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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Hořící koš
Z hořícího odpadkového koše téměř nic nezbylo. V odpoledních
hodinách nahlásil občan požár
plastové nádoby na odpadky v
parčíku poblíž ulice Josefa Lady.
Přes operační středisko byli vyrozuměni hasiči. Na místě se nepodařila zjistit příčina ani osoba, která by toto způsobila.

Z. Ochmanová: Nejedná se o podvod na voliče
Po uvedení článku s titulkem
„Podvod na voliče?“, který podprahově vede čtenáře k nějaké
senzaci o podvodu a byl zveřejněn ve Večerníku dne 1. 11.
2010, mi nezbývá než reagovat
na uvedené informace.
Je pravdou, že jsem dne 27. 10.
doručila k rukám starosty města
rezignaci na získaný mandát člena
Zastupitelstva města Prostějova.
Tohoto mandátu si velice vážím a
ráda bych jej vykonávala. Důvodem k rezignaci je ustanovení § 5
odst.2 zákona 491/2001 o volbách. Ustanovení tohoto paragrafu
neumožňuje souběh výkonu státní
správy v územním obvodu, kde je

vykonáván mandát člena zastupi- bách, ani žádný jiný právní před- neupírá této profesní skupině
telstva. Důvodem rezignace tedy pis, nezakazuje úředníkům státní právo být volen. Já byla postavena
není, že mi můj zaměstnavatel správy ve volbách kandidovat a před volbu – zaměstnání ve stávaKrajský úřad Olomouckého
jící pozici nebo mandát člena
kraje - cituji: „působení v orgánu
zastupitelstva. Pragmaticky
města Prostějova prostě zakámusím dát přednost zaměstzal“, jak uvádí autor článku pod
nání.
svojí zkratkou -mik-. Tuto skuMrzí mě postoj redaktora a potečnost jsem nejen uvedla jako
stoj listu, který ze situace, ktedůvod k rezignaci ve sdělení
rou zákony umožňují a
panu starostovi, ale sdělila jsem
dokonce i procesně řeší (při
ji telefonicky na dotaz i autorovi
vzdání se mandátu není třeba
dotyčného článku.
ani uvádět důvody) dělá podV žádném případě jsem já
vodné jednání a skandální situosobně ani strana TOP 09 neaci. Mimochodem tato situace
chtěla „spáchat podvod“ na vonení v historii komunálních
liče, a pevně věřím, že to tak
voleb ani v Prostějově první.
voliči ani necítí. Zákon o volZuzana Ochmanová

Tak jak to je? NAPLNO NEBO VŮBEC?
Opilý na kole
Neosvětlený cyklista nadýchal
2,48 promile. Před dvacátou hodinou projížděla hlídka městské policie ulicí Svatoplukova, kde spatřila muže jedoucího na jízdním
kole po chodníku bez osvětlení.
Ten na výzvu strážníků nereagoval a v cestě pokračoval. Hlídkou
byl zastaven na Hlaváčkově náměstí. Z jeho chování bylo patrné,
že požil lihoviny. Jednadvacetiletý
mladík přiznal, že vypil pět piv a
dvě vodky. Nadýchal 2,48 promile. Celá událost byla postoupena
správnímu orgánu, který může
udělit pokutu v rozsahu 25 000 až
50 000 korun.

Šarvátka v baru
Tři hosté při šarvátce způsobili v
restauraci škodu za 1 500 korun. O
půl desáté večer bylo přijato na linku 156 oznámení číšníka o potyčce několika přítomných hostů.
Strážníci v provozovně zastihli
pouze jednoho z výtržníků. Zbylí
se v místě již nenacházeli. Dle
svědků měl tento třiatřicetiletý
muž při roztržce schválně strčit do
jednoho z chlapíků. Ten narazil do
lednice, na které stály lahve s alkoholem a sklo. To se při pádu rozbilo. Jelikož vyčíslená částka nepřesáhla hranici 5 000 korun, incident
byl předán k projednání přestupkové komisi. Poškozená strana
může žádat po přestupci náhradu
vzniklé škody.

Sebrali mříže
V ranních hodinách zjistili strážníci na parkovišti před poliklinikou
chybějící železné kanálové mříže
o velikosti 50x60 centimetrů. Nikoho podezřelého v okolí nenalezli. Ani kontrola v okolních výkupnách nebyla pozitivní. Prosíme
občany, pokud zaznamenají tuto
nekalou činnost, aby se obrátili na
linku 156 a věc nahlásili. Předem
děkujeme. V poslední době se
nám tyto případy množí!

Zadrželi hledaného
Na základě anonymu byla hlídkou
městské policie nalezena hledaná
osoba. Občan využil linku 156 k
nahlášení místa, kde se zdržuje celostátně hledaný muž. Strážníci
dorazili na zmíněnou adresu. Po

OZNÁMENÍ
Městský úřad v Prostějově oznamuje, že od 8. 11. 2010 se zahájí
stavební práce na realizaci díla
Rekonstrukce komunikace v ulici
Slunečná. Generálním zhotovitelem stavebního díla je firma INSTA CZ s.r.o. a za Město Prostějov bude provádět stavební dozor
pracovník Odboru rozvoje a investic MěÚ Prostějov p. Luděk
Svoboda (tel. 582 329 360).
Lze očekávat, že v průběhu prací
bude muset být omezen přístup k
jednotlivým nemovitostem. Žádáme občany tímto o vstřícnost
při řešení problémů s přístupem k
jejich nemovitostem, ale na druhé
straně se budeme snažit při omezení příjezdu i přístupu k jednotlivým nemovitostem dohodnout se
všemi majiteli v předstihu tak, aby
nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím.
Předpokládáme, že práce na komunikaci, veřejném osvětlení a
případných přeložek inženýrských sítí budou trvat do druhé
poloviny měsíce prosince roku
2010.
A. Zajíček,
ved. odboru rozvoje a investic

Lídryně strany TOP09 v komunálních volbách v Prostějově Zuzana Ochmanová se v
předvolební kampani pasovala do role kandidátky na
starostku. Navíc hlásala na
každém volebním plakátu,
že jde do kampaně FÉROVĚ a NAPLNO. Ale máme
jí to skutečně věřit?
Mají její voliči, kteří jí odevzdali
nespočet svých hlasů, skutečně
věřit to, že před volbami netušila, že případný mandát zastupitele podle zákona neumožňuje
souběh s výkonem státní
správy? Zuzana Ochmanová
jako pracovnice krajského úřadu
přesto údajně férově a naplno
chtěla zastupovat své voliče v

komunální politice. A voliči jí to Tím byla šance na vyšší funkci
spolknuli i s navijákem, odevz- pro Zuzanu Ochmanovou zmadali jí tisíce hlasů, který by jinak řena. A z její strany okamžitě přišla již výše zmíněná reakce
v podobě rezignace na mandát člena zastupitelstva.
Paní Ochmanová ve svém
prohlášení uvádí, že se svého
mohli věnovat někomu jinému. mandátu člena Zastupitelstva
V iluzi, že paní Ochmanová města vzdala z pragmatických
bude na radnici, a to na jakéko- důvodů. Pochopitelně, být zastuliv úrovni, hájit zájmy obyčej- pitelem nepřináší žádný nárok na
ných Prostějovanů, jí lidé volili v finanční odměnu, takže vzdát se
poměrně hojném počtu. Je- kvůli tomu dobře placeného
nomže TOP09 nakonec získala místa na krajském úřadu, to by
pouhých šest mandátů v zastupi- neudělal nikdo z nás. Ale co by
telstvu.
se stalo v případě, že byste paní
A co hůř pro její stranu, vítězná Ochmanová dosáhla na funkci
ČSSD oslovila ke koaliční spo- místostarostky či dokonce stalupráci ODS a nikoliv TOP09. rostky? Zcela jistě byste se podle

KOMENTÁŘ

našeho názoru naopak pragmaticky rozhodla pro práci na prostějovské radnici a krajskému
úřadu byste dala sbohem. Dobře,
pokud při vaší kandidatuře a následném vzdání se mandátu
"pouhého" zastupitele nešlo o
volební podvod, tak šlo přinejmenším o vypočítavost z vaší
strany. A netvrďte prosím veřejnosti, že jste na nemožnost souběhu funkcí zastupitelky města a
úřednice ve státní správě přišla až
po komunálních volbách. Tomu
nemůže věřit snad nikdo. Závěrem ještě jednu poznámku. Paní
Ochmanová, neměla jste v předvolební kampani užít raději heslo
NAPLNO NEBO VŮBEC?
Michal Kadlec

Sériový zloděj kanálových mříží byl dopaden
Policistům z Obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou se
vlastním šetřením podařilo dopadnout pachatele několika protiprávních skutků, které
postupně páchal od srpna letošního roku až doposud. Jedná se
o třiatřicetiletého muže z Vyškovska, který se společně s komplicem dopustil několika krádeží
na Prostějovsku, které mu policisté následně prokázali.
"Na konci srpna s blíže nezjištěnou
osobou přijel muž jako řidič vozidla do obce Mořice, kde zaparkoval v blízkosti křižovatky.
Společně s komplicem vystoupili
z auta a odcizili z vozovky litinovou kanálovou mříž, kterou naložili do kufru následně prodali ve
výkupně surovin. Způsobili škodu
za 2 700 korun. Během září a října
se obviněný pachatel dopustil navlas stejných činů, a to opakovaně
v Želči, dále ještě v Ondraticích.
Celková způsobená škoda byla

Èerná kronika
Vloupání do auta
Dosud neznámý pachatel v obci Mostkovice dosud přesně
nezjištěným způsobem vnikl
do zaparkovaného motorového vozidla Peugeot Partner, ze
kterého odcizil autorádio s
DVD přehrávačem, zabudovanou GPS navigací a GPS
navigaci do auta. Neznámý pachatel tímto svým jednáním
způsobil škodu na odcizených
věcech ve výši 7 000 korun.

Straka u hřbitova
V neděli v odpoledních hodinách dosud neznámý pachatel
nezjištěným způsobem odemkl dveře u řidiče a následně
vnikl do osobního auta Seat
Cordoba, které bylo zaparkované na volně přístupném parkovišti u hřbitova v obci Hrubčice a z vozidla následně odcizil dámskou kabelku, která byla uschována pod sedadlem řidiče. V kabelce se nacházela
peněženka s doklady, finanční
hotovostí a stravenkami v celkové hodnotě 1 000 korun. V
peněžence se dále nacházela
platební karta k účtu. Na vozidle došlo k poškození zámku
u dveří řidiče.

Vykradl úl
Neznámý pachatel nad rybníkem v obci Ptení po předchozím rozbití skleněné výplně
okna dosud přesně nezjištěným předmětem, vnikl do objektu včelína, který prohledal a
ze kterého odcizil 20 kusů včelařských dřevěných rámečků
bez mezistěn v celkové hodnotě 600 korun a na poškozeném

stanovena na zhruba dvě desítky
tisíc korun," uvedla Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Sériový zloděj kanálových mříží
byl minulý týden policisty obviněn. "Pachateli bylo sděleno podezření pro trestný čin krádeže ve
spolupachatelství a ve stadiu pokusu a věc bude ukončena ve zkráceném přípravném řízení. Muži
hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta. Dále se policistům z
Němčic nad Hanou podařilo k případu zjistit a prokázat, že pachatel
uvedených skutků ve všech případech opakovaně řídil motorové
vozidlo Audi 80 stříbrné barvy,
přestože má soudem vysloven
zákaz řízení platný od měsíce
srpna 2010 na dobu trvání šesti
měsíců. Muž se tedy navíc dopustil trestného činu maření úředního
rozhodnutí a vykázání, za což mu
hrozí trest odnětí svobody až na tři
léta," sdělila mluvčí policie. -mikzařízení zůsobil škodu ve výši
500 korun. Vše ke škodě Základní organizace Českého
svazu včelařů ve Ptení.

Zmizely kamery
Někdy v minulém týdnu doposud neznámý pachatel za zemědělským družstvem Vřesovice po levé straně silnice Vřesovice Hradčany odcizil z prodloužených rohových plotových sloupků fotovoltaické
elektrárny Vřesovice 0 průmyslovou kameru šedé barvy a z
fotovoltaické elektrárny Vřesovice 3 dva kusy průmyslových kamer černé barvy. Způsobená škoda činí 49 000 korun.

Vandal zatčen
V polovině září letošního roku
farář římskokatolické církve v
obci Čechy pod Kosířem na
Prostějovsku oznámil poškození sochy sv. Petra před vstupem do kostela v Čechách pod
Kosířem. Socha má ulomenou
levou ruku v místě lokte. Provedeným šetřením příslušníků
Policie ČR Obvodního oddělení Konice byl pachatel zjištěn. Jedná se o muže z Prostějovska, který je nyní podezřelý
z trestného činu poškození cizí
věci a hrozí mu trest odnětí
svobody až na tři léta. Pachatel
způsobil škodu za 45 000 korun.

Kolo ze sklepa
Dosud neznámý pachatel v
minulých dnech v Prostějově
na máměstí T. G. Masaryka
odvrtal zámek dveří sklepa, do
kterého vnikl a odcizil jízdní
kolo, tzv. městský cruiser červené barvy, čímž poškozením

Vidìno - Slyšeno
Škoda času
„Ty čtyři měsíce to nějak vydržím,“ komentoval pán stav svých
hodinek, které po změně času ukazovaly o hodinu víc, než všechny
ostatní chronometry. Je to pravda
pravdivá. Kdo se má furt zabývat
tím, zda užíváme času středoevropského, či středoevropského letního. To jsou pořád nějaké obstrukce kolem jedné hodiny a kde
nic – tu nic. Jestli na hodinkách o
jednu víc nebo míň, vždyť je to
putna, důležité je přece přijít včas.
A to se leckomu nedaří i s hodinkami s vodotryskem…

Už zase
„Tak krásné Vánoce a všechno
nejlepší do Nového roku,“ blahopřál už tímto časem při loučení
starší pán. Jak se říká, nejde o to

2

blahopřání, ale o to potřepání…rukou. Ovšem ať to přijde nezúčastněnému pozorovateli jakkoliv
úsměvné, nic to nemění na tom, že
se skutečně Vánoce a konec roku
blíží, a za měsíc už to bude nanejvýš aktuální. Takže nechtíc propadnout předvánoční panice, bylo
by dobré to nebrat na lehkou váhu.

Dušičkový jarmark
Tu svařáček, tu lázeňské oplatečky… Před městským hřbitovem v
Olomouci bylo kolem Dušiček k
dostání cokoliv, co by jeden ani v
největší fantazii nečekal. Těžko
říct, možná by se tam našly i stánky s levným asijským textilem. No
nic proti svobodě podnikání,
ovšemže maličko míň cynismu by
rozhodně tu a tam neškodilo. Ale
na druhou stranu – pokud je poptávka, tak je to vlastně oběť prodejců, že chtějí vyjít zákazníkům
vstříc…
-MiH-

Havárka na Vrahovické

Nedala přednost, srazila cyklistku
Naštěstí jen lehkým zraněním skončila ošklivá
srážka na křižovatce ve
Vrahovické ulici, kdy
mladá nezkušená řidička
nedala přednost a srazila
svým autem cyklistku. Ta
byla odvezena sanitkou
do nemocnice. Její zranění ale není vážné.
"Ve středu 3. listopadu v
Poškrábané auto a z jízdního kola "os17.00 hodin jela jedenamička". Naštěstí jen tímto skončila
dvacetiletá řidička s osobním vozidlem Opel Vectra srážka ve Vrahovické ulici, cyklistka utrpěla jen
po vedlejší komunikaci lehčí poranění.
ulici Svatoplukova a v křižovatce s ulicí Vrahovickou Vrahovic. Došlo k lehkému zrachtěla odbočit do levé strany nění cyklistky. Alkohol nebyl
směrem do centra. Zde nere- dechovou zkouškou zjištěn ani u
spektovala dopravní značku Dej řidičky, ani u cyklistky," inforpřednost v jízdě a narazila do movala nás Eva Čeplová, tiscyklistky jedoucí po hlavní ko- ková mluvčí Policie ČR v
munikaci ve směru od centra do Prostějově.
-mik-

Řidič ujel, najdou se svědci?

věci způsobil škodu 1000 korun a odcizením škodu 8 000
korun.

Nešlo o granát
V úterý oznámil starosta obce
Čechy pod Kosířem, že někdo
položil ke dveřím zdejšího
obecního úřadu předmět připomínající vojenskou munici,
a to minometný granát z II.
světové války. Na místě byl
předmět hlídkou zajištěn a dále přivolán pyrotechnik. Na
místo se dostavil pyrotechnik z
odboru pyrotechnických výjezdů, který uvedl, že se nejedná o nic nebezpečného, ale o
předmět připomínající vojenskou munici, a to konkrétně
náplň do hasičského přístroje.
Předmět si následně převzal.

