
měla možnost rozehrávat přímý
kop z výhodné pozice. Střela, která

směrovala na branku však domácí
hráčka odhlavičkovala na roh.
„I přes prohru však byla děvčata
spokojená a mě jen z pozice
trenéra mrzí, že jsme nedosáhli na
první historický bod v této soutěži,
které by si děvčata za svoji píli
zasloužila. Doufám, že se nám to
podaří příští týden, kdy přivítáme v
sobotu od 14:30 na domácím hřišti
tým Ráječka. Tímto zvu všechny
naše fanoušky,“ vzkázal Takáč.
-pk-

DRNOVICE - JISKRA BRODEK U KONICE
3:2 (0:5)
Sestava Brodku u Konice: Mikešová – Machová, P. Ošlejšková
ml., Zapletalová, A. Freharová, Burgetová - Václavková,
Bělunková, Koudelková - Urbanová, Kozáková (80. P. Ošlejšková
st.). Trenér: Josef Takáč

KRALICE NA HANÉ - Lídr
tabulky FINCENTRUM
Přebor Olomouckého KFS,
tým FC Kralice na Hané
přivítal v sobotním odpoledni
na svém trávníku tým Oskavy.
Před vzájemným utkáním
měl domácí celek na prvním
místě tabulky sedmadvacet
bodů, hostující družstvo na
třetí příčce žebříčku o tři
body méně. V sázce tedy
byly velice důležité bodíky a
Kralické varoval počet zatím
nejvíc nastřílených gólů hráči
Oskavy v soutěži. Nyní ale
bylo všechno úplně jinak...
Kralice vstřelily první branku
hned ve třetí minutě po
nacvičeném signálu z rohového
kopu, kdy se trefil Zdeněk
Petržela – 1:0. Místo toho,
aby se domácí hráči uklidnili
a měli utkání ve své režii, se
však nechali vyprovokovat
agresivní hrou soupeře a utkání
tak na dlouhou dobu bylo plné
osobních soubojů, neurovnané
a bez větších kombinačních

akcí. Hosté hráli jednoduše
a jejich přechod do útoku
byl velmi rychlý a účelný.
Domácí měli kopec štěstí v
prvním poločase, když hned
třikrát je zachránila branková
konstrukce od inkasované
branky. Nakonec Oskava
přeci jen po taktické chybě
kralické obrany vyrovnala
skóre. Poločas tedy skončil
nerozhodně 1:1.
Ve druhém poločase Kralice
předvedli svůj letošní nejlepší
výkon. Během úvodních
patnácti minut se jim podařilo
dvakrát skórovat. Druhou
branku vstřelil hlavou
Borovský a třetí úspěch přidal
Dostál, když po rohovém
kopu se k němu na hranici
pokutového území odrazil míč
a kralický štírek si míč ještě
zpracoval a nekompromisně
zavěsil. Nejhezčí akce zápasu
přišla v 68. minutě, když
domácí rozehráli od obrany
krásnou fotbalovou akci,
když se během několika málo

vteřin přesnou kombinací na
jeden dotek dostal míč po
pravé straně hřiště před bránu
soupeře a pro Pořízku, který
byl na hřišti minutu již nebyl
problém zavěsit – 4:1.
„V první půli jsme měli opravdu
kopec štěstí. Oskava byla

hodně těší předvedená hra. Byl
to náš jasně nejlepší podzimní
výkon, plný pohybu, rychlé
kombinace i individuálních
akcí. Pokud se nám podaří na
tento výkon navázat v dalších
utkáních, tak nemám o toto
mužstvo obavy. Za dnešní

FC KRALICE NA HANÉ – JISKRA OSKAVA
4:1 (1:1)
Branky: 3. Z. Petržela, 56. Borovský, 59. Dostál, 70. Pořízka – 30.
Večeřa.
Rozhodčí: Štětka – Svozil, Rýpar
Žluté karty:
Z. Petržela - Novák, Eilewa, Hlaváček,
Jurečka
vepředu velmi nebezpečná.
Jejich přechod do útoku byl
hodně rychlý a jejich forvard
Večeř, to je výborný fotbalista.
Naopak vzadu byla Oskava
dost zranitelná. Kofroňovi
pomohla v první půli dvakrát
tyč a jednou břevno. Štěstí k
tomu patří a my ho dnes měli.
Ve druhé půli jsme Oskavu
jednoznačně přejeli a mě

výkon musím všechny hráče
opravdu pochválit a vyseknout
jim poklonu. Ostatně najevo
to dali i naši diváci, kteří naše
hráče do kabin doprovodili
potleskem. Divákům chci
poděkovat a doufám, že jim
dál budeme dělat radost,“ řekl
po utkání František Jura, trenér
FC Kralice na Hané. -pk-

Triumf Určic zařídil TRAJER!
KOZLOVICE/URČICE Fotbalisté Určic vydřeli další tři
body, když zaskočili favorizované Kozlovice a brankou Hatleho

třináct minut před koncem rozhodli o svém vítězství. To zařídila
hlavička paradoxně nejmenšího
hráče na hřišti...

Na webových stránkách oddílu se
o svoje dojmy podělil Tomáš Los,
který včerejší zápas kvůli zranění
absolvoval na lavičce náhradníků.
„Kluci se toho zhostili a vybojovali tři velmi důležité body, Hráli
zodpovědně zezadu a po páté jsme
na jaře udrželi čisté konto. Podržel
nás gólman, který teď chytl výbor-

nou formu, zlepšila se i obranná
fáze,celého týmu. Začíná to už od
útoku, takže soupeřům nedovolíme, aby si vytvářeli takové šance
jako na začátku sezóny. Myslím,
že se projevuje to co po nás trenér
chce, jak hrát, jak máme bránit, kluci už to pochopili a začíná to klapat.
Zápas to byl hodně tvrdý, ale takové
v Kozlovicích absolvujeme každý
rok a většinou nás rozhodčí aspoň
jednoho vyloučili. Dnes bylo důležité, že jsme se nenechali vyprovokovat a dohráli jsme bez červených
karet. Teď bude důležité soustředit
se na příští zápas a dnešní vítězství
potvrdit,“ sdělil Tomáš Los. A co

FK KOZLOVICE - SOKOL URČIC

0:1 (0:0)

Branka: 77. Hatle
Rozhodčí: Straka – Krobot, Dubravský.
Žluté karty:
Šolín, Tomčík, Dohnal, Petráš – Kiška, Ján,
Trajer, Hatle, Hochman
Diváků: 150
Sestava Určic:
Nejezchleb – Ján, Ullmann, Peka, Mlčoch – Bokůvka, Coufal, Hatle,
Javořík – Trajer (89. Los), Kiška (46. Hochman, 84. Gottwald)
Trenér: František Pitron.

říkal střelec vítězné branky Matěj
Hatle. „To určitě nebyl jenom můj
gól, ale podíl na něm má celý tým.
Utkání jsme odmakali všichni.
Míša Trajer mi tam pěkně nahrál a
já to jen dotrkl hlavou do sítě. Gól

mně moc těší a jsem rád, že to tam
spadlo, však jsem na něj čekal od
začátku podzimu celých dvanáct
kol, až dnes se mi to konečně povedlo a ještě cenější je, že to byl gól
vítězný. Ale musím se opakovat, že

Čechovice mají další bod, hosté dohrávali v deseti
ČECHOVICE – Na trávníku
v Čechovicích se v nedělním
po poledni představil druhý
celek tabulky skupiny „B“
I.A třídy Olomouckého KFS
Slavoj Kojetín. Domácí se ale
favorizovanějšího soka nezalekli
a prvních deset minut byli lepší.
Nakonec zaslouženě brali bod.
Hned v první minutě Čechovice
zahrozily, když centr z pravé
strany proletěl celým malým
vápnem a nikdo na něj nedosáhl.
V 8. minutě vstřelili domácí
branku, ale pro ofsajdové
postavení dorážejícího Urbánka
nebyla uznána. Teprve ve
12.minutě o sobě dali vědět hosté,
ale brankář Brablec rozklekem
zachránil a na vyražený míč
dobíhající útočník nedosáhl. V 19.