Srazil chodkyni
Dne 2. listopadu vyjížděl pětašedesátiletý řidič s osobním
motorovým vozidlem Mercedes z parkoviště v Prostějově
u hřbitova na ulici Brněnskou
směrem do centra. Při výjezdu z parkoviště se řidič plně
nevěnoval řízení svého vozidla a na přechodu pro chodce zachytil o tři roky starší
chodkyni, která v té době přecházela po přechodu od květinářství na hřbitov. Po zachycení došlo k lehkému zranění
chodkyně a ke hmotné škodě
na vozidle. Žena byla převezena sanitkou na ošetření do
nemocnice v Prostějově. Byly provedeny zkoušky na alkohol přístrojem Dräger s negativním výsledkem. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na
místě ohledáním zjištěna ani
uplatněna.

Vyloupil automat
Ve večerních hodinách na ulici
Sportovní v obci Kostelec na
Hané vnikl dosud neznámý
pachatel do pokladny veřejného telefonního automatu, ze
které odcizil pokladničku s blíže neurčenou finanční hotovostí. Celková způsobená škoda nebyla doposud vyčíslena.
Svým jednáním se pachatel
dopustil trestných činů poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a dále
krádeže. Za tyto uvedené trestné činy pachateli hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Podnapilý řidič
Ve čtvrtek odpoledne byl hlídkou Policie ČR Obvodního
oddělení Prostějov 2 kontrolován v obci Kostelec na Hané
jedenatřicetiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia. Řidič byl vyzván k provedení dechové zkoušky, která vyzněla
pozitivně s naměřenou hodnotou 0,74 promile alkoholu. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další
jízda s motorovými vozidly.
Svým jednáním se řidič dopustil přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kdy
výši trestu posoudí příslušný
správní orgán.

UPOZORNĚNÍ

Policie České republiky v Prostějově upozorňuje, že Obvodní oddělení Prostějov 2 bylo z
budovy u hlavního nádraží v
Prostějově přemístěno do budovy v obci Vrahovice, kde
sídlí rovněž i oddělení hospodářské kriminality.

Policisté žádají případné
svědky, kteří viděli čtvrteční karambol na parkovišti v obchodní zóně v Plumlovské ulici,
aby se přihlásili a pomohli tak
nehodu objasnit a zjistit nesvědomitého šoféra.
"K dopravní nehodě došlo dne 4.
listopadu 2010 v rozmezí od 8.00
hodin do 21.30 hodin v Prostějově
na parkovišti před Penny marketem na Plumlovské ulici. Dosud
neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil z nezjištěných
příčin zde zaparkované vozidlo
Peugeot registrační značky 3M7
3137. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem na místě nesetrval a
z místa nehody ujel, proto zkouška
na alkohol nebyla provedena. Zda

mohla být příčinou dopravní nehody technická závada, nebylo na
místě ohledáním zjištěno ani
uplatněno. Zda došlo ke zranění
osob v nezjištěném vozidle nebylo
z důvodu jeho nepřítomnosti na
místě také zjištěno. Došlo ke
hmotné škodě na osobním vozidle
Peugeot ve výši 5 tisíc korun," popsala nám nehodu Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policie tímto žádá všechny svědky
této dopravní nehody, kteří by
mohli poskytnout jakékoliv bližší
informace k objasnění celé události, nechť se přihlásí Policii
České republiky, Dopravnímu inspektorátu Prostějov na bezplatnou linku policie 158.
-mik-

Potlučený blatník nového Peugeotu a viník ujel. Najdou se svědci?
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
Jiřina Čechová 1925 Prostějov
Marie Látalová 1928 Prostějov
Miloslav Obořil 1931 Prostějov
Viera Vondrášková 1926 Prostějov
Štěpán Nehera 1929 Ohrozim
Karel Entner 1931 Prostějov
Věra Vodičková 1924 Vrahovice
Ludmila Opluštilová 1922 Stařechovice
Ludmila Krátká 1936 Vrbátky
Vincenc Růžička 1922 Malé Hradisko

mezi námi...
Jaroslava Sochorová 1934 Prostějov
Miloslava Turnová 1945 Vrahovice
Růžena Veselá 1921 Plumlov
Miloslava Škvárová 1933 Prostějov
Ludmila Kaprálová 1927 Kostelec na Hané
Marie Trundová 1927 Výšovice
Miroslav Střižík 1941 Kralice na Hané
Marie Ščuková 1938 Smržice
Josef Opluštil 1931 Holubice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 8. listopadu 2010
Marie Koupilová 1924 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Božena Klimková 1922 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Josefa Špičáková 1922 Hněvotín 12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 12. listopadu 2010
Ludmila Foukalová 1951 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Bohumila Pluháčková 1930 Hačky 11.20 Obřadní síň Prostějov
Eugenie Kouřilová 1911 Kostelec na Hané 12.40 Obřadní síň Prostějov
František Zapletal 1949 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Sobota 13. listopadu 2010
Josef Kolářík 1924 Otaslavice 14.00 kostel Otaslavice

8. listopadu 2010

KAUZA OKOLO UPRCHLÉHO VĚZNĚ

VELITEL ESKORTY DOSTAL PADÁKA!

Předminulý týden uprchl z
takzvané odkládací cely v
budově Okresního soudu v
Prostějově vězeň Jiří Pešek.
A uprostřed týdne minulého
už padaly hlavy. Tedy zatím
jedna, mimo službu byl postaven velitel eskorty z Vězeňské služby.
Policie stále po uprchlém recidivistovi marně pátrá. Vedení
Vězeňské služby pak prověřuje, co všechno příslušníci
eskorty, kteří Jiřího Peška měli
hlídat, zanedbali. Vyšetřují,
jestli velitel nebo další strážní
zanedbali své povinnosti. Recidivista utekl oknem z místnosti, v níž čekal na převoz do
věznice. "Mohu potvrdit, že
velitel eskorty byl zproštěn služby až do vyšetření případu,"
potvrdila mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová.
Ostatní strážní, kteří měli
vězně hlídat, zatím zůstávají ve
službě. "Míra zavinění jednotlivých příslušníků Vězeňské

Jiří Pešek je stále na útěku. Kvůli
jeho zmizení a nedostatečné
kontrole byl velitel eskorty postaven mimo službu
služby se stále vyšetřuje, proto
k případu v této chvíli nemohu
sdělit žádné další podrobnosti,"
dodala Prunerová.
Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že strážní udělali
zásadní chybu v tom, že vězně
ponechali bez dozoru v takz-

vané odkládací místnosti, kde
čekal na převoz do věznice. V
místnosti se zamřížovanou
celou totiž nikdo nehlídal,
takže vězeň mohl nerušeně
uvolnit mříž na okně a posléze
ji vykopnout. Dostal se na dvůr
soudní budovy, odkud po hromosvodu vyšplhal na pět
metrů vysokou zeď, seskočil
do ulice a utekl. Útěk strážní
odhalili až poté, co vězně přišli
zkontrolovat.
Jedenatřicetiletý recidivista
Jiří Pešek z Brna byl odsouzen
na pět let za podvody, celkem
měl ještě za další majetkové
trestné činy strávit ve vězení
příštích osm let. Peškovi přitom není unikání před policií
neznámé. Již v době, kdy po
něm policie pátrala kvůli podezření z podvodů, se mu dařilo vyhýbat zatčení přibližně
dva roky.
O dalším průběhu kauzy bude
Večerník i nadále informovat.
-mik-
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Volba radních - žádná překvapení
Zastupitelé jakékoliv drama nepřipustili, opozice ale byla aktivní

Ve čtvrtek se na ustavujícím jednání Zastupitelstva města definitivně rozhodlo, které tváře se objeví v nejužším vedení města. Popravdě řečeno, karty byly rozdány už před tímto zasedáním, koaliční partneři navrhli starostu, místostarosty i další radní. Vlastně šlo při čtvrteční volbě už jen o pouhou formalitu.
Přesto hned na začátku dala o sobě vědět opozice. Jak zástupci
KSČM, tak členové TOP09 navrhli, aby volba starosty a radních
proběhla formou tajného hlasování. Tento návrh byl zamítnut.
Stejně jako další, když TOP09 navrhla do pozice místostarosty
Aleše Matyáška nebo komunisté do křesla radního Jaroslava
Šlambora. Volba tedy proběhla bez jakéhokoliv překvapení. Novým starostou byl zvolen Miroslav Pišťák, který se záhy dojemně
rozloučil s dosavadním prvním mužem radnice Janem Tesařem.
Tomu nakonec tleskali vestoje všichni zastupitelé a poděkovali mu
tak za práci ve třech volebních obdobích za sebou. Prvním místostarostou a zároveň zastupujícím starostou je Jiří Pospíšil z ODS,
který bude mít na starosti majetek města, péči o kulturní památky
a tak dále. Jeho stranická kolegyně Ivana Hemerková bude z pozice místostarostky řídit v Prostějově školství, kulturu a sport. Další
místostarostka Alena Rašková obhájila svůj post a i nadále bude
řídit resort dopravy a sociální oblast. Zdeněk Fišer bude mít na starosti přípravu a realizaci stavebních investic. Starosta Pišťák si totiž ponechává dozor nad městskými financemi.
Členy Rady města se pak dále stali Zdeněk Peichl a Milada Sokolová z ODS a sociální demokraté Milada Galářová, Jaroslav Faltýnek, Alois Mačák a Pavel Smetana.
-mik-

Nový starosta Prostějova Miroslav Pišťák se ihned po svém zvolení ujal řízení jednání nového zastupitelstva.

DOBRÁ ZPRÁVA: Kriminalita v Prostějově rapidně poklesla

Minulý týden jsme informovali o nevšedním úspěchu
Prostějova, který v celostátní
soutěži Město pro byznys
týdeníku Ekonom skončil na
třetím místě. V jednom z televizních pořadů pak bylo řečeno, že našemu městu kromě
ekonomických parametrů
pomohla k výbornému

umístění také bezpečnost ve
městě, respektive neustále se
snižující kriminalita.
Na naši žádost nám prostějovští
policisté zpracovávají aktuální
statistiku vývoje kriminality v
našem městě. "Zatím mohu
uvést jeden potěšující fakt, že
například v případech vloupání
do vozidel jsme zaznamenali

enormní pokles této trestné činnosti. Zatímco vloni v tuto dobu
jsme registrovali 309 případů
vloupání do aut, letos jich je
pouhých 90," uvedla Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Statistikou kriminality a důvody jejího snižování se budeme
zabývat v příštích číslech. -mik-

Napětí při volbě starosty, místostarostů a radních. Zastupitelé ale
nakonec ve čtvrtek žádné překvapení nedopustili.
Josef Augustin (KSČM) předal jak novému starostovi M. Pišťákovi,
tak i končícímu J. Tesařovi, tekutý dárek. Prý něco malého z jeho zahrádky...

Mladý muž prokázal kus odvahy
Pronásledoval zloděje a pomohl strážníkům ho lapit
K nevšednímu případu došlo poslední listopadový den
ve Školní ulici. Mladý muž
tudy procházel se svou
přítelkyní. Bylo krátce po
třetí hodině v noci, když z
jednoho místního obchodu
vyběhl podezřelý muž. Náš
hrdina nelenil, zavolal na
linku 156 a sám se vydal zloděje pronásledovat. Velmi
rychle také zareagovali
strážníci městské policie,
kteří byli s pronásledovatelem v kontaktu a za jeho navigace dopadli pachatele v
Rejskově ulici.
"Třiatřicetiletý muž z Prostějova odcizil dne 30. listopadu v
03.15 hodin z prodejny Elektromateriál na ulici Školní finanční hotovost a zboží v předběžné hodnotě sedmi tisíc korun. Při tomto byl vyrušen
náhodným šestadvacetiletým
kolemjdoucím, který ho pronásledoval. Cestou linky 156 informoval Městskou policii v
Prostějově. Podezřelý byl
strážníky zadržen na ulici Rejskova v Prostějově, kdy poté
dobrovolně následoval přivolanou hlídku Policie ČR na
zdejší oddělení k provedení dalších úkonů," informovala nás
o případu Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově.
Šestadvacetiletý muž, který se

Pohledem shora
Pohledem shora

Velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy chválil čin
mladíka, který strážníky dovedl k
zadržení zloděje.
nejvíce zasloužil o dopadení
pachatele, pak pár dní nato
přišel osobně za velitelem
Městské policie v Prostějově,
aby poděkoval za bleskurychlý zásah strážníků.
"Osobně mě návštěva tohoto
pána překvapila, protože sám
projevil zájem poděkovat
strážníkům za rychlý a kvalifikovaný zákrok. Spíše ale já
děkuji tomuto mladíkovi a
dávám ho za vzor ostatním
občanům. Jsem rád, že mu nebylo lhostejné, když byl zřetelně porušován zákon a došlo
k protiprávnímu jednání. Muž
nejenom že zavolal na tísňo-

vou linku když viděl zloděje
utíkat, ale navíc ho sám pronásledoval a strážníky vlastně
přivedl až k němu. Dobrá
práce, děkuji mu," uvedl při
setkání Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Večerník měl možnost v pátek
hovořit s hrdinou, který si z
pochopitelných bezpečnostních důvodů nepřál být jmenován. "Když jsem s přítelkyní procházel kolem zmíněného obchodu, viděl jsem, že
jsou pootevřeny dveře. To se
mi zdálo podezřelé. Zavolal
jsem tedy městskou policii,
aby nějak zajistila zabezpečení prodejny. V tom zevnitř
vyběhl muž. Bylo mi hned
jasné, že jde o zloděje. Pak šlo
všechno ráz naráz. Rozběhl
jsem se za ním a telefonicky
jsem informoval strážníky o
směru jeho útěku. Jednal jsem
tak automaticky, vůbec jsem
nepřemýšlel o nějakém nebezpečí," svěřil se nám muž, který je svým chováním vzorem
pro nás všechny.
Jak jsme se na závěr dozvěděli, odvážný čin mladého muže
nezůstane bez odezvy ani u
představitelů města. Mladík
obdrží věcný dar z rukou starosty města Miroslava Pišťáka
i velitele strážníků Jana Nagyho.
-mik-

LÁNY SLUNCÍ

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ení to tak dlouho, co jsem psal o trochu dekadentním pojetí ochrany
životního prostředí, konkrétně o boomu výroby elektřiny obnovitelnými zdroji, konkrétně hektarech obsetých nekonečným množstvím solárních panelů. V tu chvíli jsem netušil, že je ‚cosi za dveřmi‘,
že dozrává rozhodnutí na nejvyšší úrovni takto pojatou ekologii dál finančně nepreferovat formou zvýhodněných výkupních cen. I když samozřejmě záměr státu
vzbudil z opačného konce pochopitelnou vlnu nevole a bizarních argumentů, proč je takové
rozhodnutí špatné, přesto se zrcadla na volné zemědělské půdě dál montují a stále těsněji nás
obkličují. Důvod může být docela prostý. Jednoduše Boží mlýny, v tomto případě tedy zákonodárné mlýny, melou opravdu hodně pomalu a nedokážou administrativně vystavit stop-stav
ze dne na den. Což samozřejmě, nejen v tomto oboru, je pro eventuální investory jasným signálem honem ještě něco udělat a vejít se do termínu před plánovaným bodem zlomu, případně
třeba až arbitrážně vymáhat po státu náhradu za zmařenou investici, kterou začal realizovat ještě v době, kdy se to mohlo a ‚zlý stát‘ mu zabránil z ní profitovat. Bohužel, i vydání jakéhokoliv předběžného opatření, které by tomuto zabránilo, je pouhou utopií. Co si budeme nalhávat – každý je někoho známý a nikdy podobná věc nevzejde od prvních úvah do konečného rozhodnutí mrknutím oka. Vždycky tedy je dost času, aby se SPRÁVNÉ informace dostaly ke SPRÁVNÝM uším a zapracovalo se na SPRÁVNÉ investici. Takže znovu nám zbude se
jenom dívat, jak stát platí za to, co nechce, a tím pádem nemůže zaplatit, co je opravdu potřeba. Takže i když každý ví, že solární energie má na kahánku, neubráníme se tomu, aby do té
doby dozrály ještě další lány sluncí, o které sice nikdo kór moc nestojí, ale nedokáže je nikdo
také zastavit!

N

Potlesk vestoje! Noví zastupitelé se s dojetím loučí s Janem Tesařem, který po dvanácti letech skončil ve funkci starosty.

Předseda volební komise Josef Augustin gratuluje ke zvolení člence
Rady města Miladě Sokolové. Uprostřed nový místostarosta Jiří Pospíšil, který byl navíc zvolen jako zástupce starosty Pišťáka.

Vřelá gratulace.
Čerstvě zvolená
místostarostka
Ivana Hemerková našla mezi
prvními gratulanty nového
starostu Miroslava Pišťáka.

Aleš Matyášek (v popředí)
nahradil v zastupitelstvu
za TOP09 Zuzanu Ochmanovou,
která na mandát rezignovala.
Jeho spolustraníci ho dokonce
navrhli za místostarostu, ve
volbě ovšem neuspěl.

Důvěřivec naletěl
PODVODNÍKOVI

(Dokončení ze str. 1)
Pan Coufal společně s dalšími
osmnácti "brigádníky" však na
dopravu čekal marně. "Žádný autobus nepřijel, kontaktovali jsme
uvedeného muže, který měl najednou nepřístupný telefon. Zjistili jsme také, že internetové
stránky jsou falešné a v tuto chvíli
už neplatné. Okamžitě jsme podali trestní oznámení na Policii
ČR," dodal Stanislav Coufal.
Podle našeho zjištění naletělo falešnému inzerátu na stránkách
www.profi/bazar.cz celkem 218
lidí z celé České republiky. Tento
počet je alespoň podle pátečního
sčítání. Najdou se ještě další oklamaní? Pokud ano, dejte vědět, policie uvítá každé oznámení v této
souvislosti. "Policisté mi při
oznámení sdělili, že výhodnější
pro celkové objasnění případu
bude, když podáme hromadnou
žalobu. Z tohoto důvodu hledám
další podvedené občany, kteří naletěli na podvodný inzerát jako já.
Bohužel, asi se ale musím smířit s
tím, že jsem přišel o zhruba 2 800
korun," podotkl Večerníku Stanislav Coufal.
-mik-

8. listopadu 2010

Úspěšná maturitní generálka na podnikatelské škole

Rozhovor s Václavem Křupkou, ředitelem SOŠ podnikání a obchodu
Pane řediteli, také vaše škola se
zapojila do maturitní generálky. Znáte již předběžné výsledky?
Ano, naše škola se přihlásila na
maturitní generálku již v prvním
stanoveném termínu, kdy nebylo
zcela jasné, zda vůbec státní maturita v tomto školním roce
proběhne. Výsledky našich studentů již známe. Hovořil jsem se
studenty hned po vypracování didaktických testů a písemných prací a již tehdy jsem nabyl dojmu, že
budou ve většině případů úspěšní.
Netrpělivě jsme na vyhodnocení
čekali, zvlášť po vystoupení ministra školství v médiích a po jeho
posouzení celkové úrovně generálky. Výsledky jsme obdrželi v
závěru minulého týdne a mohu
upřímně říci, že mi udělaly radost.
Nejsme školou, která by spadala
do pomyslné skupiny škol, jejichž
absolventi tuto generálku nezvládli.
Jaké jsou tedy konkrétní výsledky?
Naše škola klade velký důraz na
výuku cizích jazyků a rovněž jazyŘeditel SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově Václav Křupka může být s vý- ka mateřského. To se projevilo i v
sledky maturitní generálky svých studentů právem spokojen.
jejich celkovém velmi dobrém

hodnocení. Sám o sobě hovoří
fakt, že některé studentky dosáhly
v jazycích tak vysokého procentuálního hodnocení, které je zařadilo
mezi nejlepší v rámci celé republiky. A teď konkrétně, český jazyk a
literaturu zvládlo 94% a cizí jazyk
92% všech studentů čtyřletého
studia. Ještě pozitivněji hodnotím
zvládnutí dílčí části písemné zkoušky z jazyků, a to didaktického testu. Ten z anglického jazyka zvládli všichni studenti, z českého a německého jazyka ho nezvládl pouze jeden student. Účast u maturitní
generálky byla stoprocentní.
Jaké byly reakce studentů na
jejich úspěšnost?
Protokoly o výsledcích generální
zkoušky jsem studentům předával
osobně, a proto jsem viděl, jak ve
většině případů zavládla radost, že
se s nástrahami generálky dokázali úspěšně vypořádat. Studenti,
kteří ve výjimečných případech
třeba jen v dílčí části jednotlivé
zkoušky nedosáhli potřebného počtu bodů, jsou o to víc motivováni,
aby se v jarním termínu vyrovnali
svým úspěšným spolužákům.
Je vidět, že jste jako škola dopadli dobře. Určitě tedy neplatí

pravidlo, že soukromá škola
špatně připravuje k maturitní
zkoušce.
Ano, máte pravdu. Kvalitní a
méně kvalitní školy nelze hodnotit podle jejich zřizovatele, ale
podle jejich výsledků. Kvalitní a
méně kvalitní jsou jak školy veřejné, tak školy soukromé. My se
dlouhodobě snažíme předat našim studentům znalosti a dovednosti, aby našli dobrá uplatnění na
trhu práce nebo úspěšně pokračovali ve studiích na vysokých školách. Příprava v oblasti českého
jazyka nebo cizích jazyků byla
vždy intenzivní, ať už se jednalo o
školní maturitu nebo nyní maturitu státní. Naši učitelé v dostatečném počtu prošli všemi školeními hodnotitelů či komisařů,
přestože se tehdy hovořilo o tom,
že státní maturita nebude. Ale vše
dopadlo jinak. Jisté je, že tyto výsledky jsou z generální zkoušky.
Realita maturitních zkoušek může být poněkud odlišná. Výsledky
mohou být ovlivněny, například
stresem a nervozitou z případného neúspěchu. Věřím však, že naši studenti se i s tím patřičně vypořádají.
-mik-

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Vozíčkáři děkují městu

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Bohuslavice, Hačky,
Raková u Konice
Dne: 22.11.2010 od 07:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast:
celé obce Raková včetně farmy
ZD, Hačky, Bohuslavice celá
obec mimo velkoodběratele.
Obec: Držovice, Smržice
Dne: 22.11.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Držovice celá ul. Smržická, Svadůvky, Olomoucká od
trafostanice u benziny, část obce
Smržice s ulicem: Prostějovská
po č. 18/52, ul. Za kobližnicí,
Příční, Gegřice, V. Ondroucha,
Za kovárnou, Ve stěžkách,
Zákostelí, Za farskou, Družstevní, Blíšťka, Trávníky, J. Kotka po č2/224, Podhájí po č. 10,

Kobližnice od č.39 po č.6, a celá levá strana po č. 373 a 44,ul
sm. Kostelec po č. 17/28 a 5/38.
Obec: Prostějov
Dne 23.11.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá oblast Hloučela od regul. stanice ul. Kostelecká po č. 116 a
203 vč. občerstvení Abrahámek, Za Kosteleckou. Sportovní ul. Česká myslivecká jednota.
Dne 26.11.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: : levá strana ul. Lužická od č. 1 po
č. 11, část nám. Spojenců s č. 10
a 11.
Obec: Mostkovice
Dne: 24.11.2010 od 07:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: Stichovice s celými ulicemi: Hlinická, Ohrozimská, Za Stodolami, V Proluce, Nábřežní po č.
221, Stichovická od č. 432 po č.
419. dále chaty u letního kina
vč. ul. Letní, podél st. silnice

sm. Plumlov po č. 1135 a 1145.
mimo ch. č. 1109.
Obec: Niva
Dne: 24.11.2010 od 09:00 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá obec Niva včetně podnikatelských subjektů.
Obec: Hruška
Dne: 25.11.2010 od 07:30 do
12:30 hod. - vypnutá oblast: celá obec Niva včetně podnikatelských subjektů.
Obec: Kladky, Ludmírov,
Ošíkov, Trpín
Dne: 26.11.2010 od 07:30 do
16:30 hod. - vypnutá oblast:
celé obce vč. podnikatelských
subjektů:Ludmírov, Dětkovice,
Kladky, Kladky Bělá, škola v
přírodě, Ošíkov, Trpín.
Obec: Repechy
Dne: 26.11.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá obec Repechy včetně podnikatelských subjektů.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějovští vozíčkáři děkují Městu Prostějovu za poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 25 000 korun, která se využije k
činnosti Prostějovských vozíčkářů a jejich členů. Tento finanční
příspěvek nám mimo jiného umožňuje sportovní vyžití v basketbalu či florbalu. Scházíme se každé pondělí ve Sportcentru. Touto
cestou bychom rádi oslovili nejen vozíčkáře a jejich přátele, ale
všechny ty z řad postižených, kteří mají zájem o sportovní využití volného času. Přijdte mezi nás, přijdte si zasportovat. Těšíme se
na vás. Zájemci nás mohou kontaktovat na čísle 739 492 414.
Eva Křepelková, předsedkyně Prostějovských vozíčkářů

Mimořádná pátrací relace Policie ČR
Prostějovští policejní "pátrači" jsou nadmíru úspěšní!
Prostějovská policie ve spolupráci s naší redakcí zveřejňuje
mimořádnou pátrací relaci po
hledaných osobách. V tomto
čísle je zveřejněno jedenačtyřicet jmen s fotografiemi osob,
po kterých je v současnosti vy-

Legenda
PZ - příkaz k zatčení
SKZ - souhlas k zadržení
VTOS - výkon trestu
PPP - pátrání po pobytu

hlášeno celostátní pátrání.
Prostějovští "pátrači" jsou při zajišťování hledaných osob mimořádně úspěšní. "Příslušníci Služby kriminální policie a vyšetřování - oddělení pátrání, zjistili a
zadrželi od začátku roku 2010
celkově 77 hledaných osob na
Prostějovsku. Z toho 24 osob z
důvodu dodání do výkonu trestu odnětí svobody, dále 43 osob
z důvodu příkazu k zadržení či
pátrání po jejich pobytu a také
10 pohřešovaných osob," vy-

R. Abmrož

(PZ) M. Cihelka

(PZ) E. Čermáková (PZ) E. Čureja

R. Horák

(PZ) J. Jurdová

(PZ) B. Kaštyl

M. Mořický

(PZ) P. Nedělník (VTOS) Ž. Ohlídalová (SKZ) I. Otruba

počítává úspěchy svých kolegů
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak uvedla, množí se případy, kdy se většinou skrývají osoby před nástupem trestu do vězení. "Osoby,
které nenastoupí do výkonu trestu odnětí svobody se dopouštějí
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.
Hrozí jim za to až tři roky vězení
navrch. Navíc jim pak nelze podmínečně prominout trest po
uplynutí jeho poloviny. Ale v

(PZ) L. Dostál

(VTOS) J. Kellner (VTOS) M. Kolísek (PPP) I. Kovařík

(PPP) D. Krutý

(SKZ) G. Lagronová (VTOS) Ž. Lakatošová (VTOS) H. Matoušková (SKZ)

(PZ) A. Peter

(SKZ) G. Pohlotko (PZ) J. Polák

(VTOS) K. Pachulová (VTOS) P. Pelikán

(PPP) P. Škárová

(PZ) S. Škorík

(VTOS) M. Šťuka

(PZ) T. Hassa

výkonu trestu odnětí svobody.
Do domu bylo vstoupeno za využití zákonného oprávnění z
trestního řádu. Hledaný se nacházel ve skříni v přístavku do
dvora domu. Poté byl eskortován
do vazební věznice Olomouc. Při
vstupu do objektu ani při eskortě
nedošlo k žádné škodě na majetku ani ke zranění," informovala
nás o konkrétním případu zadržení hledané osoby Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
-mik-

(PZ) J. Dočekal

M. Procházková (PZ) J. Sedláková (VTOS) H. Smyčková (VTOS) J. Spiller

(VTOS) K. Čurejová

případě, že odsouzený nastoupí
do vězení včas, tato možnost existuje," upozorňuje Eva Čeplová.
Na závěr nás seznámila s konkrétním případem, ve kterém prostějovští kriminalisté osvědčili
své umění a pohotovost. Hledaného muže našli ukrytého ve
skříni! "Dne 3. 11. 2010 v 7.50
hodin byl v domě na ulici U Hřiště v obci Mostkovice omezen na
svobodě padesátiletý muž, na
kterého byl Krajským soudem v
Brně vydán příkaz k dodání do

(PPP) Z. Hodinka

(PZ) D. Tomanová (PZ) J. Večeřa

(PZ) B. Holub

(PZ)

(VTOS) J. Preissner (SKZ)

(VTOS) S. Zedník

(SKZ)
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LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ,
P. O., TELEFON 582 344 130,
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.
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Melantriška oslavovala Den stromů

Smysluplná akce zabavila děti od prvních do devátých tříd
Již Marcus Tullius Cicero řekl,
že vše, co je podle přírody, je
hodno úcty. Jeden velmi úctyhodný nápad slavit Den stromů vznikl v předminulém století ve Spojených státech amerických. V době osídlování
části Nebrasca si tehdejší
osadníci uvědomili, že krajina
bez stromů je pustá a zároveň
ji sužuje vítr a pálící slunce.
Postupně došlo k masivní
výsadbě stromů a zrodil se
nápad oslavit nezastupitelný
význam stromů Dnem stromů.
Na podzim se slaví tento svátek
u nás, v Kanadě, Velké Británii,
Polsku a dalších zemích. Tato
myšlenka se rozšířila postupně
do celého světa, až došla také na
ZŠ a MŠ Melantrichova. “Osadníky z Nebrasky“ však u nás vystřídali děti i dospělí, aby všichni pospolu oslavili každoroční
„Stromové slavnosti“.
Oslavy Dne stromů na ZŠ a MŠ
Melantrichova probíhaly letos
netradičně. Před slavnostním
dnem probíhala důkladná příprava – výzdoba chodeb školy,
nástěnky k danému tématu, informace ve školním rozhlase,
výroba plakátů v hodinách informatiky, příprava do MŠ. Potom
nastal „Den D“. Starší žáci
z vyšších ročníků si připravili
program pro mladší žáčky na 1.
stupni. Ti „nezůstali pozadu“ a
také ukázali, co všechno umí.
Program si souběžně připravili
deváťáci s prvňáčky. Vyprávěli
pohádky, malovali, stříhali, lepili, vybarvovali omalovánky, učili se poznávat stromy. Žáci osmých tříd společně s druháčky
vytvořili velký listnatý strom.
Krásně ho namalovali, otiskli na
něj své dlaně namočené do barev
v tónech podzimu, lepili listy,
vytvářeli „stromové koláže“ a
menší pod vedením starších zdobili lesní zvířátka z listí. Velice se
dětem líbilo malování na obličej
s podzimními motivy. Práce se
všem podařila. Žáci sedmých
tříd společně s třeťáky psali
přírodopisný test, povídali si o
významu stromů, vyráběli modely stromů z recyklovaného
materiálu, nezapomnělo se ani
na koláže, výrobu ručního pa-

píru a nechyběla návštěva
V zahradě MŠ Malantrisběrného dvora. Netradichova těsně u betonové
ční
byla
práce
zídky rostl vitální dub se
s interaktivní tabulí. Žáci
silnými kořeny, který by
poznávali zajímavosti ze
však časem „vyvalil“ zíd„života“ různých druhů
ku, proto musel být přesastromů. Společnými silami
zen. Společně s deváťáky
všichni dohromady zprase ho podařilo po tříhodicovali test týkající se jehlinovém „boji“ vykopat i
čnatých a listnatých stros mohutnými kořeny. Zato
mů.
u cyklistické stezky, mezi
Ve dvojicích pak zpracoZŠ a MŠ Melantrichova a
vali prezentace. Sedmáci
restaurací Anděl je malý
také navštívili Kolářovy
travnatý plácek a v jeho
sady, kde si prověřovali
středu stál malý suchý
techniku zvanou frotáž,
doubek.Ten zde neroste,
dolepovali listy stromů,
protože někde pod zemí je
vyprávěli si o přírodě. Šesnavážka štěrku, či zbytky
té třídy byly propojeny do
betonu. Ani dubové kořeskupin se čtvrťáky. Příprany si s tím neporadily. Jedva kvízů, hádanek, osZnámý ochránce přírody Jan Navrátil dětem z Melantrišky poutavě vyprávěl o výsadbě stromů nalo se o dub s balem. Komisměrek a vědomostních
pání obou dubů, starého i
a odpovídal ochotně na četné dotazy.
otázek s tématikou ke Dni
nového se konalo právě na
stromů byla velmi obohacující. puzzle, pexeso, poznávání stro- závod devátého ročníku, který Den stromů. Sponzorem této
Vše si sami žáci vypracovali. mů, nechybělo zařazení i spor- proběhl v Kolářových sadech. pěkné a smysluplné práce je ZŠ a
Zábavné byly i soutěže družstev. tovní tématiky. Děti například Žáci plnili vědomostní i doved- MŠ Melantrichova. Ke své práci
Nechyběla ani hra O krále stro- střílely míčky do branky oble- nostní úkoly. Na prvním stupni si všichni zúčastnění přibalili poprobíhá akce Ovoce do škol, o řádné boty, dobrou náladu, pramu. Obě páté třídy si souběžně pené papírovými stromy.
připravily skupinovou práci na „Velcí i malí“ se snažili, proto je kterou jeví žáci veliký zájem.
covní oděv a samozřejmě nářadí.
čekala také sladká odměna.
téma strom.
Z výkresů „vykukovaly“ lesní Žákyně sedmého ročníku si přiskřítkové, ovocné stromy, jehli- pravily již tradičně dramatizaci
čnaté stromy a spousta dalších pohádky O veverce Terce, ktenámětů. Byly použity různé rou předvedly ve třídách jak na
techniky práce – lepení, stříhání, 1. stupni, tak v mateřské škole. V
obtisky dlaní, kreslení. Spole- tento den proběhlo na škole i
čnou práci si mohou všichni pro- slavnostní vyhlášení několika
hlédnout na nástěnkách na chod- soutěží – literární, fotografické
bách školy. Ani letos se nepřeru- či výtvarné. Na vítěze soutěží češila dlouholetá tradice spolup- kaly pěkné odměny. Slavnostní
ráce s mateřskou školkou. Žáci předávání cen proběhlo před ředevátého ročníku si připravili ditelnou školy. Práce žáků se
pro nejmenší skutečně bohatý také objevily ve školním časopiprogram. Přínosná byla výroba se Tam –Tam. Tématicky se ke
Děti vytvořily velký listnatý strom. Krásně ho namalovaly,
draků, soutěže, omalovánky, Dni stromů váže i orientační
otiskly na něj své dlaně namočené do barev v tónech podzimu, lepily listy, vytvářely„stromové koláže“.