minutě vystřelil hráč Kojetína
dalekonosnou střelu, kterou však
Brablec vytáhl nad. V 31. minutě
vyslal Petr Bílý tvrdou skákavou
střelu, brankář ji Kojetína vyrazil
a poté vstřelily Čechovice opět
branku, ale znovu nebyla pro
ofsajd uznána... Teprve napotřetí
se mohli domácí radovat, deset
minut před půlí se trefil levačkou
Petr Haluza. Vedení však domácím
vydrželo pouze pět minut, po
rohovém kopu a chybě Brablece,
který neudržel míč v rukavicích,
hosté vyrovnali.
V 53.minutě měli domácí
velkou šanci, ale střela Kvapila
byla tečovaná obráncem těsně
vedle. Utkání v té době bylo
velmi vyrovnané, oba celky
mohly strhnout vedení na svoji

SOKOL ČECHOVICE – SLAVOJ KOJETÍN
1:1 (0:0)
Branky: 35. Haluza – 40. Laník
Diváků: 80
Sestava Čechovic: Brablec – Chmelík, Peka, Vinklárek, M. Horák –
Zacpal (T. Bilík), Haluza, Kvapil, Urbánek - Bílý, R.Šteigl
Trenéři: S. Bilík - Hruda
stranu. V 67. minutě se dostal do
pokutového území domácí Haluza,
který vyslal na kojetínskou branku
jedovatou střelu, ale brankář ji
vytáhl. Čtvrthodiny před koncem
předvedl nejlepší hráč Kojetína
Laník pěknou individuální akci,
prošel do vápna přes tři čechovické
hráče, ale jeho přízemní zakončení
skončilo naštěstí pro Čechovice
těsně vedle. V 80. minutě se řítil
na brankáře střídající T. Bilík,

ale jeho střela ze šestnácti metrů
skončila nad. Domácí se snažili
strhnout vítězství na svoji stranu,
ale obrana hostí byla proti. A když
už se za obranu dostal Šteigl,
byl stažen a obránce Kojetína
viděl červenou kartu. Bohužel
do konce už zbývaly pouze dvě
minuty a to hosté již ubránili,
takže v Čechovicích skončil zápas
remízou 1:1.
-js, pk-

Fotbal

Víkend v číslech
MS DIVIZE, skupina „D“
dohrávka 8. kola: Velké Meziříčí - Sparta Brno 4:1
11. kolo (12.hrané): Rosice - Velké Meziříčí 1:2 (0:1),
Konice - Bystrc 5:2 (2:1), Pelhřimov - Vyškov 0:3 (0:1),
Uherský Brod - Napajedla 2:1 (0:1), Vrchovina - Žďár
n.S. 0:3 (0:2), Tasovice – Blansko 2:1 (1:0), Sparta Brno
- Otrokovice 1:1 (1:0), Hodonín - Třebíč 0:0
1. Velké Meziříčí
12 6 4 2 19:15 22
2. Hodonín
12 6 3 3 17:13 21
3. Vyškov
12 6 2 4 22:11 20
4. Žďár n.S.
12 5 3 4 25:16 18
5. Otrokovice
12 5 3 4 20:17 18
6. Konice
12 5 3 4 20:17 18
7. Rosice
12 5 2 5 22:15 17
8. Třebíč
12 3 8 1 13:9 17
9. Uherský Brod
12 5 2 5 12:11 17
10. Pelhřimov
12 4 4 4 19:19 16
11. Sparta Brno
12 4 3 5 11:15 15
12. Napajedla
12 3 5 4 17:16 14
13. Vrchovina
12 4 2 6 10:13 14
14. Blansko
12 4 2 6 16:20 14
15. Tasovice
12 3 4 5 14:25 13
16. Bystrc-Kníničky 12 1 4 7 7:32 7

PŘEBOR Olomouckého KFS
11. kolo (13.hrané): Ústí - Hněvotín 2:2 (2:2),
branky:Orava,Koňařík - Šulc,Novák. Dolany - 1. HFK
„B“ 1:0 (1:0), branky:Čech. Jeseník - Litovel 1:3 (0:2),
branky:Skoupil - Mráček,Šrom,Krátký. R: Kopecký
D 80. Lipník - Velké Losiny 1:1 (0:1), branky:Berka
- Šabo. Kralice - Oskava 4:1 (1:1), branky:Petržela
Z.,Dostál,Pořízka,Borovský - Večeřa. Zlaté Hory Želatovice 1:0 (0:0), branky:Čermák. Kozlovice - Určice
0:1 (0:0), brankyHatle. 1.FC Přerov - Hranice 0:0.
1. Kralice
13 9 3 1 26:11 30
2. 1.FC Přerov
13 8 2 3 25:14 26
3. Oskava
13 7 3 3 35:23 24
4. Hranice
13 6 5 2 25:20 23
5. Určice
13 6 2 5 22:23 20
6. Želatovice
13 6 1 6 33:27 19
7. 1. HFK ‚“B“‘
13 6 0 7 21:23 18
8. Kozlovice
13 5 3 5 19:21 18
9. Velké Losiny 13 4 5 4 35:27 17
10. Dolany
13 5 2 6 21:23 17
11. Ústí
13 5 2 6 23:27 17
12. Litovel
13 5 2 6 22:26 17
13. Jeseník
13 3 4 6 19:26 13
14. Hněvotín
13 3 4 6 14:25 13
15. Lipník
13 2 4 7 16:25 10
16. Zlaté Hory
13 2 2 9 14:29 8

I.A TŘÍDA, skupina „B“
11. kolo: Slatinice - Plumlov 1:3 (0:1) Michalčík Frýbort st.2,Hladký. Klenovice - Opatovice 2:0 (1:0)
Labůnek,Cibulka. Náměšť na Hané - Dub nad Mor. , 1:3
(0:3) Kvapil - Kawij,Zubal,Šálek. Bělkovice - Troubky 3:0
(2:0) Theimer R.,Forejt,Tomeček. Tovačov - Brodek u Př.
1:2 (0:2) Smrčka - Heger,Vysloužil. Čechovice - Kojetín
1:1 (1:1) Haluza - Laník. Bělotín - Jesenec 3:0 (2:0)
Lhotský,Biskup,Vrána.
1. Troubky
11 8 1 2 30:20 25
2. Kojetín
11 7 1 3 19:10 22
3. Bělotín
11 7 0 4 21:14 21
4. Dub nad Mor. 11 6 2 3 23:18 20
5. Jesenec
11 5 2 4 21:20 17
6. Čechovice
11 5 2 4 24:27 17
7. Klenovice
11 5 2 4 19:22 17
8. Náměšť na Hané 11 5 1 5 26:20 16
9. Bělkovice
11 5 1 5 21:20 16
10. Opatovice
11 3 4 4 26:19 13
11. Plumlov
11 3 3 5 16:17 12
12. Tovačov
11 3 0 8 14:21 9
13. Slatinice
11 2 3 6 12:22 9
14. Brodek u Př.
11 2 0 9 13:35 6

I.B TŘÍDA, skupina „A“
11. kolo: Býškovice - Lipová 2:1 (1:1) Čagan,Dostál
- Nanyáš. Protivanov - Kostelec. Hor. Moštěnice Haná Prostějov 0:0. Všechovice - Hustopeče 2:0 (0:0)
Hulman,Rolinc. Radslavice - Vrahovice 1:3 (0:1) Samohýl
- Gábor,Dvořák,Varga. Konice „B“ - Nezamyslice 7:1 (4:1)
Žouželka 2,Bílý 2,Směták,Navrátil,Mohelník - Oulehla.
Pivín - Mostkovice 2:3 (2:2) Slamenec,Silka - Šlambor
2,Šín.
1. Haná Prostějov 11 10 1 0 26:9 31
2. Konice ‚“B“‘ 11 9 2 0 38:7 29
3. Kostelec
11 6 3 2 31:18 21
4. Lipová
11 7 0 4 25:17 21
5. Hor. Moštěnice 11 6 2 3 28:19 20
6. Všechovice
11 5 1 5 21:22 16
7. Býškovice
11 4 1 6 25:27 13
8. Radslavice
11 4 1 6 20:25 13
9. Nezamyslice 11 3 2 6 20:23 11
10. Vrahovice
11 2 4 5 13:25 10
11. Hustopeče
11 2 3 6 20:26 9
12. Pivín
11 2 3 6 17:27 9
13. Mostkovice
11 2 2 7 9:33 8
14. Protivanov
11 1 3 7 12:27 6