Z výkresů „vykukovaly“ lesní skřítkové, ovocné stromy, jehličnaté
stromy a spousta dalších námětů

Den stromů se oslavoval nejen
v prostorách školy, ale také
v jejím okolí. Velké poděkování
patří panu Ing. Janu Navrátilovi,
majiteli firmy Habro.
Zapůjčil výstavu dvanácti pláten
o stromech z ČSOP se sídlem na
Husově náměstí. Plátna umístil
na plot mateřské školy. Poutavě
vyprávěl žákům o výsadbě stromů,
ukazoval
fotografie
z předešlých let, ochotně odpovídal na dotazy.

Kromě výsadby dubu proběhlo
také slavnostní sázení lípy.
Naše škola patří mezi školy
sídlištní, proto je osvětová činnost přínosná a důležitá. Každý
kousek zeleně obohatí život
dětí i dospělých. Prostřednictvím stromů si lidé vzájemně
pomáhají nalézt cestu k přírodě
i k sobě navzájem.A to je dobře!
Mgr. Eva Smičková, ZŠ a MŠ
Melantrichova

Se strašidelným karnevalem pomáhaly i maminky
Měsíc listopad jsme ve školní
družině při ZŠ Melantrichova
přivítali 1. listopadu s velkým
elánem. Prostory zkrášlila výzdoba podzimními dekoracemi a
výrobky dětí. Na strašidelný karneval se děti chystaly několik
dní. Připravovaly si masky a
těšily se na zábavné soutěže.
Všichni dostali vytištěnou pozvánku. I maminky nachystaly
kostým, aby vše dobře dopadlo.
A konečně nastal ten den! Vychovatelky výzdobou navodily
strašidelnou, ale i zábavnou atmosféru. Pro namaskovaná strašidla i příšery a krásně příšerné
masky z 1. až 4. třídy připravily
Děti z družiny Základní školy v Melantrichově ulici si strašidelný karneřadu soutěží. Tančilo se, soutěžilo, děti házely kroužky, točily val užily do sytosti.
obručí, prováděly strašidelnou
ochutnávku potravin se zaváza- míče, užívaly si karnevalu. Za ny. Domů odcházely děti spokonýma očima, nosily plastové ta- soutěžní úkoly a svoje přestroje- jené a těšily se na další podoblíře na hlavě, proháněly skákací ní dostali všichni sladké odmě- nou akci. Květoslava Klevetová

Prostějovské Hvězdičky jsou zlaté a bronzové
V závěru října se konala postupová soutěž mažoretek SAM
v Žarošicích u Hodonína. Prostějovské mažoretky předvedly své
umění v několika kategoriích.
V dopoledním programu se předvedla Karolína Hrubá v kategorii
sólo kadetky (7 až 11 let), kde ve
velmi silné konkurenci obsadila
desáté místo. Výkonem ale za-

zářila. Dále se předvedla vedoucí
prostějovských mažoretek Monika Pechová v kategorii sólo senior, kde si zaslouženě z parketu
odnesla zlatou medaili. Duo kadetek Dočkalová Barbora a Kolbová Karolína si ze soutěže odneslo krásné čtvrté místo - bronzová
medaile jim utekla o pouhý bod.
V odpolední části programu už

na pódium nastoupila celá skupina mažoretek Hvězdiček. Nejprve se děvčata předvedla
s náčiním baton (tedy s hůlkou)
v kategorii kadetek, kde si vybojovala krásné bronzové medaile a
za sebou nechala dalších jedenáct
souborů mažoretek, taktéž jim
další stupínek (tedy stříbrný) utekl o pouhý bod. Po soutěži
s hůlkou se Hvězdičky předvedly
v disciplíně zvané mix, což je
kombinace hůlky a pomponů.
V této kategorii děvčata porazila
své jmenovkyně ze Ždánic a na
krku si odnesla již druhou medaili, tentokrát ale zlatou. Všechna
děvčata předvedla ohromující
výkon, za který byla řádně
odměněna. Tímto se Hvězdičky
probojovaly do finále,
Prostějovské Hvězdičky předvedly
v Hodoníně perfektní výkony
a zaslouženě vybojovaly zlato a bronz

které se uskuteční na jaře roku
2011. Do té doby se děvčata
ukáží prostějovským občanům
na plesech, dále budou pilně trénovat a připravovat se na jarní
soutěžní sezónu v krásných nových šatech a úsměvem na rtu.

Tímto bychom chtěli poděkovat
Městu Prostějov, paní švadleně,
která nám naše nové kostýmky
nádherně ušila a také rodičům,
kteří nás na soutěži podporovali,
drželi pěsti a hlasitě fandili.
Monika Pechová
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V MŠ v Květné Děti z Čechovic vypustily lampionky štěstí
"ožívaly" dýně

Tak jako každým rokem, tak i
letos, se v tento podzimní "čas
dýní" v Mateřské škole v
Květné ulici tvořilo. Děti spolu

s rodiči přinesly do školky
dýně, listy, větvičky, různé
přírodniny a samozřejmě taky
spoustu nápadů. Pak už děti za
pomoci svých rodičů a učitelek
vydlabávaly a vyřezávaly tvary
a tváře na dýně, které postupně
"ožívaly" v různé bytosti. Navečer se celá školka rozzářila
svítícími nádherami. Paní učitelky letos vyhlásily soutěž o
nej...vydlabanější dýni. Hlasovalo se za pomoci lístečků a nej
dýně byla po zásluze odměněna. Všichni jsme odcházeli
podzimně naladěni a s příjemnými zážitky prožitého odpoledne.
Za rodiče dětí
Leona Klosová

V pondělí 1. listopadu zavládl v
Základní škole Palackého, na
odloučeném pracovišti v Čechovicích pracovní ruch. Žáci s nadšením připravovali podzimní
výzdobu. Tradiční výtvarné dílny si získaly všechny děti.
Z přírodnin, které žáci přinesli, vy-

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

tvořili krásné podzimní dekorace.
Svými výrobky vyzdobili nejen
třídy, ale také chodby školy. Děti
nezapomněly ani na školní dvůr.
Vydlabané dýně hrdě kralovaly
mezi květináči a truhlíky s přírodninami.
V úterý odpoledne děti provedly
své rodiče vyzdobenou
školou a pochlubily se
svými výrobky. S podzimem se loučili také v Mateřské škole v Čechovicích. Tento den "lesní rozhlas" svolal na vyzdobený
palouček před budovou
školy všechny broučky,
berušky, mravenečky i
světlušky a vyzval je na
poslední podzimní taneček před příchodem paní
Zimy. Nejdříve všichni
přítomní mohli navštívit
podzimní komnatu. V té
mohli uvidět spoustu kouzelných
podzimáčků,
které děti společně se
svými rodiči i učitelkami

Předtím, než děti z čechovické školy i školky vypustily při večerním průvodu
lampionky štěstí, vytvořily spoustu krásných "podzimáčků".
dokázali vytvořit. S nimi se také
mohli vyfotit. Potom si všichni
broučci nasadili svoje tykadélka,
vzali svoje zářivá světýlka a dali se
společně do tance. Ten ukončili dojemnou "Mravenčí ukolébavkou" Slunce šlo spát, za hromádku klád,
na nebi hvězdy klíčí....
Následovala cesta k základní škole
za našimi kamarády. Zde už čekali
žáci s rozsvícenými lampiony.

Nádherně osvětlený průvod měřil
několik desítek metrů. Na závěr
jsme vypustili dva lampionky štěstí
a naším přáním bylo, abychom se
příští rok opět sešli na podobné akci. Rozzářené oči, nadšení dětí,
spokojenost a pochvalné reakce od
rodičů byly tím nejlepším rozloučením tohoto pěkného podvečera.
Blanka Maulerová,
zást. ředitele ZŠ Palackého

DRUHÝ ROČNÍK HALLOWEEN PARTY SENZA družstvo slaví desetileté výročí vzniku

Po česko-anglickém čtení, promítání příběhů a muzicírování,
které proběhlo 2. 10. v Prostějově na téma kamarádství,
uspořádala Angličtina pro děti
Prostějov v podvečer v pátek
29. října Halloween party. Na
akci dorazilo asi 20 malých i
větších studentů angličtinářů, a
to nejen HDEE, ale všech, kdo
si chtěli Halloween jaksepatří
užít.
Vedle nich se objevilo i několik
čarodějnic, záhadných bytostí a

dokonce jeden dýňový skřítek.
Při světle halloweenských lamp,
které si děti vyrobily, se zaklínala dýně a tančil strašidelnozáhadno-bláznivý tanec crazy
Adamsovy rodiny. V rámci protitrikové (trick....) prevence dostaly všechny děti i strašidla sladkou odměnu.
Angličtina pro děti Prostějov –
Helen Doron Early English má za
sebou perný začátek školního roku. Mezinárodní certifikované
kurzy hravé angličtiny podle He-

len Doron učí prostějovské výukové centrum, které je součástí
světového řetězce Helen Doron
Early English jazykových škol,
již ve třech lokalitách. Vedle Prostějova je to Vyškovsko (MC Kolokoč v Drnovicích) a rakouské
Salzbursko. Věk studentů se pohybuje od 1 roku do 13 let. Helen
Doron Early English nabízí mnohaúrovňové strukturované kurzy,
které na sebe volně navazují a
jsou přizpůsobeny dětem všech
věkových úrovní.
-red-

Kouzlení s podzimem ve vrahovické školce
V pondělí 1. listopadu se na
zahradě Mateřské školy ve
Smetanově ulici ve Vrahovicích konala podzimní slavnost "Kouzlení s podzimem".
Po úvodním vystoupení sborečku Koťata si rodiče prohlédli
výstavku výrobků z přírodnin,
někteří se přímo na místě nechali zlákat a zapojili se spolu s
dětmi do vytváření dalších
výrobků z připraveného přírodního materiálu.
Všichni měli možnost prožít
pěkné odpoledne se soutěžením
nebo opékáním špekáčků na
ohništi o které se postarali šikovní tatínci.
rozsvícených lampionů štěstí, ky zakončily hezký podvečer.
Vyvrcholením bylo pouštění které svým letem velmi poeticJana Baarová

Strašidelné klání na ZŠ Dr. Horáka
Žáci II. stupně naší školy každoročně oslavují společně se
svými učitelkami angličtiny
svátek Halloween. Ani letos tomu nebylo jinak.
První listopadové úterní ráno žáci
sedmých ročníků zahájili již tra-

diční strašidelnou návštěvou své
mladší sourozence a kamarády z
mateřské školky na ulici Rumunská. Děti, ty malé i ty větší, se na
společné setkání moc těšily a nechybělo ani společné focení se
strašidly a malá odměna pro ty,

které se strašidel nebály.
Další částí letošních halloweenských oslav bylo klání mezi strašidly 6. a 7. ročníků v pěti netradičních disciplínách, jako například
Strašidelná angličtina, Tajemná
krabice nebo Hod do pavučiny.
Na závěr byly
odměněny vítězné
soutěžní dvojice a
sladké odměny a diplomy také čekaly
na nejkrásnější a
nejstrašidelnější
masky nebo na nejoriginálnější halloweenské účesy. Celou akci jsme ukončili společným bujarým průvodem po
budově školy a
všichni se už těšíme
na příští halloweenské oslavy.
Mgr. Iveta
Vykydalová

Chráněná dílna zaměstnává občany se zdravotním znevýhodněním

Snad každý z nás se ve
sdělovacích prostředcích již setkal s pojmy
jako je sociální ekonomika, sociální firma či
sociální družstvo, které
staví na stejnou úroveň
cíle ekonomické i sociální. Již méně z nás ví,
že jedno z prvních sociálních družstev v
České republice bylo
SENZA
družstvo,
chráněná dílna v Prostějově, které bylo založeno 7. listopadu 2000
nestátní neziskovou organizací občanským
sdružení LIPKA.
Založení družstva vycházelo z neutěšené situace na trhu práce - nedostatku pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
akutní potřeby jejich pracovní integrace a sociálního začleňování v nejširším slova smyslu. Prosazování družstva v konkurenci firem nebylo
snadné, postupně se dostávalo do podvědomí
veřejnosti a firem, nejen
našeho okresu. Narůstaly zakázky i počet pra-

covníků. Počátkem roku
2008, kdy bylo družstvo
nejproduktivnější, zaměstnávalo více jak sedmdesát pracovníků se
zdravotním postižením.
Většina z nich pracovala
na kooperačních zakázkách pro automobilový
průmysl. Ekonomická
krize a krize automobilového průmyslu se projevila velmi rychle i v
SENZA družstvu. Ze
dne na den družstvo přišlo o dlouhodobé zakázky a práci pro desítky zaměstnanců.
Od prvopočátku existence družstva byla část jeho
produkce zaměřena na
služby jednotlivcům i
malým firmám. Hledali
jsme volná místa na trhu
a současně jsme se u každé služby snažili najít
určitou „přidanou hodnotu„, kterou jiné firmy
neposkytují. Některé služby byly dlouhodobě neudržitelné, jiné si našly
své stálé zákazníky. V
současnosti SENZA družstvo zaměstnává zhruba
třicet pracovníků a provozuje tři pracoviště:

V příjemném prostředí jídelny je denně vydáváno
až 150 obědů, včetně dietních.

Vývařovna s jídelnou
zajišťuje přípravu a podávání obědů (v průměru 140 - 150 obědů
denně), a to pro zaměstnance i veřejnost.
Strávníci si mohou vybrat ze tří druhů jídla
včetně diety žlučníkové
a diabetické. Právě příprava diet k nám přivedla řadu strávníků. Pro
občany našeho města
také nabízíme dovoz
obědů do místa bydliště.
O tuto službu je stále
větší zájem.
Prádelna a mandlovna
zajišťuje praní, žehlení,
mandlování a drobné
opravy prádla pro klienty z řad občanů, živnostníků a firem. Některé firmy a zařízení jako Schola servis Prostějov, Domov pro seniory Soběsuky, Střední průmyslová
škola oděvní i Lázně
Skalka využívají těchto
služeb téměř po celé desetiletí. Své místo na trhu
si získala například i
díky provádění drobných oprav oděvů
(včetně pracovních) a
textilií.
Univerzální dílna představuje největší část provozu, ve které pracují tři
čtvrtiny všech pracovníků družstva. Provádí
jednoduché montážní a
kompletační činnosti,
zejména pro automobilový průmysl. Na tomto
úseku dlouhodobě spolupracujeme s firmou
Lear Corporation Czech
Republic, s r.o. Vyškov.

Rovněž obnovená spolupráce s firmou Redo s
r.o. Prostějov přinesla
možnost
dalšího
uplatnění.
Spolupracujícím firmám, které mají více jak
25 zaměstnanců a neplní
povinné procento zaměstnávání osob se zdravotním postižením, družstvo poskytuje náhradní
plnění dle § 81 odst. 2
písm. b) Zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Hospodaření družstva se
plně stabilizovalo a postupně se také zlepšuje.