MS DIVIZE, skupina “D” - starší dorost
11. kolo (10. hrané): Otrokovice – Pelhřimov 2:2 (1:0),
Kroměříž „B“ - Břeclav 2:2 (0:0), Velké Meziříčí – Líšeň 2:3
(1:1), Vrchovina – Bohunice 0:4 (0:2, Žďár n.S. - Havl. Brod
6:2 (1:0), Sparta Brno „B“ - 1.SK Prostějov 4:0 (2:0), Veselí
n.M. - Vyškov 1:3 (1:2)
1. Líšeň
10 8 1 1 27:9 25
2. Pelhřimov
10 6 3 1 24:8 21
3. Vyškov
10 6 3 1 29:13 21
4. Břeclav
10 5 3 2 27:8 18
5. Žďár n.S.
10 5 2 3 24:21 17
6. Bohunice
10 4 2 4 25:24 14
7. 1.SK Prostějov 10 4 2 4 20:26 14
8. Veselí n.M.
10 3 4 3 18:15 13
9. Havlíčkův Brod
10 4 1 5 21:31 13
10. Sparta Brno B
10 2 4 4 14:13 10
11. Velké Meziříčí
10 3 0 7 22:33 9
12. Kroměříž „B“
10 2 3 5 16:28 9
13. Otrokovice
10 1 4 5 7:20 7
14. Vrchovina
10 1 0 9 5:30 3
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zápasové „meníčko“

IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“ OFS PROSTĚJOV
dohrávka 1. kola, sobota 23. října 2010, 14:30 hodin: Němčice n.H. „B“ - Pivín „B“

MORAVSKOSLEZSKÁ
MO
ORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
DIVIZE, SKUPINA „D“
D“
(13.hrané): Rosice - Konice (neděle 24.10., 14:30 hodin,
12. kolo (13.hra
rozhodčí: Soukal - J. Beneš, Stehlík)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
PŘE
12. kolo (14.hrané):
) Velké Losiny - Kralice n.H. (neděle 24.10., 14:30, L. Knoll
Vičar, Slabý)
Slabý), Určice - Žel
Želatovice (neděle 24.10., 14:30, Januš - Boháč, Lizna)
- Vičar
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
12. kolo: Brodek u Př. - Čechovice (sobota 23.10., 14:30, Jílek - Lepka, Rýpar), Dub n.M.
- Klenovice n.H. (sobota 23.10., 14:30, Zemánek - Hampl, Bognár), Jesenec - Plumlov
(hřiště: Dzbel, neděle 24.10., 14:30, Kubec - Křepský, Zika)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
12. kolo: Haná Prostějov - Kostelec n.H. (sobota 23.10., 14:30, Žvátora - Valouch,
OFS Pv), Vrahovice - Všechovice (sobota 23.10., 14:30, Knop - Krutovský, OFS Pv),
Nezamyslice - Pivín (sobota 23.10., 14:30, Lizna - Majer, OFS Pv), Hor. Moštěnice Konice „B“ (sobota 23.10., 14:30, Petr - Tomášek, OFS Př), Lipová - Protivanov (neděle
24.10., 14:30, Oulehla - P. Knop, Vodák), Mostkovice - Radslavice (neděle 24.10.,
14:30, Valouch - Polanský, Řezníček)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
dohrávka 1. kola, sobota 23.10., 14:30 hodin: Kralice n.H. „B“ - Vrchoslavice
12. kolo, neděle 24. října 2010, 14:30 hodin: Určice „B“ - Držovice (sobota 23.10.,
14:30), Olšany u Pv - Vrchoslavice, Hvozd - Zdětín (sobota 23.10., 14:30), Otaslavice
- Čechovice „B“, Kralice n.H. „B“ - Otinoves, Brodek u Pv - Bedihošť, Přemyslovice
- Němčice n.H.
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
12. kolo, neděle 24. října 2010, 14:30 hodin: Vrahovice „B“ - Pavlovice u K., Smržice
- Vícov, Kladky - Haná Prostějov „B“ (sobota 23.10., 14:30), Horní Štěpánov - Tištín,
Kostelec n.H. „B“ - Jesenec „B“, Výšovice - Dobromilice (sobota 23.10., 14:30),
Nezamyslice n.H. „B“ - Čechy p.K. (10:00)

PŘEBOR OFS Prostějov

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“ - STARŠÍ
12. kolo (11.hrané): 1.SK Prostějov - Veselí n.M. (hřiště: Olšany u Prostějova, neděle
24.10., 10:15, Horák - Vedral, Majer)
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „D“ - MLADŠÍ
12. kolo (11.hrané): 1.SK Prostějov - Veselí n.M. (hřiště: Olšany u Prostějova, neděle
24.10., 12:30, Vedral - Horák, Majer)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - STARŠÍ DOROST
11. kolo (9.hrané): Jeseník - Nezamyslice (sobota 16.10., 9:30, Kreif - OFS Jes., OFS
Jes.), FKM Konice - Mohelnice (sobota 16.10., 10:00, Knoll - OFS Pv, OFS Pv),
Černovír - Kralice n.H. (neděle 17.10., 10:00, Tomášek - OFS Ol., OFS Ol.), Šumperk Čechovice (neděle 17.10., 13:00 , Janků - OFS Šu., OFS Šu.)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - MLADŠÍ DOROST
dohrávané 1. kolo (10.hrané): Kralice n.H. - 1. HFK Olomouc „B“ (sobota 23.10.,
10:00, Řezníček), Čechovice - Černovír (sobota 23.10., 10:00, Kopecký), Nezamyslice
- Šumperk (sobota 23.10., 10:00, Majer), FKM Konice - Jeseník (sobota 23.10., 10:00,
Slabý)

Kanonýři: 15 - Bureš Tomáš (Brodek u PV).9 - Lacina Martin
(Vrchoslavice).8 - Hošák Jaroslav (Olšany).Hrdlovič Patrik
(Olšany).Jurásek Vítězslav (Němčice).

KRAJSKÁ SOUTĚŽ OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“ - DOROST
12. kolo: Určice - Kostelec n.H. (sobota 23.10., 12:15, Motal)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - DOROST
12. kolo, sobota 23. října 2010, 10:45 hodin: Olšany u Pv - Brodek u Pv, Otaslavice
- Brodek u K. (10:00), Vrahovice - Držovice (neděle 24.10., 10:00), Lipová - Pivín
(neděle 24.10., 10:15), Protivanov - Mostkovice (neděle 24.10., 11:00), Klenovice n.H. Výšovice (neděle 24.10., 12:00), Němčice n.H. volný los
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „C“
dohrávané 1. kolo: Brodek u Konice - Ráječko (sobota 23.10., 15:00, Caletka - Ol KFS,
Ol KFS), Kostelec n.H. - Kunštát (sobota 23.10., 14:30, Trávníček - Ol KFS, Ol KFS)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

-pk-

Olomoucký KFS pořádá školení trenérů licence „B“ Doškolení trenérů licence „B“
Trenérsko-metodická komise Olomouckého Krajského fotbalového svazu pořádá
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ licence „B“, které se uskuteční ve třech blocích ve dnech
24. až 27. listopadu 2010, leden 2011, únor 2011 a následné závěrečné zkoušky .
Uchazeč o získání licence „B“ musí mít platnou trenérskou licenci „C“ a je povinen
absolvovat všechny bloky včetně závěrečného přezkoušení.

Trenérsko-metodická komise O KFS pořádá dne
19. listopadu 2010 od 9:00 do 17:00 hodin doškolení
trenérů licence „B“ v zasedací místnosti Olomouckého
krajského fotbalového svazu na Andrově stadionu
v Olomouci.

Místo školení: Olomouc - Andrův stadion
Zahájení školení: středa 24. 11. 2010 v 9:00 hodin, výuka každý den do 17:30 hodin
Vedoucí školení: Mgr. Jiří Lužný, tel.602 775 704).
Doprava: vlastní, cestovné na vlastní náklady
Licenční poplatek: 5.000 Kč
Program: dle platných směrnic pro udělování trenérských licencí a „Řádu licenčního
studia trenérů v působnosti ČMFS“.
Přihlášky: k dispozici na www.ofisport.cz

11.kolo: Hvozd-Určice B 1:1 (1:1).Grulich - Halouzka.ZdětínPřemyslovice „A“ 0:0 (0:0).Němčice-Brodek u PV 2:5 (1:3).
Francl 2 - Hodulák 3.Bureš 2.Bedihošť-Kralice 3:3.OtinovesOtaslavice 0:1 (0:0).branky: - Kaláb.Čechovice „B“-Olšany
1:2 (1:2).Sedláček - Hošák.Hrdlovič.Vrchoslavice-Držovice
8:0 (3:0).Lacina 2.Vymětal 2.Zatloukal 2.Moravec.Trávníček.
1. Olšany
11 8 2 1 35:10 26
2. Vrchoslavice
10 8 1 1 43:11 25
3. Otaslavice
11 7 1 3 22:13 22
4. Otinoves
11 6 3 2 21:7 21
5. Brodek u PV
11 6 2 3 33:22 20
6. Kralice
9 5 3 1 19:12 18
7. Hvozd
10 4 2 4 23:22 14
8. Zdětín
11 4 2 5 11:15 14
9. Určice B
11 3 3 5 17:32 12
10. Držovice
11 4 0 7 11:26 12
11. Přemyslovice „A“ 11 2 4 5 14:16 10
12. Němčice
11 3 0 8 18:27 9
13. Čechovice „B“ 11 3 0 8 10:26 9
14. Bedihošť
11 0 1 10 10:48 1

Zahájení doškolení: 19. 11. 2010 od 9:00 hodin
Vedoucí doškolení: Oldřich Vitonský
Poplatek: 300 Kč
Ukončení: 9.11.2010 v 17:00 hodin
Každý účastník doškolení vezme s sebou 1 fotografii a starý průkaz trenéra.

III. TŘÍDA OFS Prostějov
11.kolo: Vyšovice-Kostelec B 1:3.Dobromilice-Nezamyslice
B 7:0.Čechy pod Kosířem-Smržice 1:4.Vícov-Vrahovice B 3:0
(0:0).Pavlovice-Kladky 2:1.Haná Prostějov B-Horní Štěpánov
1:1.Tištín-Jesenec B 3:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

zprávy od zeleného stolu...
11. října 2010, dle DŘ 1/1 o udělení nepodmíněného trestu pro
Tomáše Tomka (TJ Pavlovice u Kojetína) na 1 soutěžní utkání
od 11. října 2010, dle DŘ 8/1 o udělení zákazu výkonu funkce kapitána pro Pavla Soldána
(Sokol Drahany) 3 soutěžní utkání od 15. října 2010, dle DŘ 6/2 o udělení finanční pokuty
ve výši 500 Kč pro Františka Kallu (Sokol Drahany)
* žádost o prominutí zbytku trestu:
- v případech Davida Hrazdíry (Sokol Otaslavice) a Martina Pelly
(Sokol Držovice) se dle DŘ VII/31 žádostem o prominutí zbytku
trestu 2 soutěžních utkání shodně vyhovuje - činnost uvolněna od 15.
října 2010, v případě Davida Šatného (Sokol Držovice) se dle DŘ
VII/31 žádosti o prominutí zbytku trestu 2 soutěžní utkání nevyhovuje
* různé:
- na příští zasedání se dostaví vedoucí Smržic p. Galíček k objasnění incidentu v útrobách kabin po
utkání Vyšovice - Smržice a asistent trenéra FC Vyšovice p. Koukal.
- TJ Krumsín je povinna uhradit pokutu za soutěžní ročník 2009/2010 do 14 dní od
doručení rozhodnutí
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

* SOUTĚŽE
- III. třída; utkání TJ Horní Štěpánov - TJ Pavlovice u Kojetína,
domácí hráli na OP, na zasedání STK předseda klubu p. František
Grenar předložil reg. průkazy hráčů uvedených v zápise o utkání
* ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ:
- utkání 13. kola Přeboru OFS-II.třída Sokol Vrchoslavice - Sokol
Otaslavice bude sehráno 31.10.2010 ve 13:30 hodin na hřišti v
Chropyni; utkání 13. kola Přeboru OFS-II.třída Sokol Zdětín - Sokol
Určice „B“ bude sehráno 30.10.2010 ve 13:30 hodin; utkání 14. kola Přeboru OFS-II. třída
Sokol Vrchoslavice - FC Kralice na Hané „B“ bude sehráno 7.11.2010 ve 13:30 hodin na
hřišti v Chropyni
* PŘEDLOŽENA ZPRÁVA O ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z PROVĚRKY HŘIŠŤ
PŘI PASPORTIZACI:
- Sokol Přemyslovice, TJ Pavlovice u Kojetína
* RŮZNÉ:
- oddíl TJ Pavlovice u Kojetína předložil zprávu o uhrazení pokuty za soutěžní ročník
2009/2010
POKUTY STK :
- 100 Kč oddílu FC Morávia Doloplazy za nenahlášení výsledku utkání 10. kola IV. třídy,
skupiny „B“ Doloplazy - 1.SK Prostějov dle RS čl. 23, bod 2
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
10. řádném zasedání dne
14. října 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/7f o udělení nepodmíněného trestu zákazu činnosti pro Jiřího Mouku (SK
Lipová) na 19 měsíců od 11. října 2010 do 11. května 2012, dle DŘ 1/7a o udělení
nepodmíněného trestu pro Leoše Kašpárka (Sokol Otaslavice) na 2 soutěžní utkání od
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28:16
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IV. TŘÍDA, skupina „A“

Další informace: Mgr. Jiří Lužný, Oldřich Vitonský - tel. 585 220 241, 585 220 242,
e-mail: kfsol@email.cz

Sportovně-technická komise
OFS Prostějov na svém 11. řádném
zasedání dne 13. října 2010 rozhodla:
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Kanonýři: 8 - Sipěna Milan (Tištín).7 - Křeček David (Kladky).
Makiš Michal (Dobromilice).Vozihnoj Luboš (Dobromilice).6
- Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B).Špaček Jakub
(Dobromilice).Štěpánek Radomír (Smržice).

Závazné přihlášky zasílejte na adresu:
Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39, P.O.BOX 79, 779 11, Olomouc 9

Závazné přihlášky zasílejte na adresu:
Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39, P.O.BOX 79, 779 11 Olomouc 9
TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 1.11. 2010
Další informace: Mgr. Jiří Lužný, Oldřich Vitonský - tel. 585 220 241, 585 220 242,
e-mail: kfsol@email.cz

Dobromilice
11
Haná Prostějov B 11
Vícov
11
Smržice
11
Tištín
11
Kladky
11
Horní Štěpánov 11
Nezamyslice B 11
Kostelec B
11
Vyšovice
10
Pavlovice
11
Jesenec B
11
Vrahovice B
10
Čechy pod Kosířem 11

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ Prostějov
by chtěl i touto cestou poděkovat u příležitosti významného životního jubilea
75 let, kterého se dožívá v tomto měsíci František Mikulka za jeho dlouholetou
a obětavou práci ve fotbale. Jeho přínos spočívá hlavně v práci s mládeží, byl
dlouholetým členem Komise mládeže v Olomouckém KFS a v komisi OFS zastával
funkci předsedy. Byl také předsedou fotbalového klubu Železárny Prostějov. Několik
let pracuje ve výkonném výboru Okresního fotbalového svazu, doposud zastává
funkci místopředsedy. Byl vyznamenán za práci v ČMFS a ČSTV.
Hodně úspěchů k další práci přeje OFS Prostějov. K poděkování se připojuje i
kolektiv Komise mládeže OFS Prostějov. Za Okresní fotbalový svaz Prostějov
Vladimír Trunda, předseda VV a Pavel Peřina, sekretář VV

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

KONEČNÁ PODZIMNÍ TABULKA
Zdětín B
9 5 3 1 23:10
Brodek u Konice 9 5 3 1 20:12
Ptení
9 5 2 2 21:17
Lipová B
9 5 1 3 22:12
Plumlov B
9 5 1 3 18:11
Mostkovice B
9 2 5 2 12:12
Malé Hradisko
9 2 4 3 11:14
Rozstání
9 3 1 5 20:27
Přemyslovice B 9 0 4 5 11:24
Drahany
9 0 2 7 10:29

18
18
17
16
16
11
10
10
4
2

Kanonýři: 7 - Petržel Aleš (Rozstání).6 - Hrazdil Dušan
(Zdětín B).Konečný Pavel (Přemyslovice B).Koudelka
Zdeněk (Lipová B).Peterka Ondřej (Ptení).5 - Grepl Ivo (Zdětín
B).Karafiát Jaroslav (Mostkovice B).Kroutil Lukáš (Plumlov B).