čnosti a firmy. Ve dvou
dílnách je prováděna
kompletace drobných
výlisků, kompletace profesních batohů a zavazadel, kompletace svorkovnic, příležitostná
kompletace a distribuce
hromadných zásilek,
apod.
Desetiletá
existence
SENZA
družstva,
chráněná dílna v Prostějově prakticky prokazuje, že sociální podnikání
je dlouhodobě udržitelné
a pomáhá řešit tíživé problémy v oblasti zaměstnanosti, společenského

Služby prádelny a mandlovny využívá řada firem i drobných živnostníků z celého Prostějovska.
K dalšímu zlepšení je
však třeba získat nové
zákazníky a odběratele.
Nabízíme volnou kapacitu ve všech svých činnostech – stravování,
včetně dovozu obědů,
praní a mandlování prádla, montážní a kompletační činnosti za velmi
výhodné ceny. Zabezpečujeme dílčí výrobní
operace pro smluvní
partnery, jinými slovy
velké výrobní spole-

uplatnění a sociálního
postavení osob, ohrožených sociálním vyloučením.
A co přát SENZA družstvu do dalšího desetiletí?
Nové zákazníky, dostatek pracovních zakázek a
všem svým zaměstnancům, představenstvu i
vedení družstva přejeme
hodně elánu do dalších
let. Renata Čekalová,
předsedkyně
představenstva

Nový běh kurzu SENIOR byl zahájen Hlaste se. Blíží se
V úterý 2. listopadu byl
na prostějovské zdravotnické škole zahájen
nový běh kurzu SENIOR, celkem již třetí, pod
názvem „Odpovědným
přístupem ke svému
zdraví k vitalitě a spokojenosti ve stáří„.
Kurz se věnuje problematice anatomie a fyziologie
mozku a dále poruch
centrální nervové soustavy, dále také zdravotnímu

životnímu stylu ve stáří,
zdravé výživě ve vyšším
věku atd. Účastníky kurzu, kteří zaplnili celou
velkou učebnu na škole,
přivítala zástupkyně ředitele školy Marie Dostálová, která vyjádřila radost z
velké účasti a také přesvědčení, že posluchači se
dozvědí spoustu nového a
zajímavého, představila
také jednu z lektorek Ivanu Vychodilovou, která

kurz vede již od jeho založení před dvěma lety a
hned o první přestávce
slyšela nadšené reakce
posluchačů na jeho kvalitu.
Kurz je jako obvykle realizován díky finanční
podpoře města Prostějova
a jeho konec bude obzvláště pikantní, ovšem
proč tomu tak bude, tak o
tom vás budeme informovat až v pravý čas. -mm-

O kurz seniorů je i letos nebývalý zájem. Školní lavice na prostějovské "zdravce" jsou opět plné.

MATEŘINKA 2011

Ve čtvrtek 31. března 2011 se v Městském divadle Prostějov uskuteční 12. oblastní kolo
přehlídky Prostějovská MATEŘINKA.
Festival je zařazen do seznamu akcí akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zároveň je vyhlášen metodickou
akcí pro učitelky mateřských škol. Cílem projektu je přispívat k rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku, s důrazem na tvořivost, aktivitu,
citlivost vůči druhým lidem i vůči životnímu prostředí. Pomáhat upevňovat význam rodiny jako
nenahraditelného pilíře lidské společnosti a napomáhat rozvoji vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou. Vytvářet prostor pro výměnu zkušeností a odborných poznatků mezi pracovníky v
oblasti předškolní výchovy a zároveň pomoci
zvýraznit pozici předškolního školství v rámci
celkového výchovně vzdělávacího systému v
České republice. MATEŘINKA je určena pro
děti od 3 do 7 let a délka vystoupení by neměla
přesáhnout 5 minut. Hudební, pohybová, dramatická či jiná vystoupení, mohou být koncipována
i jako společná s rodiči, sourozenci, případně s jinou skupinou dospělých nebo starších dětí. Fantazii se meze nekladou. Záštitu nad festivalem
převzalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Česká komise pro UNESCO a zastupitelé města Prostějov.
Přihlásit se můžete do konce kalendářního roku
2010 telefonicky na čísle 724101563, emailem
Chyba! Odkaz není platný. nebo písemně na adrese Speciální mateřská škola, Mozartova 30,
796 01 Prostějov. Tomáš Jachník, organizátor
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REGION „UŽ BYLO NA ČASE,“ usmívají se Marcela a Bohdan
Ke svým desátinám si MARBO nadělili cédéčko

OBRAZEM

Nádherné počasí během minulého týdne vytáhlo k nebi nad Konickem také
balón, který v poledním slunci se nejprve tiše ploužil nízko nad krajinou,
až se chvílemi zdálo, že by snad mohl někomu přistát v Budětsku na dvoře. Pak ale
nabral potřebnou výšku a vydal se na Olomoucko. Vzduchoplavcům bylo možné v
ten okamžik jenom tiše závidět.
–MiH-

Už svůj desátý školní rok odstartovali Marcela a Bohdan
Vrtalovi z Dobrochova, tedy
MARBO. I když léta svojí školní docházky mají už přece jen
za sebou, ve škole jsou prakticky denně. A nutno podotknout,
že denně v jiné. Se svými výchovnými koncerty jezdí za
školáky po podstatné části republiky, takřka bez jediné zameškané vyučovací hodiny…
„Konečně jsme se k tomu dostali, už bylo na čase,“ usmívají se
MARcela a BOhdan Vrtalovi, jinak také kapela MARBO z Dobrochova. Řeč je o prvním cédéčku, na němž jsou výhradně jejich
autorské písničky s příznačným
názvem ‚MARBO dětem‘. Obsahuje 10 skladeb, pod něž se hudebně podepsal Bohdan Vrtal, k
devíti z nich přidal text Martin
Jančík z Plumlova, jednu otextovala Marcela Vrtalová. „Slibujeme si to už dlouhou dobu, pořád
ale na to nebyl nějak čas. Tak aspoň to vyšlo k tomu desátému
výročí,“ říkají.
Tři z těchto písniček se objevují i
v jejich programech pro školy,
které jsou zvlášť orientovány na
nižší a vyšší stupeň. Programy
pro každý školní rok mění a jak
říkají, rádi by do nich zařadili víc
svých vlastních písniček, bohužel však je jednak nutno se přizpůsobit tomu, co publikum chce
slyšet, a na co je schopno reagovat a zapojit se. A tento parametr
jednoduše jejich písničky nemo-

hou splňovat z jednoho prostého
důvodu: v rádiích je nehrají, v
žádných hitparádách je nikdo nenajde. Což je rozhodně škoda,
ovšemže cesta k tomu, aby se
alespoň jedna písnička někam
dostala, je opravdu velmi složitá
a ne vždy se případný úspěch na
této cestě poměřuje jen kvalitou…
Přesto i písničky zařazené do
programu pro školy (Bubeník a
Peklo, to je peklo pro ty menší,
Rokenrol o hlavě pak zahráli těm
starším) měly úspěch a je jen
škoda, že se opravdu zatím nedostaly někam dál. „Pro letošek
jsme pro nižší stupeň připravili
koncert s názvem ‚Žádný muzikant z nebe nespadl‘, program
pro starší se jmenuje ‚Najdi si
svůj styl‘, což je taková směs
různých hudebních stylů a chceme také trochu zjistit, co vůbec
poslouchají,“ říkají. Ze svých
zkušeností můžou bohužel potvrdit, že se děti posluchačsky
uchylují ke stále konzumnějším
formám zábavy, což patrně s sebou nese velká přesycenost a víceméně nechuť víc hledat něco
podle svého skutečného gusta.
„Zjišťujeme, že často toho moc
neví ani o tom, co skutečně poslouchají. Když jim řekneme, že
moderní hip-hop zas tak moderní
není, protože svoje kořeny má už
někdy před čtyřiceti lety, tak je to
udiví. Podobné je to i s dalšími
styly,“ poznamenávají Marcela s
Bohdanem.

Školní koncerty MARBO jsou docela jiné kafe, než s čím máme spojeny vzpomínky na časy‚výchovných koncertů‘ z dob minulých.
Jak bylo zmíněno, s ‚výchovnými koncerty‘ navštěvují školy už
desátým rokem. Každý rok je potřeba přijít s novým nápadem a
zároveň je také potřeba vědět, co
na děti ‚platí‘. „Zaujmout třeba
ty menší děti není vůbec jednoduché. To věkové rozpětí vlastně
od školky až po pátou třídu je
opravdu velké, vkus dětí se v
tomto období hodně mění a s
ohledem na věk je velmi rozdílný,“ přiznává Marcela. Přesto
konkrétně v Přemyslovicích,
kam jsme se zajeli za nimi ve
středu podívat, se to podařilo.
„S přípravou dalšího programu

na příští školní rok musíme začít
už někdy v únoru. Hlavní je nápad, téma, kterému se budeme
věnovat. Pak také trvá najít ty
správné písničky, které by se k
průvodnímu slovu nejlíp hodily,“ poznamenává Bohdan. A bývá problém v domácí ‚tvůrčí kuchyni‘ se dohodnout na konečné
podobě? „Myslím, že už jsme se
postupně oba naučili odhadnout,
co se hodí a co ne, a tím se dokážeme také bez větších problémů
shodnout. Ze začátku to ale tak
jednoduché nebylo,“ přiznávají s
úsměvem.
Samozřejmě v této souvislosti se

nabízí také další otázka. Zkušenosti za desetiletí koncertování
pro školáky, z nichž jsou už dnes
možná v některých případech i
rodiče a za chvilku budou hrát už
pro jejich děti, je také velká porce ‚poznatků‘, které by možná
stály za malý demografický průzkum. Dá se nějak říct, kde jsou
děti vnímavější, vstřícnější, tedy
po všech stránkách lepší publikum? „Je to hodně zajímavé, ale
čím dál zajíždíme na západ směrem k Praze, tím je atmosféra
lepší a v ničem to nepotvrzuje takový ten náš pohled na ‚Čecháčky‘. Naopak čím víc na východ
ke slovenským hranicím, je tomu
právě naopak,“ stručně hodnotí.
Je podle nich určitě také rozdíl v
tom, v jakém prostředí vystupují
a pro jak početné publikum. „Samozřejmě se líp hraje v zaplněném divadelním sále prostějovského Národního domu, nebo
třeba v Ostravě, kde jsme hráli v
pondělí, na rozdíl třeba od menších škol, jako je tady v Přemyslovicích. Umožňuje to také kvalitnější ozvučení a využití všech
světelných efektů, a tím samozřejmě jde udělat větší show.
Vždy to ale záleží hlavně na publiku a v tomto směru se dá říct, že
se hraje vždycky dobře všude
tam, kde se děti baví a nestydí se
zapojit do programu. A to může
být v sále velkého města, stejně
jako třeba v tělocvičně,“ říkají
Marcela a Bohdan Vrtalovi, jinak
také MARBO.
-MiH-

V sobotu se jde na Rockový maraton, do hry nyní dáváme lístky na SEXY DANCE
Tak se týden s týdnem sešel a je
před námi Rockový maraton v Jesenci. Kromě výherců vstupenek
na tento rockfesťáček však nabízíme volňásky i na další akci, která
je nachystaná na 16. listopadu do
Smržic.

MARASD, R.I.B., ALICE´S
NUMBER,
VENEFICA,
BLACK ROSE A KRÁPNÍK.
Tak to je startovní listina XIX.
Rockového maratonu, který odstartuje už tuto sobotu od 18 hodin
v Jesenci.
Minule jsme nabízeli do
hry dvě volné vstupenky
pro ty, kteří správně odpoví na naši soutěžní otázku.
Ta zněla, která že muzikantská legenda stála u
zrodu Rockových maratonů před 20 lety. Očekávaná
odpověď je samozřejmě
nestor konického bigbítu
Alois Grepl. Ze správných
odpovědí jsme vylosovali
dva šťastlivce, kteří se mohou vydat na ‚rockáč‘ do
Jesence bez toho, aby k tomu potřebovali vstupenku.
Jsou jimi dvě jména a adresy výherců. Jak už bývá
obvyklé, i nyní platí, že pro
vstupenky není třeba chodit do naší redakce, ale svůj
honorář si výherci si vybe-

rou po prokázání totožnosti přímo
u vstupu.
Stejnou odměnu, tedy dva volňásky, máme ale připravenu i na další
akci. Tou je SEXY DANCE & čokoládovou party. Ta se rozjede v
úterý 16. listopadu ve smržické
sokolovně. A o co půjde? Kromě
toho, že jde o premiéru na Prostějovsku, sám název už leccos napoví, jenom dodejme, že jedním z
aktérů bude prostějovský DJ Václav Kopka, který během večera
mimo jiné pozve na pódium také
speciálního hosta, jehož jméno je
zatím překvapením. Nebude chybět ani bazén plný čokolády, kde
se bude i zápasit, návštěvníci se
mohou také těšit na obsluhu ‚nahoře bez‘ a každý příchozí dostane
také malý dárek.
Slíbili jsme ale také soutěž o vstupenky, takže tady je otázka: Pokolikáté se na Prostějovsku akce tohoto druhu koná? Správné odpovědi doručte do naší redakce do
pátku, jména výherců se přečtete
ve Večerníku příští pondělí.
–MiH-
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Také Kostelec povede velká koalice ve spojení s nezávislými
Povolební vyjednávání dostávají
už vesměs jasný obraz. Také v
Kostelci n/H mají jasno. Pro vedení radnice při příští 4 roky spojily svoje síly a mandáty vítězná
ČSSD, ODS a sdružení nezávislých kandidátů Lepší Kostelec.
Jednou z priorit je také zvolit ‚silného starostu‘.
Jak vlastně dopadly volby v Kostelci? „V Kostelci v letošních komunálních volbách bylo 7 kandidátek stran a hnutí, a to už předem
naznačovalo, že zde nebude žádný
výrazný vítěz. Mě osobně velmi
překvapil úspěch nezávislé kandidátky ‚Za lepší Kostelec‘, jinak se
tento výsledek dal očekávat. Sám
jsem velmi rád, že naše kandidátka
byla úspěšná a se čtyřmi mandáty

jsme i počtem hlasů volby v Kostelci vyhráli,“ řekl Večerníku lídr
vítězné ČSSD Ladislav Hynek.
„Volby dopadly vcelku podle
mých předpokladů. Osobně mě
překvapil úspěch ČSSD, která kandidovala v Kostelci poprvé. V těchto volbách se projevil zájem občanů o dění v našem městě, o čemž
svědčilo sestavení sedmi kandidátek a s tím spojený zájem místních
občanů podílet se chodu města,“
odpovídá na stejnou otázku František Horák, který se stal zastupitelem v barvách sdružení Za lepší
Kostelec. „Volby dopadly tak, jak
rozhodli občané. Že budou mandáty roztříštěné, se podle počtu a obsazení kandidátek dalo předpokládat. Jsem jen trošku zklamaný sla-

bou volební účastí. Rád bych ale
tímto poděkoval všem voličům,
kteří dali hlasy mně a kandidátům z
kandidátky TOP 09,“ uvedl dosavadní starosta a lídr TOP 09 David
Ševčík.
Ze sedmi volebních uskupení nakonec proměnilo v mandáty šest z
nich. Komplikovala tato roztříštěnost jednání o vedení Města?
„Myslím, že je už rozhodnuto,“ komentoval lakonicky koaliční vyjednávání D. Ševčík. To nakonec
potvrzují také slova F. Horáka:
„Výsledky voleb naznačovaly, že
vyjednávání na obsazení vedení
Města nebudou jednoduchá. S odstupem času lze říci, že vzniklá varianta našeho spojení s ČSSD a
ODS bude pro město přínosem!“

VÝTAH: Hlasy pro Black Rose ještě do zítřka

VYKVETE ČERNÁ RŮŽE
MEZI SOSNAMI A KOBLÍŽKY?
Ještě do zítřka je možnost dát
svůj hlas reprezentantům Prostějovska na hudebním kanále
Óčko. Kapele Black Rose se podařilo v soutěži Výtah probojovat až do finále, kde se nyní v
hlasování rozhodne o absolutním vítězi tohoto ročníku. Hlasování bude ukončeno zítra v
poledne.
Výsledky letošního Výtahu, tedy
konečné pořadí tří finalistů určené
diváckým hlasováním, bude oficiálně vyhlášeno v pátek. Pro vítěze
to samozřejmě skýtá jistá privilegia ve vztahu k možnostem dalšího vystupování pod hlavičkou Óčka. Nicméně už samotná účast mezi třemi nejlepšími je nesporný úspěch. Ovšem nic nebrání tomu,
aby byl i tento úspěch korunován
konečným vítězstvím.
Kromě našich Black Rose se do finálového hlasování probojovaly
ještě Alžbětiny sosny a Koblížc!.
Všichni finalisté se také objevily na
Óčku ve čtvrtečním pořadu Inbox,
kde je zpovídal moderátor Jakub
Kuba. To mělo svým způsobem také za úkol rozčeřit hlasovací vody
a trochu ‚nakopnout‘ zatím ‚nerozhodnuté voliče‘. Tuto šanci asi nejlíp využili Koblížc!, jejichž až hrocená extravagance a odvaz by se
dalo možná lehce spojit s vědomým marketingovým tahem upřít
na sebe pozornost v sázce na mentalitu českého diváka, což je samozřejmě čirá spekulace, ovšem v jistých úhlech pohledu nemusí být
zas tak lichá. Už v nejednom plebiscitu se ale ukázalo, že máme
sklony ke škodolibosti, jenom proto, aby byla nějaká sranda…
Ale zpět k hlasování. To probíhá od