IV. TŘÍDA, skupina „B“
11.kolo: Tvorovice-Volno.Ivaň-Želeč 1:1.1.SK ProstějovNěmčice B 7:1, Pivín B-Doloplazy 1:0.Brodek u PV
B-Otaslavice B 2:3.Biskupice-Hrubčice 2:6.
1. 1.SK Prostějov 10 9 1 0 43:8 28
2. Hrubčice
10 7 3 0 23:11 24
3. Tvorovice
10 5 1 4 35:24 16
4. Želeč
10 4 3 3 22:20 15
5. Ivaň
10 4 3 3 13:17 15
6. Otaslavice B
10 4 2 4 19:24 14
7. Pivín B
9 4 1 4 16:11 13
8. Doloplazy
10 3 1 6 23:32 10
9. Němčice B
9 2 2 5 14:21 8
10. Biskupice
10 2 0 8 18:36 6
11. Brodek u PV B 10 1 1 8 13:35 4
Kanonýři: 14 - Kolečkář Petr (Tvorovice).11 - Kocourek
Michal (1.SK Prostějov). 8 - Vitásek Jakub (1.SK Prostějov).
6 - Khýr Richard (Hrubčice). Úlehla Martin (Tvorovice).

MS DIVIZE, skupina “D” - mladší dorost

PŘEBOR O KFS - starší dorost

PŘEBOR O KFS - mladší dorost

KS sk. „B“, starší dorost

Moravskoslezská divize žen, sk. "C"

Okresní přebor dorostu

11. kolo (10. hrané): Otrokovice – Pelhřimov 3:1 (3:0),
Kroměříž „B“ - Břeclav 1:1 (0:0), Velké Meziříčí – Líšeň 0:1
(0:1), Vrchovina – Bohunice 0:2 (0:1), Žďár n.S. - Havl. Brod
2:2 (0:1), Sparta Brno „B“ - 1.SK Prostějov 3:2 (2:1), Veselí
n.M. - Vyškov 3:0 (2:0).
1. Bohunice
10 7 1 2 21:9 22
2. Vyškov
10 6 3 1 33:9 21
3. Žďár n.S.
10 5 5 0 20:8 20
4. Líšeň
10 5 4 1 21:8 19
5. Břeclav
10 4 4 2 19:12 16
6. 1.SK Prostějov 10 4 3 3 24:17 15
7. Havlíčkův Brod
10 4 3 3 25:22 15
8. Sparta Brno „B“
10 4 2 4 23:24 14
9. Pelhřimov
10 3 3 4 20:22 12
10. Vrchovina
10 4 0 6 18:25 12
11. Veselí nad Moravou 10 2 2 6 6:23 8
12. Velké Meziříčí
10 2 2 6 11:30 8
13. Otrokovice
10 1 4 5 8:20 7
14. Kroměříž „B“
10 0 2 8 9:29 2

11. kolo: Jeseník - Nezamyslice 8:0 (0:0) Nepožitek
5,Dlouhý 2,Furik. FKM Konice - Mohelnice 3:2 (2:2),
branky: Vydržel 2,vlastní - Kožela,Dokoupil. Černovír
- Kralice 6:1 (4:0), branky: Machýnek 3,Havelka
2,Zapletal T. - Lexa. 1. HFK „B“ - Šternberk 4:1 (2:0),
beneš,Buček,Drmola,vlastní - Běhal. Šumperk Čechovice 2:3 (1:2) nehl..

11. kolo: Jeseník - Nezamyslice 16:0 (9:0) Vavrač 5,Schneider
4,Žiga 3,Mačkal,Macura,Lanč,Dlouhý. Černovír - Kralice 10:1
(4:0), branky: Machýnek 2,Zapletal R. 2,Dvorský,Keller,Agha
zda,Kupka,Koupil,Pešák - Navrátil. FKM Konice - Mohelnice
2:3 )1:1), branky: Poles,Vogl - Knýř,Gasparovič,vlastní. 1.
HFK „B“ - Šternberk 2 . 0 (1:0) Procházka,Janeček. Šumperk
- Čechovice 2 . 1 (1:1), branky: Kocourek,Slončík - Huňka.

nehlášené výsledky 8. kola (7.hraného): Kotvrdovice Lažany 2:1, Šternberk - Ráječko 4:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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9.
10.
11.

11. kolo: Troubky - Brodek u Př. 1:0 (0:0). Lipník - Tovačov
1:3 (1:2). Kozlovice - Určice 3:3 (2:2) Vágner,Jemelka,Fröde
- Plajner,Halouzka,Cibulka. Nemilany - Kostelec 1:2 (1:1)
nehlášeno. Nové Sady - Opatovice 2:4 (1:1). Hlubočky Bohuňovice 3:0 (1:0). Náměšť na Hané - Chválkovice 1:3 (1:3).
1. Opatovice
11 9 1 1 41:19 28
2. Tovačov
11 9 1 1 29:16 28
3. Lipník
11 8 2 1 40:17 26
4. Hlubočky
11 7 1 3 35:26 22
5. Bohuňovice
11 6 1 4 24:16 19
6. Kostelec
11 5 2 4 33:24 17
7. Určice
11 3 5 3 23:20 14
8. Náměšť na Hané 11 3 3 5 27:37 12
9. Kozlovice
11 3 2 6 18:24 11
10. Nemilany
11 3 2 6 18:27 11
11. Chválkovice
11 3 1 7 22:31 10
12. Troubky
11 3 0 8 12:33 9
13. Brodek u Př.
11 1 3 7 16:31 6
14. Nové Sady
11 0 4 7 16:33 4

11.kolo: Otaslavice-Klenovice 3:2.Brodek u Konice-Lipová
1:3.Pivín-.Němčice-Vrahovice 2:0.Držovice-Protivanov 0:3.
Mostkovice-Olšany 11:1 (2:1).Brodek u PV-Výšovice 2:1.
1. Pivín
10 8 1 1 39:11 25
2. Protivanov
10 7 1 2 43:21 22
3. Němčice
11 7 0 4 32:20 21
4. Držovice
11 6 2 3 30:13 20
5. Lipová
10 5 2 3 32:18 17
6. Otaslavice
10 5 1 4 26:21 16
7. Klenovice
10 5 0 5 38:19 15
8. Mostkovice
10 4 2 4 26:16 14
9. Vrahovice
10 4 1 5 23:19 13
10. Výšovice
10 3 1 6 12:26 10
11. Brodek u Konice 10 2 2 6 18:30 8
12. Olšany
10 1 2 7 11:58 5
13. Brodek u PV
10 1 1 8 14:72 4

Čechovice
Mohelnice
Jeseník
Černovír
FKM Konice
1. HFK ‚“B“‘
Šumperk
Šternberk
Vikt. Přerov
Kralice
Nezamyslice
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1. HFK ‚“B“‘
Šumperk
Čechovice
Mohelnice
Černovír
Jeseník
Vikt. Přerov
Šternberk
FKM Konice
Kralice
Nezamyslice
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41:1
31:11
24:5
27:14
25:14
36:17
21:26
11:20
9:27
15:34
2:73
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9. kolo: Boskovice - Kotvrdovice nehlášeno, Drnovice Brodek u Konice 3:2 (3:1); branky: Urbanová, Ráječko
- Kostelec na Hané 0:1 (0:1); branka: Knápková, Kunštát
- Šternberk nehlášeno, Lažany - Holešov
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Holešov
7 7 0 0 94:2
2. Kotvrdovice
7 5 1 1 20:2
3. Kunštát
7 5 1 1 20:6
4. Drnovice
8 5 0 3 14:27
5. Kostelec n.H.
8 4 0 4 16:20
6. Šternberk
7 3 1 3 11:21
7. Boskovice
7 2 2 3 11:13
8. Lažany
6 2 0 4 10:12
9. Ráječko
7 0 1 6 2:36
10. Brodek u K.
8 0 0 8 5:64
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Kanonýři: 18 - Pospíšil František (Protivanov).14 - Selucký
Dominik (Pivín).10 - Slivka Pavel (Němčice).