Šance stát se vítězem Výtahu kapela Black Rose určitě má. Můžete k tomu
pomoct také svými hlasy.
pátku 29.10. 2010 do úterý 9.11.
2010 - 12:00h Hlasovat je možné
přes web http://ocko.idnes.cz/vytah.asp, případně pomocí sms, na
tel. č. 900 11 10. Pro Black Rose
hlasujte ve tvaru VYTAH 1 (vytah
mezera jedna). Konečný sčot bude
zveřejněn oficiálně v pátek.
Čtvrteční Inbox, reprízovaný také
v pátek dopoledne, tedy představil
přímo ve studiu všechny tři finalisty. Jak to bude s vyhlašováním výsledků? „Předtáčí se to už ve čtvrtek a jedeme tam,“ odpovídá ‚tiskový mluvčí‘ kapely Víťa Křivánek a s úsměvem dodává: „Takže
sledovat to pak budeme asi doma!“ Nicméně zatímco pro ostatní
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diváky to bude chvíle napětí, pro
účastníky čtvrteční předtáčky to
už bude jako sledovat finále mistrovství světa v hokeji ze záznamu… To ovšem neznamená, že by
z případného vítězství měli menší
radost. Nešlo se nezeptat, zda už
mají eventuální oslavu naplánovanou. „Tak to ještě nevíme... Nabízí
se akce v Jesenci u Konice 13. 11.
2010, na které hrajeme,“ přiznává
Víťa. Třetinová šance na vítězství
je na jednu stranu dost velká, z jiného pohledu jsou tady další dvě
kapely, které mohou Black Rose v
hlasování předstihnout. Komu
byste přáli vítězství, pokud byste
nevyhráli přímo vy? „Rozhodně
kapele Alžbětiny Sosny, určitě
jsou nám bližší. I naživo zahráli
velmi dobře,“ odpovídá na naši
poslední otázku Víťa Křivánek.
Takže ještě jedno shrnutí – hlasujte pro Black Rose! Nejen z vlasteneckých důvodů, ať se o Prostějovsku ví, ale jednoduše také proto, že si to zaslouží…
-MiH-

Podobného mínění je také L. Hynek. „Určitě ta roztříštěnost mandátů byla pro vyjednávání koalice
trochu problémová, ale dnes můžeme říct, že tohle je už minulostí.
Byla podepsaná koaliční smlouva,
dohodnuto personální obsazení a
hlavní priority naší společné práce
v následujícím čtyřletém funkčním
období,“ dodává a zároveň na naši
přímou otázku, zda je nominován
na post starosty, odpověděl kladně.
Pro komunální politiku v Kostelci
je také příznačné to, že v minulosti
už dvakrát během volebního období byl odvolán starosta a nahrazen
jiným. Je současná koaliční dohoda zárukou toho, že se něco podobného nebude opakovat? „Vzhledem ke shodě ve volebním progra-

mu a ve vizích ve směřování chodu
města, které vznikly v povolebním
vyjednávání, věřím, že zvolený
starosta bude mít dostatečnou podporu v průběhu celého volebního
období,“ vyjádřil, svůj názor František Horák. V podobném smyslu
se vyjádřil také Ladislav Hynek:
„Je to základ pro dobrou práci starosty, fungování Rady a Zastupitelstva. Naše koalice má devět mandátů a já věřím, že pevných. A jsem
přesvědčen, že i další zastupitelé
budou podporovat dobrou práci
pro naše město a spoluobčany!“
Právě David Ševčík byl starostou,
který během volebního období nahradil svého předchůdce Vladimíra
Procházku. „Věřím, že se odvolávání starostů nestane ‚Kosteleckou

tradicí‘“, vyslovil svoji naději.
A co vznik nové koalice pro Kostelec znamená? „Vzniklá koalice má
jasnou představu o směřování chodu města. Během volebního období nás čeká hodně práce, a pokud se
nám vše povede společnými silami
uskutečnit, budou občané v našem
městě jistě spokojeni,“ věří F. Horák. „Kostelec pracuje na velké investiční akci, tato se musí dotáhnout do konce, ať už je koaliční složení jakékoliv. Toto bude, předpokládám, priorita nového vedení

města,“ uvedl svůj názor David
Ševčík, který spolu s dalšími zastupiteli zvolenými za TOP 09 přechází v Kostelci do pomyslné opozice.
„Chceme pracovat na tom, aby byl
Kostelec moderní a prosperující
město se spokojenými občany, kteří zde žijí, i když první dva roky budou náročnější vzhledem ke stavbě
dlouho očekávané kanalizace, vodovodu a čističky odpadních vod,“
naznačuje jasné priority lídr ČSSD
a kandidát na post starosty Ladislav
Hynek.
–MiH-
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Vítejte na světě

Aneta Kýrová

3. 11. 2010, 49 cm/3,35 kg
Konice

Viktor Navrátil

Filip Kaleja

1. 11. 2010, 50 cm/3,55 kg
Prostějov

2. 11. 2010, 47 cm/3,05 kg
Kobylničky

Max Ovečka

3. 11. 2010, 52 cm/3,60 kg
Určice

„Den otevřených dveří“ se přiblížil, přijďte už tento pátek a získejte zdarma poukaz na pobyt!
„Vše se zrodilo z velké lásky k dětem,“ prozrazuje, jak došlo
k nápadu založit „MOJI ŠKOLIČKU“, její ředitelka Monika Medková
Jak jsme již informovali, najdete v Prostějově soukromý institut „MOJE
OJJE ŠKOLIČKA“,
ŠKOLIČKA
A“,
v němž může být vaše dítě v předškolním věku nejen pohlídánoo pod odborným
odbornýým
dozorem, ale také dostatečně důkladně připraveno na školní docházku
zkku a současněě se
přitom se i dobře bavilo v krásném prostředí domácího typu a rodinné
néé atmosféry. „„To
To
jsou všechny základní a hlavní parametry, na kterých stavíme, usmívá
á se ředitelka „Mé
školičky“ Monika Medková. „Momentálně nás víceméně pravidelněě navštěvuje kolem
koolem
desítky dětí. Spokojená bych byla s počtem kolem patnácti, šestnácti
abychom
tii ratolestí,, aby
ychom
m
udrželi osobní přístup k jednotlivcům,“ prozrazuje v rozhovoru pro
roo PROSTĚJOVSKÝ
PROSTĚJO
OVSK
KÝ
Večerník M. Medková a jedním dechem dodává: „Ze všeho nejdůležitější
aby
ežžitější ale je, ab
by
byly spokojeny jak rodiče, tak především samotné děti!“ Takže, svěřte
ěřřte své dítě
do „MÉ ŠKOLIČKY“, která nabízí hlídání dětí od 1 až do 10 let, s ddenním
enním
provozem od 8 do 15 hodin, po domluvě i do 18 hodin. Pro děti je přitom
řiitom
připravena hned řada zajímavých činností. Kvalifikovaný pedagogický
iccký
sbor vás a vaše děti s úsměvem přivítá v ulici J.V. Myslbeka 118 (žlutý
uttý
dům) v Krasicích. Jestli nevěříte, můžete se o tom sami přesvědčit. Naa
pátek 12. listopadu 2010 je totiž připraven „DEN OTEVŘENÝCH
H
DVEŘÍ“! Navíc můžete udělat radost dětem uspořádáním
narozeninové oslavy či párty, pro něž je tu možnost pronájmu
prostor školky. Její vedení vám v případě vašeho zájmu dokonce
vše připraví od „A“ do „Z“.
Úvodem se nemohu nezeptat
na nic jiného - co vás přimělo k
nápadu založit „Moji školičku“?
„Vše se zrodilo z velké lásky k dětem.
Vždycky jsem chtěla mít hodně dětí,
které mám obecně moc ráda. Pro mě to
tak bylo východisko, jak děti soustředit
na jedno místo a dostatečně si je užít. No
a když se k tomu přidal podnikatelský
záměr, vyplývající z určité díry na trhu,
nápad byl na světě. (úsměv) Hlavní ale
byla
by
yla ta lláska k dětem.“
O všeobecném úbytku mateřských školek se ví dlouhodobě,
monitorovala jste tento problém přímo společnosti mezi známými, nebo
jste si zjišťovala statistická čísla?
„Bylo to hlavně hodně medializované,
tudíž není opravdu žádnou novinkou, že
školky chybí. Samozřejmě jsem se ptala
a radila se o tom i ve svém okolí. Moje
kamarádky mají sice již trochu odrostlejší děti, ale například v příbuzenstvu
jsme zaslechla na toto téma nemalé
nářky... Takže, jsem se rozhodla, že do
toho ppůjdu.“
ůj
Jestliže se vrátíte ke svým začátkům, jak moc složité bylo
„rozjet“ takový institut? A jsou podmínky pro vznik školičky hodně přísné?
„Bylo to vskutku hodně náročné...
Zařizování, vyřizování, zajišťování a
všeho ostatního bylo opravdu moc. A
když už jsme byli jakoby zabydlení,
museli jsme se z našeho prvního působiště stěhovat. Nyní jsme ale v klidnější
části města, což je myslím ku prospěchu. Co se týče všemožných parametrů,
tak jsou tam určitě velké požadavky a to
skutečně prakticky na všechno od technického, či materiálního zabezpečení až
po hygienické podmínky. K dispozici
musí být například dostatečně velké
prostory, kvalitní osvětlení, odvětrání
a podobně. Vše musí být přesně podle
stanovených norem a zákona. Můžu

HLEDÁME
ZDRAVOTNÍ SESTRU
DO SOUKROMÝCH JESLÍ.
TEL.: 602 617 804

Věci se ale takto stát musely, nyní uviddíme,
me,, co to udělá časem...“
Se založením školičky jste neS
skrývala plány o rozvoj dětí
předškolního věku v rámci nejrůznějších zájmových činností, výuce cizího jazyka či sportovních aktivit.
Nedávno jste sama přiznala, že v tomto ohledu trochu zaostáváte. Proč?
„Máte pravdu. Moje představy v tomto
směru byly opravdu zcela odlišné...
Bohužel musím konstatovat, že o
rozvoj dětí v tomto věku nevidím
moc velký zájem, a to především
ze strany rodičů! Dělala jsem
několikrát průzkum jak
u stáva-

říct, že kontroly probíhají vcelku pravidelně, takže ošidit nic
nejde (pousmála se). Jsem moc
ráda, že my všechny potřebné
požadavky
p žadav splňujeme.“
po
Zmínila jste přesídlení „Mé
Mé
školičky“ z prostor v základní
ladní
škole Dr. Horáka na ulici V. Myslbeka
lbeka
v městské části Krasicích. Jak see ohlížíte za tímto krokem?
„Na nějaké větší závěry je ještě
tě brzy. Řeknu však, že pro mě osobně
bně je
klid v tomto směru hodně důležitou
žitou
stránkou věci a na místě, kde se momentálně nacházíme, klid skutečně
ečně
je. Tou druhou věcí je strategická
cká
poloha sídla, která byla možná výhodnější na minulém působišti.
šti.

jících
dětí, co ´Moji
školičku´ navštěvují,
tak třeba i mimo ni
a abych přiznala,
většina rodičů o
kroužky zájem
neprojevila... Z
tohoto důvodu
také byla většina těchto aktivit pozastavena. Budu
se ovšem
nadále snažit
podobné čin-
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SVĚŘTE SVÉ DÍTĚ „MÉ ŠKOLIČCE“
NAJDETE NÁS NA ADRESE: J. V. MYSLBEKA 118, PROSTĚJOV-KRASICE
V KRA
RAS
RA
SIICE

chystáme

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v PÁTEK 12. LISTOPADU 2010 od 8:00 do 16:00 hodin!

NÁVŠTĚVNÍCI V PŘÍPADĚ ZÁJMU OBDRŽÍ
POBYT

POUKAZ NA DOPOLEDNÍ

ZDARMA, V KTERÝKOLIV LIBOVOLNÝ DEN DLE VÝBĚRU!

POZOR NOVINKA!!! UDĚLEJTE SVÝM DĚTEM RADOST:
NABÍZÍME
ZÍÍME M
MOŽNOST
OŽ
PRONÁJMU PROSTOR ŠKOLKY K USPOŘÁDÁNÍ NAROZENINOVÉ
OSLAVY, DĚTSKÉ PÁRTY, KARNEVALU ATD...
S OCHOTOU VŠE OD „a“ DO „z“ ZAŘÍDÍME

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE A ZÁPIS VOLEJTE

739 619 794,

NEBO NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.MOJESKOLICKA.CZ

OSOBNÍ PŘÍSTUP A VZDĚLÁVÁNÍ.
Právě to jsou základní parametry,
se kterými se může seznámit i vaše dítě.
Moje školička je tu pro vás!

nosti nabízet a věřím, že v brzké době
se něco rozjede. V
případě zájmu jsme
připraveni prakticky
kdykoliv. Osobně
totiž považuji za
velmi důležité, aby
se dítě v tomto věku rozvíjelo i jinak,
než jen hraním a zábavou. Sama vedu
své děti odmalička
k přímé aktivitě,
již od šesti let hrají
například zá-

vodně basketbal, a
vždycky jsme dělali
spoustu činností,
abych rozvíjela jejich duchovno. Myslím ssi, že to dětem
vůbec neuškodí, pokud sse co v nejzazším věku naučí nějaké ppravidelnosti a
právě naopak. Jsou
jistým návykům. Ba práv
připraveni na školní
tak i mnohem lépe připra
mohou zúročit. V
docházku, v níž to moh
tak, že dítě, které
současné době je to i tak
se nevěnuje ničemu, trpí potom jistými
nedostatky a mívá nejen ve škole, ale
potíže.“
třeba i m
mezi kamarády, po
Kdybych chtěl dítě přihlásit
K
do „Mé školičky“,
školičky co tam na
něj tedy bude čekat?
„Krásné prostředí domácího
typu,
dom
spousta hraček, nejrůznější
pomůcky
nejrůzn
pro základy prvotního vzdělávání, v
neposlední řadě pak již zmiňovaný klid
a taková ta rodinná atmosféra. V letním
období pak zahrada. A taky hodné a
hezké paní učitelky! (úsměv). To jsou
všechny základní a hlavní parametry,
na kterých
kterýý stavíme.“
Co chystáte v nejbližší době?
„Již tento pátek se v ´Mojí školičce´ uskuteční ´Den otevřených dveří´, který má být vstupní pozvánkou
pro nové zájemce. Prakticky během
celého dne si u nás všichni návštěvníci
budou moct prohlédnout veškeré prostory, zeptat se na cokoliv, co je zajímá
a třeba si i vyzkoušet, jak se bude jejich
dětem u nás líbit. Navrch od nás totiž
dostanou poukaz na dopolední pobyt
v kterýkoliv libovolný den, co si vyberou, ve školičce zdarma. Chtěla bych
proto vyzvat všechny rodiče, které mají
potíže s umístěním dítěte do školky ve
svém okolí, aby se k nám přišly podívat.
Určitě nebudou litovat. Další speciální
akcí je standardní sleva na pobyt ve výši
deseti procent, kterou nabízíme. Tu od
nás rodiče získají, pokud přihlásí své
dítě do školičky každé první pondělí v
měsíci. Do konce letošního roku pak

ještě plánujeme Podzimní slavnosti,
Mikulášskou nadílku a pochopitelně i
bohatýý Vánoční
program.“
V
Když to vezmeme trochu dál,
jaké jsou vaše vize do budoucna?
„Tím nejhlavnějším je určitě zahájení
činnosti zájmových kroužků tak, aby
se děti co nejvíce rozvíjely. To bych
si osobně moc přála! Chtěla bych při
této příležitosti říct, že veškeré kroužky mohou navštěvovat i děti, které
nechodí do naší školičky a k nám
si chodí třeba jen pohrát, nebo by se
právě chtěly zapojit do některé z námi nabízených aktivit, jejichž přehled
najdete na našich internetových stránkách www.mojeskolicka.cz. Skutečně
si totiž myslím, že naučit se keramiku,
základům anglického jazyka či plavat,
jsou činnosti, které by neměly chybět
u žádného
žádné dítěte.“
Kdybyste měla porovnat své
plány se skutečností, která je
ke dnešnímu dni, jak moc se zatím
naplňují vaše představy?
„Abych se přiznala, tak moje představy
byly naprosto naivní, zkreslené a takové
dětinské... (směje se) Zprvu jsem si totiž
ani nepomyslela, že podnikat v tomto
odvětví bude taková dřina a přinese to
tolik starostí, o kterých člověk nemá
zprvu ani tušení! Na druhé straně ale,
když přijdu do školky a vidím ty rozjařené tvářičky dětí, je to úžasný pocit,
který nic nenahradí. To je věc, která mě
pořád motivuje k tomu, abych ve svém
snažení a úsilí pokračovala.“
Závěrem by mě zajímalo, jaké
je vaše největší přání?
„Abych kdykoliv do ´Mojí školičky´
přijdu, viděla a slyšela, jak jsou děti
šťastné, spokojené a chodí tam rády!“
Petr Kozák
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17:30
18:25
19:30
20:00
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22:10
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17:00