Volejbal, basketbal

18. října 2010

28

BK PROSTĚJOV VEDE TABULKU MATTONI NBL. JAKO JEDINÝ TÝM MÁ ŠEST BODŮ

k
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2. KOLO MATTONI NBL

BK PROSTĚJOV - BASKETBALL
ALL BBR
BRNO
RNO

101:70
Čtvrtiny:

20:20, 27:18,
23:15, 31:17
Trestné hody: 21/15:20/13
Střelba za 2b: 52/31:59/24
Trojky:
18/8:11/3
Doskoky:
42:37
Asistence:
16:7
Osobní chyby: 18:22
Diváků:
800
Rozhodčí:
Hruša,
Vondráček, Kapl

Sestava a body Prostějova
Lawrence 13
Šležas 16
Bohačík 4
Hyzy 4
Nicholson 16
Marek 5
Trenér:
Asistent:

Veikalas 7
Dokoupil
Prášil 9
Landry 25
Tóth
Krakovič 2
Peter Bálint
Lubomír Růžička

3. KOLO MATTONI NBL

BASKETBAL QANTO SVITAVY - BK PROS
PROSTĚ
PROST
PROSTĚJOV
STĚJOV
O

71:98
Čtvrtiny:

18:24, 17:29,
16:22, 20:23
Trestné hody: 10/4:28/20
Střelba za 2b: 42/17:44/27
Trojky:
33/11:17/8
Doskoky:
28:35
Asistence:
16:16
Osobní chyby: 23:19
Diváků:
500
Rozhodčí:
Paulík, Vrážel,
Kučerová

Sestava a body Prostějova
Lawrence 9
Šležas 13
Bohačík 3
Hyzy 13
Nicholson 7
Marek 7

Veikalas 15
Dokoupil 2
Prášil 11
Landry 11
Tóth 1
Krakovič 3

Trenér:
Asistent:

Peter Bálint
Lubomír Růžička

koše Mattoni NBL v číslech
2. kolo: BK JIP Pardubice
i - Basketbal QANTO Svitavy
S iit
95:60 (25:16, 50:29, 72:45). Nejlepší hráči: P. Bohačík
19 bodů a 5 doskoků, Hampton 14, Pospíšil 11 bodů a 6
doskoků, Arnold 10 bodů a 8 doskoků, M. Marek 10 bodů
a 6 doskoků, T. Tóth 9 bodů a 4 asistence - Špaček 12 bodů a
5 doskoků, Kramný 11 bodů a 7 doskoků, Šindelář 9 bodů a
7 doskoků, Teplý 9. Trojky: 19/7:28/7. Střelba 2 b.: 57/28:26/14.
Trestné hody: 26/18:18/11. Doskoky: 48:32. Osobní chyby:
18:23. Rozhodčí: Zachara, Znamínko, Kučera. Diváků: 1580 * BK
Prostějov - Basketball Brno 101:70 (20:20, 47:38, 70:53). Nejlepší hráči: Landry
25 bodů a 11 doskoků, Nicholson 16 bodů a 12 doskoků, Šležas 16 bodů, 7 doskoků a
4 asistence, Lawrence 13 bodů a 4 asistence - Holloway 17, Maio 13, Castleberry 10
bodů a 8 doskoků, Sedmák 9 bodů a 8 doskoků, Meno 6 bodů a 9 doskoků. Trojky:
18/8:11/3. Střelba 2 b.: 52/31:59/24. Trestné hody: 21/15:20/13. Doskoky: 42:37.
Osobní chyby: 18:22. Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Kapl. Diváků: 800 * USK Praha
- BK Děčín 55:76 (10:20, 20:41, 39:59). Nejlepší hráči: Kotas 12 bodů a 8 doskoků,
Klimeš 10 bodů a 9 doskoků, Slavík 9 bodů a 8 doskoků - Alič 20, P. Houška 13,
Soukup 13 bodů a 5 doskoků, Pomikálek 10 bodů a 4 doskoky. Trojky: 17/4:20/10.
Střelba 2 b.: 41/16:42/17. Trestné hody: 18/11:16/12. Doskoky: 39:27. Osobní chyby:
17:17. Rozhodčí: Lukeš, Galajda, Baloun. Diváků: 300 * BK Breda&Weinstein
Opava - NH Ostrava 90:74 (31:7, 50:24, 71:46). Nejlepší hráči: Blažek 16 bodů a 11
doskoků, Štec 16 bodů a 5 doskoků, Šiřina 16 bodů a 4 asistence, Čarnecký 13 bodů, 4
doskoků a 4 asistence, Miklósik 11 bodů a 6 doskoků - Stuchlý 19, Trybanski 18 bodů
a 11 doskoků, Gibson-Bascombe 11 bodů a 4 doskoky. Trojky: 21/7:17/4. Střelba 2
b.: 41/23:37/19. Trestné hody: 35/23:39/24. Doskoky: 36:34. Osobní chyby: 31:30.
Rozhodčí: Paulík, Kurz, Matějek. Diváků: 890 * UNIBON Nový Jičín - BC Kolín
100:64 (17:12, 48:26, 69:49). Nejlepší hráči: Muirhead 15 bodů a 8 doskoků, Šoška
15 bodů a 4 doskoky, Pečiukas 11, Šarović 10 bodů, 6 doskoků a 4 asistence, Pandula 9
bodů a 4 doskoky, Medek 8 bodů a 5 doskoků, Jurečka 8 bodů a 4 asistence - Smith 15
bodů a 5 doskoků, Mile 11 bodů a 6 doskoků, Jones 10, Machač 4 body a 9 doskoků.
Trojky: 18/9:14/3. Střelba 2 b.: 46/28:56/21. Trestné hody: 22/17:20/13. Doskoky:
39:33. Osobní chyby: 20:24. Rozhodčí: Vrážel, Nejezchleb, Holubek. Diváků: 950 *
Lokomotiva Plzeň volný los
3. kolo: BC Kolín - Lokomotiva Plzeň 85:70 (30:15, 52:29, 64:54). Nejlepší
hráči: Smith 24 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí, Hubálek 15 bodů a 4 doskoky,
Zuzák 11 - Frána 18 bodů a 9 doskoků, Soukup 12, Novák 11 bodů a 7 doskoků.
Trojky: 19/9:19/6. Střelba 2 b.: 54/27:44/19. Trestné hody: 8/4:17/14. Doskoky:
33:31. Osobní chyby: 17:12. Rozhodčí: Vyklický, Hošek, Milata. Diváků: 570 *
NH Ostrava - UNIBON Nový Jičín 84:79 (12:22, 31:39, 60:61). Nejlepší hráči:
Mason 17 bodů a 6 asistencí, Burke 16 bodů a 9 doskoků, Stuchlý 13, Stehlík 12
bodů a 5 doskoků, Číž 12 - Muirhead 14 bodů a 4 doskoky, Pečiukas 12, Channels
11, Šoška 11, Ubilla 10. Trojky: 25/8:29/13. Střelba 2 b.: 39/20:33/16. Trestné hody:
31/20:12/8. Doskoky: 30:31. Osobní chyby: 20:25. Rozhodčí: Dolinek, Nejezchleb,
Kapl. Diváků: 1250 * BK Děčín - BK Breda&Weinstein Opava 81:76 (17:10,
38:32, 69:56). Nejlepší hráči: Hatcher 18 bodů, 5 doskoků a 4 asistence, Sanders
15 bodů, 7 asistencí a 4 doskoky, Soukup 12 bodů a 9 doskoků, P. Houška 10 bodů
a 7 doskoků, Alič 9 bodů, 4 doskoků a 4 asistence, Pomikálek 7 bodů a 9 doskoků Šiřina 14, Blažek 12 bodů a 9 doskoků, Kratochvíl 12 bodů a 4 asistence, Čarnecký
11 bodů a 5 asistencí, Štec 11. Trojky: 21/6:20/5. Střelba 2 b.: 45/26:40/24. Trestné
hody: 19/11:16/13. Doskoky: 43:27. Osobní chyby: 16:19. Rozhodčí: Lukeš, Hruša,
Karásek. Diváků: 700 * Basketball Brno - USK Praha 82:71
(30:16, 44:35, 55:54). Nejlepší hráči: Cvek 15, Maio 15 bodů a 5 asistencí, Gajdošík
13 bodů a 6 doskoků, Holloway 13 bodů a 5 asistencí, Meno 8 bodů a 13 doskoků
- Hanke 21 bodů a 9 doskoků, Kotas 14 bodů a 5 doskoků, Vocetka 10. Trojky:
12/5:19/7. Střelba 2 b.: 50/27:50/18. Trestné hody: 16/13:18/14. Doskoky: 35:30.
Osobní chyby: 18:19. Rozhodčí: Zachara, Vondráček, Holubek. Diváků: 450 *
Basketbal QANTO Svitavy - BK Prostějov 71:98 (18:24, 35:53, 51:75). Nejlepší
hráči: Kramný 18 bodů a 8 doskoků, Teplý 18, Egwuatu 10 bodů a 7 doskoků Veikalas 15, Landry 14 bodů a 4 doskoky, Hyzy 13 bodů a 7 doskoků, Šležas 13 bodů
a 4 doskoky, Prášil 11, Lawrence 9 bodů a 5 asistencí. Trojky: 33/11:17/8. Střelba 2
b.: 42/17:44/27. Trestné hody: 10/4:28/20. Doskoky: 28:35. Osobní chyby: 23:19.
Rozhodčí: Paulík, Vrážel, Kučerová. Diváků: 500 * BK JIP Pardubice volný los
-pk-

Orlům se změnil herní program

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL

v Mattoni NBL i EuroChallenge Cupu
Odveta proti severočeskému
celku na naší palubovce se
podle původního rozpisu mělo hrát 27. listopadu. Také zde
se Orli představí až o den
později. Úvodní rozskok je naplánovaný
na 16 hodin. „V obou
Tradiční derby proti
případech půjde o teleNovému Jičínu bylo
vizní utkání,“ vysvětlil
původně naplánona klubových stránkách
váno na 6. listopad,
důvody změn vedoucí týhrát se však bude v
mu Michal Pekárek.
prostějovské hale až 7.
Ve třech případech dochálistopadu a začátek duelu
bude v netradičním čase, tedy zí k úpravě zápasového kajiž od 13.30. Další ligová změ- lendáře v evropském poháru
na se týká souboje s Děčínem. EuroChallnege. Vedení prostě-

PROSTĚJOV - Hned v pěti
případech došlo u basketbalistů Prostějova ke změně termínu utkání. Dvě úpravy se týkají
domácí soutěže, ve třech případech došlo k posunutí zápasu v EuroChallenge Cupu.

jovského klubu vyhovělo žádosti
týmu Telekom Baskets Bonn
a pohárový zápas, který se měl
hrát 23. listopadu se odehraje o
den později. Výrazné úpravy se
pak týkají obou zápasů proti KK
Záhřeb. V domácím prostředí
Orli vyzvou chorvatského protivníka až 21. prosince. Původní
termín byl 30. listopadu. Na půdě
soupeře se bude hrát 1. prosince.
„Důvodem této změny bylo vytížení haly, ve které KK Záhřeb
hraje své pohárové zápasy. V původně stanovených termínech se
v ní hrají střetnutí jiných klubů,“
sdělil Pekárek.
-pk-

ORLI si poradili s Brnem až po

zlepšeném výkonu ve druhé půli
PROSTĚJOV - Ligovou
premiéru si Orli odbyli ve středu
proti týmu Basketball Brno. A
byla vítězná! V úvodu utkání
byli ale domácí plejeři trochu
nervózní a nepovedená první
čtvrtina tak skončila smírem
20:20. Teprve po tomto úvodu
domácí zlepšili obranný doskok
a zrychlili pohyb v útoku.
V polovině už tak svěřenci
trenéra Bálinta vedli téměř
desetibodovým rozdílem, který ve
druhé polovině pomalu narůstal.
Především díky sekvenci na konci
třetí desetiminutovky a začátku
závěrečné části se náskok Orlů
přehoupli přes dvacetibodový
rozdíl a o vítězi utkání bylo
rozhodnuto. Nakonec si BK
Prostějov připsal druhé vítězství
v letošním ročníku Mattoni NBL
a to poměrem 101:70.
Po vítězství na děčínské palubovce
čekal prostějovské Orly nelehký
úkol, kterým bylo potvrzení své
role v lize a poražení Brna. Tato
nelehká situace, proti přes léto
posílenému brněnskému celku,
se na prostějovských hráčích
projevila hned od úvodu, ve kterém
jsme až na výjimku dotahovali.
Zejména to bylo díky našemu
špatnému obrannému doskoku
a úspěšným druhým šancím
brněnského celku. Výsledkem
tak bylo několikabodové vedení
hostujícího týmu až do závěrečné
minuty, ve které se podařilo díky
přesné střele Šležase a Nicholsona
srovnat na 20:20. A zatímco v první
části domácí dotahovali, ve druhé
to byli právě hosté, kteří museli
odpovídat na jejich vedení. Díky

1. BK Prostějov
2. UNIBON Nový Jičín
3. BK Děčín
4. NH Ostrava
5. BK Breda&Weinstein Opava
6. BK JIP Pardubice
7. BC Kolín
8. Basketball Brno
9. USK Praha
10. Lokomotiva Plzeň
11. Basketbal QANTO Svitavy
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ZA BEZEDNÝMI KOŠI...
4. kolo, středa 20. října 2010, 18:00 hodin: Lokomotiva Plzeň BK JIP Pardubice (19:00 hodin), USK Praha - Basketbal QANTO
Svitavy, BK B&W Opava - Basketball Brno, UNIBON Nový Jičín
- BK Děčín (PP ČT SPORT) , BC Kolín - NH Ostrava (17:45), BK
Prostějov volný los.
5. kolo, sobota 23. října 2010, 18:00 hodin: NH Ostrava
- Lokomotiva Plzeň (17:30), BK Děčín - BC Kolín (16:00),
Basketball Brno - UNIBON Nový Jičín, Basketbal QANTO
Svitavy - BK B&W Opava, BK Prostějov - BK JIP Pardubice
(17:00), USK Praha volný los.
-pk-
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slušné obraně a výborné střelbě fázi Prostějov bodově táhnul. Znovu
křídel se dostali Orli do trháku tak Orli překročili dvoucifernou
a když se přidala i podkošová hranici a když ještě zaznamenal

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Peter
PeterBÁLINT
BÁLINT - BK
BKProstějov:
Prostějov:
„Začali jsme opravdu trochu laxně. Výraznější zlepšení přišlo až
po přestávce, kdy už navíc soupeř nehrál tak dobře jako v první
půli. Z chladnějšího začátku ale nebudu dělat tragédii, může se to
přihodit. Důležité je, že se tým dokázal s přibývajícími minutami
zvednout. Na lavičce jsme také měli větší kvalitu. Měli jsme
deset hráčů v rotaci a ti hráči, kteří jdou na palubovku ze druhé
vlny do toho mužstva přinášejí novou šťávu. Výkon Landryho?
Zahrál možná na šedesát procent svých možností, ale ve druhém
poločase začal hrát lépe a byl to nejlepší hráč zápasu. Chtěl bych
ale znovu pochválit především kolektivní výkon celého týmu.“
Josef JELÍNEK – Bassketball Brno:
„Na Prostějov momentálně nestačíme. Tvoříme nový tým, který
se stále sehrává a potřebuje čas. Za rozhodnutého stavu už jsem
navíc sestavu prostřídal a poslal do zápasu celou lavičku. Začátek
utkání jsme ještě odehráli standardně, ale soupeř nás trochu
podcenil, takže jsme zůstali ve hře. Zlom nastal až ve třetí čtvrtině,
kdy začal hrát Landry a za tři minuty nám nasázel dvanáct bodů.“
-pkdvojice Landry-Nicholson, Brno
nestíhalo. Do šaten tak odcházeli
spokojenější domácí, kteří se těšili
z devítibodového vedení - 47:38.
V úvodu druhé poloviny se Orlů
sice podařilo překročit poprvé v
utkání desetibodovou hranici, ale
stejně jako v první čtvrtině i první
pětiminutovka třetí části patřila spíš
hostům, kterým se dařilo využívat
mezer v domácí obraně. Sérií 7:2
tak soupeř stáhnul ztrátu na sedm
bodů 55:48 a zdálo se, že zápas
znovu nabere na dramatičnosti. Pak
se ale slova ujal hráč utkání Kyle
Landry, který zaznamenal devět
bodů v řadě a jednoznačně v této