15:00
16:00

14:05

08:35
09:35
12:10
12:35
13:30

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VIII (13)
Talentmania
Tescoma s chutí
Superman III (6)
Co mám na tobě
ráda III (4)
Hvězdná brána:
Atlantida III (3)
Kobra 11 VIII (6)
Odložené
případy V (4)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House III (11)
Ulice (1871)
Televizní noviny
Okresní přebor (10)
Víkend
Mr.GS
Mentalista II (16)
Námořní vyšetřovací
služba VI (25)
Face the Pro
69 rozkoší pro
smrtelníky (8)
Novashopping
Střepiny
Áčko
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame,
pojď si hrát
09.00 - Zářijové noci
10.25 - Česká muzika
na Žofíně
11.00 - Plány a touhy (2/6)
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Dotek anděla III
15.05 - Zábavná škola
15.15 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (10/16)
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
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - StarDance IV
...kolem dokola
20.05 - Cukrárna (1/13)
21.10 - Na cestě po Dubaji
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - Přísně tajné vraždy
22.40 - Highlander
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Politické spektrum
01.05 - Na velikosti záleží
01.50 - Doktorka Quinnová III
02.35 - Náš venkov
02.55 - Sváteční slovo
03.00 - Cesty víry:
Francouzská misie
03.20 - Křesťanský magazín
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

05.00 - Kaleidoskop
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Franklin (30/52)
06.35 - Finley požární
autíčko (30/39)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Alchymie bytí
07.50 - Teleapatyka
08.10 - Historické minipříběhy
a kuriozity
08.15 - Mistrovská díla
z českých sbírek
08.30 - Panorama
09.10 - Klíč
09.40 - Kalendárium
09.55 - Evropa dnes
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.40 - Za školu
12.05 - Vyzkoušejte si...
12.25 - Případ pro
ombudsmana (10/16)
12.40 - Spor o velký třesk
13.45 - Angličtina pro nejmenší
13.55 - ETV 1 (6/6)
14.05 - Tak to vidím já
14.20 - Čtyři děti a jeden otec II
15.50 - Voda, zdroj života
16.45 - Dobrodružství
vědy a techniky
17.15 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17.30 - AC Sparta Praha
- FK Ústí nad Labem
20.00 - Evoluce 4 z revoluce
21.05 - Neznámí hrdinové
- Pohnuté osudy
21.35 - Krásný ztráty
22.15 - Pravá krev (10/12)
23.05 - Mimo rámec
23.20 - Film point
23.50 - Bigbít (41/42)
00.50 - Vzkaz Jiřího Tichoty
01.05 - Knižní svět
01.20 - Čtenářský deník...
Jiří Sádlo
01.35 - The Tap Tap
02.00 - Karel Bušina
02.30 - Dobré ráno

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:40- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:55- Frasier XI (1)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Přátelé III (12)
09:10- M*A*S*H (79)
09:45- Knight Rider IV (12)
10:45- To je vražda, napsala I
11:45- Policie Hamburk III (6)
12:45- M*A*S*H (80)
13:15- Will & Grace III (23)
13:45- Closer V (11)
14:45- JAG IX (2)
15:40- Julie Lescautová I (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- Cesty domů (15)
21:20- Přešlapy III (10)
22:25- Sběratelé kostí IV (13)
23:25- Hvězdy na cestách
23:30- Na nože!
00:45- Kriminálka Kolín IV
01:40- Volejte Věštce
03:25- Výklad snů
04:25- Na čem záleží (65)
04:50- Autosalon

8. 11. 2010

Støeda

05:59
Snídaně
s Novou
08:35 Stefanie VIII (15)
09:35 Příliš pozdě
na loučení
11:25 Tescoma s chutí
11:35 Můj přítel
Monk II (13)
12:30 Superman III (8)
13:30 Co mám na
tobě ráda III (6)
14:05 Hvězdná brána:
Atlantida III (5)
15:00 Kobra 11 VIII (8)
16:00 Odložené
případy V (6)
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:30 Dr. House III (13)
18:25 Ulice (1873)
19:30 Televizní noviny
20:00 Dokonalý svět (11)
21:20 Dr. House VI (16)
22:15 Život na vlásku (7)
22:50 Rocky 2
01:10 Kriminálka
Las Vegas VII (11)
01:55 Novashopping
02:15 Mr.GS
02:50 Tabu
04:10 Stefanie (21)
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Jak se vede, sousede?
09.40 - Lidé kolem motorů
10.25 - Píseň pro Rudolfa III.
11.55 - Chcete je?
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.10 - Dotek anděla III
15.00 - Krásy evropského
pobřeží
15.05 - Partnerské ladění
15.50 - Čarodějnice školou
povinné (19/26)
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
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - StarDance IV
...kolem dokola
20.05 - Pošta pro tebe
21.05 - Světlo pro Světlušku
22.00 - Kavárna potmě
22.20 - Na stopě
22.45 - Milenky II (4/6)
23.35 - Losování Sportky
a Šance
23.40 - Partnerské ladění
05.00 - Objektiv
00.25 - Losování Šťastných
05.30 - Správy STV
deset a Šance milion
06.00 - Franklin
00.30 - Letecké katastrofy III.
06.20 - Finley
01.20 - Doktorka Quinnová III
požární autíčko 02.00 - Přísně tajné vraždy
06.40 - Záhady Toma Wizarda
02.15 - Krotitelé dluhů III.
07.00 - Kluci v akci
02.40 Výjimečná architektura
07.20 - Angličtina pro nejmenší 03.30 - Televizní klub
07.35 - ETV 1 (6/6)
neslyšících
04.00 - Kaleidoskop
07.40 - Vodní ptáci
04.25 - Krásy evropského
07.50 - Opera nás baví
pobřeží
08.10 - Tančící skály (10/16)
04.30 - Události v regionech
08.30 - Panorama

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (2)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Will & Grace III (23)
09:10- M*A*S*H (80)
09:40- Knight Rider IV (13)
10:40- To je vražda, napsala I
11:45- Policie Hamburk III (7)
12:45- M*A*S*H (81)
13:20- Will & Grace III (24)
13:50- Closer V (12)
14:50- JAG IX (3)
15:45- Julie Lescautová I (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- Nikdo není dokonalý
21:20- Na nože!
22:25- Jak chutná úspěch
22:30- Myšlenky zločince V
23:30- Na doživotí II (9)
00:30- Kriminálka Kolín V (1)
01:30- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (66)
04:35- Svět 2010
05:05- Trní
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09.10 - Kosmopolis
09.40 - Mýty a fakta historie
10.35 - Vzkaz Jiřího Tichoty
05:00
Novashopping 10.55 - 168 hodin
11.35 - AZ-kvíz
05:59 Snídaně s Novou
12.00 - Bydlení je hra
08:35 Stefanie VIII (14)
12.25 - Černé ovce
09:35 Královna koření
12.40 - Hřiště 7
11:30 Tescoma s chutí
14.50 - Zpívánky
11:40 Můj přítel Monk II (12)
14.55 - Film o seriálu Cukrárna
12:30 Superman III (7)
15.10 - Evropský manuál
13:30 Co mám na tobě
15.30 - Filmy z Václaváku
ráda III (5)
15.50 - Svět zázraků
14:05 Hvězdná brána:
16.20 - Výjimečná architektura
Atlantida III (4)
17.10 - Bílá místa
15:00 Kobra 11 VIII (7)
17.25 - Vítejte v Tate galerii
16:00 Odložené případy V (5) 17.30 - Potomci slavných
17:00 Odpolední Televizní
Karel Valdauf
noviny
18.00 - Televizní klub
17:30 Dr. House III (12)
neslyšících
18:25 Ulice (1872)
18.30 - Babylon
19:30 Televizní noviny
18.55 - Zprávy v českém
20:00 Ordinace v růžové
znakovém jazyce
zahradě 2 (226)
19.05 - Game Page
21:20 Kriminálka
19.30 - Adult English Zone
Miami VII (23)
20.00 - Dobrý den,
22:15 112
paní Campbellová
22:50 Zákon a pořádek:
21.55 - Prachy a ideály
Útvar pro zvláštní oběti 22.25 - Kontexty
23:50 Zlatíčko
23.15 - Evropský manuál
01:45 Kriminálka
23.35 - Q
Las Vegas VII (10)
00.05 - Nejlepší sportovec
02:35 Novashopping
století
02:55 Rady ptáka Loskutáka 01.40 - Na cestě po Dubaji
02.05 - Retro
04:10 Stefanie (20)
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Svatý Petr (1/2)
10.40 - Kohoutoviny
11.20 - Nejsem gladiátor
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.25 - Dotek anděla III (21/30)
15.10 - Kostičky
15.20 - Zábavná škola
15.35 - Věda je detektivka
16.00 - Pomáhejme si
16.20 - Pat a Mat se vrací (3/16)
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
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - StarDance IV
...kolem dokola
20.05 - Jak se vede, sousede?
20.50 - Tak neváhej a toč!
21.15 - Deník doktorky (11/16)
22.05 - Krotitelé dluhů III. (9/16)
22.35 - Vojna a mír (1/4)
00.20 - Dokážete víc
00.30 - EXPOminuty 2010
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Doktorka Quinnová III
01.35 - Divadlo žije!
02.00 - Mimo rámec
02.20 - Chcete mě?
02.35 - Sólo pro...
03.10 - Zajímavosti z regionů
03.35 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.00 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý
05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Svatý Petr (2/2)
10.45 - Kdo je kdo
11.50 - Plakalo bejby
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Dotek anděla III
15.05 - Divnopis
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (18/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Bert a Ernie (9,10/26)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Vyzkoušejte si...
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Minuta v muzeu
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - StarDance IV ...
kolem dokola
20.05 - Případy detektiva
Murdocha III (13/13)
20.55 - Na kus řeči
21.45 - Máte slovo
22.35 - Tři pohřby
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Californication (11/12)
01.05 - Doktorka Quinnová III
01.55 - Milenky II (4/6)
02.45 - Kde bydlely princezny
03.05 - Hledám práci
03.30 - Rodina a já
03.50 - S profesorem
Františkem Dvořákem
04.05 - Kultura v regionech
04.30 - Události v regionech

Ètvrtek
06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (4)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Will & Grace III (25)
09:10- M*A*S*H (82)
09:40- Knight Rider IV (15)
10:40- To je vražda, napsala I
11:40- Policie Hamburk III (9)
12:40- M*A*S*H (83)
13:15- Will & Grace IV (1)
13:45- Closer V (14)
14:45- JAG IX (5)
15:35- Julie Lescautová I (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- TOP STAR: Karel Gott
20:50- Soukromá dramata
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI (9)
00:30- Výročí
02:20- Volejte Věštce
04:05- Na čem záleží (68)
04:30- Na čem záleží (69)
04:55- Receptář prima nápadů
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Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Prášky na spanie
10.10 - Film o seriálu
Cukrárna
10.25 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Dotek anděla III
15.05 -Tintinova
dobrodružství
15.30 - Garfield a přátelé II
15.55 - Ovečka Shaun II
16.00 - Záhady starověkého
Říma (9/20)
16.30 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (11/16)
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
20.00 - StarDance IV ...
kolem dokola
20.05 - Vyprávěj (11/16)
21.00 - 13. komnata Anny K
05.00 - Auto Moto
21.35 - Všechnopárty
05.00 - PORT
Revue
05.30 - Správy STV 22.20 - Na velikosti záleží
05.30 - Správy
22.50 - Losování Euromiliony
06.00 - Franklin
STV
06.20 - Finley požární autíčko 22.55 - Mafiánka
06.00 - Franklin (32/52)
00.25 - Losování Šťastných
06.40 - Tak to vidím já
06.20 - Finley požární autíčko
deset a Šance milion
07.00 - Pod pokličkou
06.40 - Pat a Mat se vrací
00.30 - Doktorka Quinnová
07.25 - Adult English Zone
06.50 - Grotesky
01.15 - Na kus řeči
07.50 - Diagnóza
07.00 - Chalupa je hra
02.00 - Sabotáž
08.10 - Jak přežít (12/13)
07.25 - Adult English Zone
02.25 - Dobrodružství vědy
08.30 - Panorama
07.50 - Bílá místa
a techniky
09.10 - Přidej se
08.10 - Film o filmu
02.50 - Malá Velká Británie
09.25 - Nedej se
Občanský průkaz
09.45 - Letecké katastrofy III. 03.20 - Máte slovo
08.30 - Panorama
04.05 - Ta naše povaha česká
10.40 - Tobrúk 1941
09.10 - Z rodu Přemyslovců
04.30 - Události v regionech
11.20 - Krásy evropského
09.30 - Babylon
pobřeží
10.00 - Evoluce 4 z revoluce
11.35 - AZ-kvíz
11.00 - Svět zázraků
12.00 - Chalupa je hra
05:59
11.35 - AZ-kvíz
12.25 - Černé ovce
Snídaně
12.00 - Kluci v akci
12.45 - Malá farma
s Novou
05:59
12.25 - Černé ovce
13.15 - Bohové a hrdinové
08:35 Stefanie VIII (16)
Snídaně
12.40 - Reportéři ČT
antických mýtů
09:35 Zavěste, prosím
s Novou
13.20 - Krásy evropského
13.30 - O dívce, která
11:30 Tescoma s chutí
08:35 Stefanie VIII (17)
pobřeží
šlápla na chléb
11:40 Můj přítel Monk II
09:35 Jane Doe: Oči
13.35 - Věříš si?
14.25 - Zpívánky
12:35 Superman III (9)
14.00 - Záhady Toma Wizarda
11:15 Tescoma s chutí
14.35 - Bludiště
13:30 Co mám na tobě
14.15 - Věda je detektivka
11:40 Můj přítel
15.05 - Film o seriálu
ráda III (7)
14.40 - Pomáhejme si
Monk II (15)
Cukrárna
14:05
Hvězdná
brána:
14.55 - Chcete mě?
12:30
Superman
III (10)
15.20 - Toulavá kamera
Atlantida III (6)
15.15 - Cíl cesty: divočina
13:30 Co mám na tobě
15.50
Kvarteto
15:00
Kobra
11
VIII
(9)
16.10 - Jak přežít (12/13)
ráda III (8)
16.20 - Prizma
16:00 Odložené případy V
16.25 - O vědě a vědcích
14:05 Hvězdná brána:
17:00 Odpolední Televizní 16.40 - Kus dřeva
16.50 - Přežiješ mládí? (4/6)
Atlantida III (7)
ze stromu
noviny
17.05 - Diagnóza
17.00 - Videoatlas naší přírody 15:00 Kobra 11 VIII (10)
17:30 Dr. House III (14)
17.25 - PORT
17.10 - Vášeň sběratelská
18:25 Ulice (1874)
16:00 Odložené
17.50 - Přidej se
17.25 - Ptáčata aneb
19:30 Televizní noviny
případy V (8)
18.05 - Nedej se
Nejsme žádná béčka
20:00 Ordinace v růžové
18.30 - Hledám práci
17:00 Odpolední Televizní
17.55 - Mlynáři od Babic
zahradě 2 (227)
18.55 - Zprávy v českém
noviny
21:20 Kriminálka Miami VII 18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17:30 Dr. House III (15)
znakovém jazyce
22:15 Stahovák
19.05 - Sabotáž
18:25 Ulice (1875)
19.05 - Medúza
22:50 Dvojitý zásah
19.30 - Adult English Zone
19:30 Televizní noviny
19.45
Dokážete
víc
00:50
Kriminálka
20.00 - Ta naše povaha česká
20:00 Strážce
20.00 - Historie.cs
Las Vegas VII (12)
20.30 - Časy se mění
22:20 Policajti na baterky
20.55 - Evoluce 4 z revoluce
01:40 Novashopping
22.10 - Dokumentární klub
00:05 Auto zabiják
22.00 - Paříž
02:00 112
00.10 - Tobrúk 1941
02:10 Novashopping
00.50 - Krásný ztráty
02:30 Rady ptáka Loskutáka 00.05 - Minuty z Mezipater
02:30 Stahovák
01.30 - Q
00.10 - Evropský manuál
03:05 Áčko
03:25 Stefanie (23)
01.55 - Politické spektrum
00.30 - Bassidji
04:10 Stefanie (22)
04:15 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (3)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Will & Grace III (24)
09:05- M*A*S*H (81)
09:40- Knight Rider IV (14)
10:40- To je vražda, napsala I
11:40- Policie Hamburk III (8)
12:35- M*A*S*H (82)
13:10- Will & Grace III (25)
13:40- Closer V (13)
14:35- JAG IX (4)
15:30- Julie Lescautová I (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- Cesty domů (16)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití I (10)
23:25- Hledá se táta a máma
00:35- Kriminálka Kolín V (2)
01:35- Volejte Věštce
03:20- Výklad snů
04:15- Na čem záleží (67)
04:40- TOP STAR magazín
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05.00 - Jak přežít
05.10 - Vítejte v Tate
galerii (8/15)
05.15 - Dokážete víc
05.30 - Správy STV
06.00 - Franklin (34/52)
06.20 - Finley požární autíčko
06.40 - Děti točí hrdiny
06.55 - Vyzkoušejte si...
07.20 - Kus dřeva ze stromu
07.35 - Videoatlas naší přírody
07.45 - Vášeň sběratelská
08.00 - Lucemburkové (4/6)
08.30 - Panorama
09.10 - Na stopě
09.35 - Na plovárně
10.05 - Neznámí hrdinové
10.35 - Prachy a ideály
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.40 - AZ-kvíz
12.05 - Pod pokličkou
12.30 - Černé ovce
12.45 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
13.50 - Šikulové
14.10 - Čarodějnice školou
povinné (19/26)
14.35 - Sportovci světa
15.30 - Krásy evropského
pobřeží
15.35 - Království divočiny
16.05 - Alchymie bytí
16.30 - Rodina a já
16.50 - Teleapatyka
17.10 - Bohové a hrdinové
17.25 - Historické
minipříběhy a kuriozity
17.40 - Chcete mě?
17.55 - Ještě jsem tady
18.25 - Kosmopolis
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.05 - Hledám práci
19.30 - Auto Moto Revue
20.00 - Zázračná planeta
20.55 - Ptáčata
21.25 - ČT Live
22.20 - Bigbít (42/42)
23.15 - Minuty z Mezipater
23.25 - Malá Velká Británie
23.50 - Gorodok
00.15 - Café Proklatec
01.10 - Posezení s ...
01.40 - Krotitelé dluhů III.
02.05 - Československý
filmový týdeník
02.20 - Čtení na dobrou noc
02.30 - Dobré ráno