koš neomylný Šležas a Bohačík,
bylo o vítězství v této čtvrtině a o
sedmnáctibodovém vedení pře
závěrečnou fází rozhodnuto – 70:53.
Závěrečnoudesetiminutovkuzahájili
prostějovští hráči ve stejném tempu.
Celkově s ohledem na závěr třetí
části zaznamenali sérii 14:0 a soupeř
se dostal do jednadvacetibodového
deficitu.Aby toho neměli hosté málo,
ozvali se znovu perimetroví hráči
Orlů a přesnými tříbodovými zásahy
z perimetru vedení stále navyšovali.
Brněnský tým už odpovídal jen
sporadicky a tak náskok domácích
narostl až čtyřiatřicet bodů - 99:65.
V závěrečné půlminutě sice soupeř
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Kanadský pivotman v dresu
Orlů se se jeví jako kapitální
úlovek prostějovského vedení!
Reprezentant země javorového listu potvrzuje i zkraje
nové sezony, že jeho výkony
v minulém ročníku nebyly
náhodné. Středeční domácí
premiéra v Mattoni NBL se
totiž nesla takřka zcela v jeho
režii a jeho double-double
vzbuzoval chvílemi údiv.
Obdobný výkon předvedl
Kyle i v sobotním mači na
palubovce Svitav. Také tam
se stal nejužitečnějším hráčem utkání.
Jen houšť, Kyle!

Stále mladý křídelník Orlů by se
měl v nové sezoně prosazovat
zase o něco více, než tomu bylo
v předešlém ročníku. Zatím to
tak ovšem nevypadá... Ne, že
by nedostával od kouče Bálinta
prostor, ale s naloženými minutami nenakládá, jak by si
určitě on sám představoval.
Důkazem budiž skutečnost, že
jako jediný hráč týmu zakončil
uplynulý týden s mínusovým
číslem v kolonce užitečnosti.
Omluvou mu budiž, že se tak
stalo především po dvou zahozených trojkách a že „Dokyho“
přínos tkví především v obraně.
Přesto: Přidej, Petře!

zaznamenal pět bodů a Orli dva,
přesto stobodová hranice byla
pokořena. Zasloužil se o to mladík
Krakovič. Prostějov si zvítězil
konečným skórem 101:70 a prožil
tak první vítězství na domácí
palubovce v letošním ročníku
Mattoni NBL.

Vedle skvělé střelecké úspěšnosti
domácích křídelníků je třeba
vyzdvihnout podkošové hráče
Nicholsona a Landryho. Oba totiž
dosáhli ceněného double-doublu,
když si Nichoslon připsal 16 bodů
a 12 doskoků a Landry 25 bodů a
11 doskoků.
-pk-

Basketbalisté pokořili i nováčka, vyhráli na půdě Svitav
SVITAVY/PROSTĚJOV - V
rámci třetího kola základní části Mattoni NBL zavítali prostějovští basketbalisté na palubovku nováčka nejvyšší tuzemské
basketbalové soutěže, kterým
je celek Basketbal QANTO
Svitavy, jenž v létě koupil licenci
od Poděbrad. Vzhledem k tomu, že v prvním dějství tento
tým pauzíroval a ve druhém
hrál na palubovce Pardubic,
jednalo se o vůbec svitavskou
premiéru v nejvyšší domácí
soutěži! Orli ovšem nechtěli být
žádnou příjemnou návštěvou,
naopak ke dvěma výhrám toužili přidat i třetí korálek. A podařilo se. Domácí se sice dostali
do vedení, ale to bylo také jediné, co jim Prostějovští dovolili.
Pak se definitivně ujali žezla a
začali soupeři doskakovat. V
polovině zápasu vedli Orli poměrem 53:35 a i nadále náskok
navyšovali až do konečného
skóre 71:98. Zajímavostí utkání
byl start Vojtěcha Bratčenkova
v dresu Svitav, kde je prostějovský křídelník na hostování.

Již před zápasem vyzýval prostějovský trenér Peter Bálint své
svěřence k ostražitosti a nepodcenění vstupu do utkání proti
nováčkovi ze Svitav. Bohužel
marně. Základní pětice, která
nastoupila do utkání ve složení Lawrence, Šležas, Bohačík,
Hyzy a Nicholson měla s domácí sestavou Špaček, Šindelář,
Egwuatu, Macela, Kramný velké
problémy. Svitavy se dokonce
ujaly se vedení 4:0 po dvou koších z bezprostřední blízkosti
a až po vystřídání Nicholsona
Landrym se nadechli také Orli. A
když zkušení harcovníci Hyzy a
Šležas zařídili obrat, vedli hosté
ve 4. minutě o bod - 11:12. Od
této chvíle už soupeře zpátky do
vedení nepustili a pomalu si začali budovat náskok. Ten s příchodem Veikalase a zásluhou jeho
přesných střel z pole narostl až
na devět bodů – 15:24. V samém
závěru se ovšem ze tříbodového
oblouku trefil Američan Bledsoe
a stav po první čtvrtině byl tak
18:24. Ve druhé části se sice svitavský Kramný snažil trojkami o

nemožné, ale po sérií 8:0 se Orli
dostali již do šestnáctibodového
vedení, které o dva body ještě
navýšil Nicholson, který v závěrečných vteřinách první poloviny
úspěšně proměnil Lawrencovo
nahození na smeč. V polovině
byl tak stav 35:53.
Druhou půli začali domácí stejně jako tomu bylo v předchozí
části, tedy přesnými tříbodovými
střelami. Orli disciplinovanou
hrou stále dopravovali míče do
podkošového prostoru a i v této
části tak prostějovské vedení narůstalo. Když se k tomu přidaly i
přesné tříbodové zásahy kapitána
Prášila, bylo o čtyřiadvacetibodovém náskoku před závěrečnou čtvrtinou 51:75 rozhodnuto.
Závěrečnou desetiminutovku
zahájili domácí znovu úspěšnými tříbodovými střelami. Orli
ovšem další sérií 11:3 získali již
třicetibodového vedení – 67:97!
V závěrečných minutách se ale
podařilo domácím ještě proměnit
dvě dvoubodové střely a zápas
tak nakonec skončil výsledkem
71:98.
-pk-
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Jindřich SVOJANOVSKÝ – Basketbal Qanto Svitavy:
„Prostějov vyhrál zaslouženě. Jarek Nohavica v jedné písni
říká, že by se chtěl dožít toho jak Baník poráží Barcelonu. My
jsme s takovým odvážným předsevzetím do tohoto zápasu
nešli, protože Prostějov pro nás prezentuje vysokou basketbalovou školu se vším všudy. Já jsem rád, že jsme nebyli v
roli středoškoláků, a že jsme se v mnoha směrech zejména v
počátku svému soupeři vyrovnali. A myslím si, že konečný
výsledek pro nás není až tak důležitý. Po dvou zápasech s
týmy s absolutní špičky jsme nasáli atmosféru nejvyšší soutěže s vědomím toho, že pro nás důležité zápasy nás teprve
čekají. Věřím, že se to našim fanouškům dnes líbilo, a že nás
přijdou povzbudit i příště. S každým zápasem rostou zkušenosti našich hráčů. Vsázíme na srdíčko, bojovnost, nasazení
a chceme zavřít ústa těm, kteří nám nevěřili a přisuzovali roli
Vyšehradu.“
Peter BÁLINT – BK Prostějov:
„V první řadě musím říci, že jsme k utkání nepřistoupili zodpovědně. Hovořili jsme o tom, že Svitavy budou doma v prvním historickém zápase nebezpečné. Začali jsme špatně na
doskoku, čehož soupeř využil k počátečnímu malému náskoku. Pak nastalo z naší strany zlepšení. Svitavy dnes předvedly
bojovný výkon, dařilo se jim střelecky, a proto skóre narůstalo na obou stranách.“
-pk-

Obchodní partneři BK Prostějov

Auto
Samson



ERVICE
Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

a.s.

Nový Svět 89 / 4, 118 00 Praha 1