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (5)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Will & Grace IV (1)
09:10- M*A*S*H (83)
09:40- Knight Rider IV (16)
10:40- To je vražda, napsala I
11:45- Policie Hamburk III
12:40- M*A*S*H (84)
13:15- Will & Grace IV (2)
13:45- Closer V (15)
14:45- JAG IX (6)
15:40- Julie Lescautová I (10)
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- Tváří v tvář
01:40- Volejte Věštce
03:30- Rockerky
05:15- Na čem záleží (70)

12. 11. 2010

05:15
Admirál
Bublina útočí
05:45 Jen počkej,
zajíci! (8)
06:05 3-2-1 Tučňáci! (2,3)
07:05 Co nového
Scooby-Doo? (14)
07:30 Lovec
krokodýlů VI
08:30 Jak jíst
smažené žížaly
10:10 Říše hraček
12:00 Volejte Novu
12:35 Pokus o vraždu
14:45 Smrtelná
lavina
16:40 Finty Dicka a Jane
18:30 Koření
19:30 Televizní noviny
20:00 Indiana Jones
a Království
křišťálové lebky
22:35 Lovec policajtů
00:35 Muž z minulosti
02:10 Novashopping
02:30 Volejte Novu
02:55 Zlatíčka
04:20 Stefanie (24)
05:05 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
07.20 - U nás na farmě
07.30 - Záhady starověkého
Říma (9/20)
08.00 - Petříkův výlet
na Měsíc
09.20 - Ovečka Shaun II
09.30 - Zprávičky
09.45 - Kuchařská
pohotovost
10.10 - Flash Gordon
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.40 - Love Story
15.20 - Přítelkyně (2/12)
16.15 - Profesionálové
17.10 - Už zase skáču
přes kaluže
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - StarDance IV
...když hvězdy tančí
21.25 - StarDance IV
...když hvězdy tančí
Rozhodnutí
21.40 - Návrat
do Cold Mountain
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - 13. komnata Anny K
00.45 - Pošta pro tebe
01.35 - Všechnopárty
02.20 - Folklorní magazín
02.45 - Na cestě po Dubaji
03.10 - Poutní místa
03.30 - Kuchařská
pohotovost
03.55 - Na dno Macochy
04.25 - Hudební studio M

Sobota

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 - Postřehy odjinud
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorní magazín
10.10 - Ta naša kapela
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Evoluce 4 z revoluce
12.00 - Game Page
12.30 - Medúza
13.05 - Musicblok
13.35 - Neskutečné historky
14.05 - Jistě, pane premiére
14.40 - Queen
15.40 - Království divočiny:
Monarchové
16.10 - Poutní místa
16.30 - Bohové a proroci
17.00 - Úsměvy
17.40 - S profesorem
Františkem Dvořákem
18.00 - Kde bydlely
princezny (4/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Mimo rámec
19.15 - Malá farma
19.40 - Portugalsko
- Ponte de Lima
20.00 - Filharmonie
21.35 - Divadlo žije!
22.00 - Filmopolis
23.00 - Minuty z Mezipater
23.05 - Česká soda
23.25 - Neskutečné historky
23.55 - ČT Live
00.50 - Svou káru táhnem dál
01.40 - Sešli se...
02.25 - Na Kloboučku
03.05 - Tajemná Gamelánie
03.45 - Bílá místa
04.15 - Banánové rybičky
04.45 - Grotesky

13:25- Fanaticky zamilován
15:45- Julie Lescautová IV
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (13)
20:00- Casanova
22:30- Smrtonosná past 3
01:05- Zavolej
02:40- Volejte Věštce
04:20- S Italem v kuchyni
05:00- Miláčci

- PÁTÉ SEMIFINÁLE

06:00- Párty
s kuchařem
06:30- Mickeyho klubík I (9)
07:00- Pokémon: Diamant
a perla XI (48)
07:25- Frasier XI (6)
07:55- Will & Grace IV (2)
08:25- Autosalon
09:30- Hvězdy na cestách
09:45- M*A*S*H (85)
10:15- Knight Rider
- Legenda se vrací (17)
11:10- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT

13.11. 2010

06:10
Admirál
Bublina útočí
06:40 Senzační
Spiderman (9)
07:05 Jen počkej,
zajíci! (9, 10)
07:35 Baby Looney
Tunes (34)
08:05 Co nového
Scooby-Doo? II (1)
08:30 Skippy (11)
09:05 Koření
10:05 Poplach v oblacích
11:35 Rande s celebritou
13:30 Velká cena Abu Dhabi
16:05 Něco navíc
17:00 Odpolední Televizní
noviny
17:30 Babicovy dobroty
18:00 Rady ptáka Loskutáka
18:50 Občanské judo
19:20 Judo sonduje
19:30 Televizní noviny
20:00 Talentmania
22:40 Střepiny
23:05 Oběšenec
00:55 Novashopping
01:15 Rande s celebritou
02:45 Tabu
04:10 Stefanie (25)
05:00 Novashopping

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Sezame, pojď si hrát
06.25 - Princezna Hyacinta
a tříhlavý drak
06.50 - U nás na farmě (26/26)
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Bert a Ernie (9,10/26)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - F. L. Věk (8/13)
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Jak přišli kováři
k měchu
14.10 - Tak neváhej a toč!
14.35 - Kaleidoskop
15.00 - Hadí jed
16.30 - Retro
16.55 - Čétéčko
17.15 - Sváteční slovo
17.20 - Pravěk útočí (12/13)
18.05 - Návštěvníci (13/15)
18.35 - Na cestě
za Georgianem
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - StarDance IV ...
kolem dokola
20.05 - Ach, ty vraždy! (4/5)
21.40 - EXPOminuty 2010
21.50 - 168 hodin
22.20 - Místo činu
23.50 - Losování Sportky
a Šance
00.00 - Hotel Babylon II (7/8)
00.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.55 - Všechnopárty
01.40 - Úsměvy Dany Syslové
02.20 - Čétéčko
02.40 - Babylon
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci (10/15)
05.50 - Ivan Moravec
06.50 - Správy STV
07.20 - Ještě jsem tady
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Filmopolis
09.40 - Svět umění: Životopisy
10.30 - Chcete je?
10.35 - Čtenářský deník...
Ivan Binar
10.45 - Knižní svět
11.05 - Tančící skály (11/16)
11.25 - Film 2010
12.00 - Válka vypukne
po přestávce
13.45 - Lucemburkové (5/6)
14.15 - Kolik je hodin?
15.05 - Voda, která
hýbe světem
16.00 - Mýty a fakta historie:
Židé
16.55 - Kamera na cestách:
Nová Evropa
17.55 - Cesty víry
18.20 - Křesťanský magazín
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Jistě, pane
premiére (2/16)
19.30 - Zašlapané projekty
19.50 - Krásy evropského
pobřeží
20.00 - Tajemství života KHM
20.55 - A co červen
21.25 - Máchův Máj
21.55 - Na plovárně
s André Previnem
22.20 - Vzkaz Iva Možného
22.40 - Minuty z Mezipater
22.45 - Královna řeky
00.35 - Queen:
Rock Montreal 1981!
01.40 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
02.55 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
Rozhodnutí
03.05 - Svět umění: Životopisy
03.55 - Kamera na cestách
04.50 - Postřehy odjinud

23:15- Borat
01:05- Hnutí mysli (7)
01:55- Volejte Věštce
03:35- Hitlerovi bodyguardi
04:25- Nikdo není dokonalý

- ŠESTÉ ROZHODNUTÍ

22:15- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT

ŠESTÉ SEMIFINÁLE

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Mickeyho klubík I (10)
07:05- Pokémon
07:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
07:45- Přátelé III (13)
08:15- Hitlerovi bodyguardi
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (86)
10:25- M*A*S*H (87)
11:00- Partie
12:00- Receptář prima nápadů
13:10- Zločiny v zahradách II
14:10- Mravnost nade vše
15:40- Vraždy v Midsomeru I
17:50- Hvězdy na cestách
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (14)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT -

14. 11. 2010
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Vzácná návštěva

F o t o r epp o r t á ž
Fotoreportáž

lendlův „prostějovský“
život

VĚNOVAL SE TALENTŮM... Hlavní náplní čtyřdenního pobytu Ivana Lendla v Prostějova byla tréninková výuka nadějí z TK Agrofert, s nimiž se
jeden z nejslavnějších hráčů historie připravoval. Na
snímku Adam Pavlásek (vlevo) a Jiří Veselý.

... ALE I SOBĚ. Během dne ale došlo i na jeho tenisovou průprava a přítomní se mohli peřsvědčit, že
někdejší světová jednička pořád umí! Foto: TK PLUS

RELAXACE. No a po dobrém tréninku je nutné
kvalitně zregenerovat. Ivanovi Lendlovi byly
k dispozici prakticky veškeré služby, které tenisové
centrum Za Kosteleckou ulicí a přilehlý hotel nabízí.
Rád se například vložil do rukou maséra Jana Müllera
staršího.
Foto: TK PLUS

MAKAČKA. Nakonec došlo i na dřinu. Ivan Lendl
se chová jako správný sportovec i ve svých padesáti letech. Denně je zvyklý chodit do posilovny ráno i večer a své rituály nemohl porušit ani v
Prostějově.
Foto: TK PLUS

HRR, PŘED MÉDIA. Ve středu těsně před polednem zasedl vítěz osmi grandslamových turnajů
před novináře z celé republiky. Tisková konference se
konal v prostorách Hotelu Tennis Club, kdy byl Lendl
ubytován. Kromě něj byli zástupcům sdělovacích
prostředků k dispozici také pořadatelé ostravské exhibice Advantage III, majitel České sportovní Miroslav
Černošek, šéfka tenisových projektů Petra PíchalováLangrová a mluvčí KarelTejkal.
Foto: JiříVojzola

NA SLOVÍČKO... Do stejnojmenného pořadu
České televize přijal Ivan Lendl pozvání a se
šéfredaktorem Otakarem Černým hovořil taktéž na
půdě prostějovského hotelu.
Foto: Jiř Vojzola
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ROZHOVOR týdne

V naší pravidelné rubrice se to pokaždé jen hemží výraznými sportovními osobnostmi, tentokrát ale interpret doslova leskem září. Před diktafonem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
jak v rámci tiskové konference, tak i následného krátkého interview totiž promluvil Ivan Lendl, nejlepší český tenista historie a jeden z nejlepších světových hráčů všech dob. A
opětovně jsme se mohli přesvědčit, jak skutečně velká to je osobnost... Setkání s Ivanem Lendlem bylo nesmírným a jedinečným zážitkem, na který se nedá jen tak zapomenout... A
kdo bude naším dalším pozvaným hostem před diktafon? To si ještě necháme jako překvapení!

IVAN LENDL se v Prostějově přiznal, že by rád získal ZPĚT ČESKÝ PAS! Přestěhovat se ale nehodlá

„Je tady fantastické zázemí na tenis i pěkné prostředí,“ chválil město slavný tenista
PROSTĚJOV - Do našeho města zavítal předešlou neděli kolem
jedné hodiny ranní, kdy přijížděl z
exhibice v maďarské Budapešti.
Na druhý den navštívil hokejové
utkání extraligových Vítkovic, ale
od té doby se v Prostějově zabydlel a z Hané jej dostal až čtvrteční
odjezd na další exhibiční parádu
do Ostravy. „Prakticky celou dobu jsem byl v tomto nádherném
tenisovém areálu. Je tady všechno, nic mi nechybělo,“ prozradil
Večerníku Ivan Lendl. „Do centra města jsem se však podívat šel,
to by byla věčná škoda,“ dodal
padesátiletý Lendl, který dorazil
do Prostějova letos už podruhé.
Poprvé se tak stalo v rámci červnového mezinárodního turnaje
UniCredit Czech Open. „Mně se
sem jezdí velice dobře, stejně tak
jako se mi tady líbí,“ usmíval se
člen vítězného československého daviscupového týmu z roku
1980, který na každém kroku
dokazoval, že zdaleka není tím
„Ivanem Hrozným“, jak se mu
pro jeho naprostou koncentraci
přezdívalo během jeho kariéry.
* Do České republiky v poslední době jezdíte poměrně často.
Jezdíte do své vlasti hodně rád?
„Líbí se mi tady a jezdí se mi sem
velice dobře. Jinak bych sem tak
často nejezdil (úsměv). Přímo v
Ostravě jsem se cítil jako doma, i
když s americkým pasem je to takové divné. Zamýšlím se podívat
na to, jestli bych mohl mít dva pasy - vedle amerického ještě zpátky
ten český. To by bylo pro mě docela zajímavé. A určitě hodně fajn.
Davis Cup už ale hrát nemůžu.
Nejde to fyzicky (smích).“
* Čas mezi exhibicí v Budapešti
a v Ostravě jste strávil v Prostějově. Proč
jste se takto rozhodl?
„Byl jsem tady už
mnohokrát a líbilo se
mi tady. Proto jsem se
s Mirkem Černoškem
domluvil, že mezi
Budapeští a Ostravou
bych byl v Prostějově. Je tady
fantastické zázemí na tenis. Mám
tady vše, co potřebuji. Prakticky
od nedělního večera, kdy jsme
se vrátili z Ostravy z hokeje jsem
zůstal přímo v areálu a opravdu
mi nic nechybělo. Akorát bych si
vyjel na golf, ale na ten už je tady
zima.“
* Co jste všechno v Prostějově
stihnul?
„Párkrát jsem si
zahrál s mladými kluky, snažil
jsem se jim trochu poradit. ˇ5íct
jim některé věci,
taktické manévry,
na jakých úderech
by měli pracovat a
tak dále.“
* Je podle vás
Prostějov ideálním místem pro růst nových
tenisových talentů?
„Pozoroval jsem, co se tady děje
s mládeží a hrozně se mi to líbí.
Je tady spousta mladých hráčů a

doufám, že některý z nich rychle doroste do Davis Cupu, aby
pomohl Tomáši Berdychovi s
Radkem Štěpánkem. Myslím, že
šance tady pro ně je. Kluci mají k
dispozici všechno a záleží to jenom na nich.“
* A čemu jste se nejvíce během
prostějovských dnů věnoval?
„Tenisu. Kromě vlastního tréninku jsem si párkrát s zahrál i s
mladými kluky. Zkoušel jsem jim
trochu poradit s taktikou a radil
jsem jim na jakých úderech by
měli nejvíce pracovat. Přiznám
se, že mě baví trénovat a rád si
zahraji i zápasy,.“
* Všiml jste si tady nějakého
opravdu nadaného hráče?
„Já vám na to neodpovím. Ne že
bych nemohl, ale zaprvé by to
nebylo fér vůči klukům, poněvadž by z toho byl na ně potom
velký tlak. A zadruhé mám ta-

měl ale rozhodovat teď, tak bych s
tenisem pokračoval. Jestliže bude
držet zdraví. Navíc, když jsem byl
doma, musel jsem dřív vstávat,
což by třeba leckoho nenapadlo
(úsměv).“
* Dáváte si nějaké cíle?
„Absolutně žádné. Vy to berete
všechno strašně vážně...! Ale není
to o tom, kdo vyhraje, jaký je povrch a kdo má jaké tričko. V první
řadě jde o to, aby se lidi pobavili a
aby i hráči z toho měli dobrý pocit.
O nic víc. Tím však nechci říct, že
bych vypustil schválně nějaký míček, to určitě ne.“
* Narodil jste se v
Československu a v roce 1992
jste se stal občanem USA. Nyní
jste zmínil, že byste rád usiloval
o zisk českého pasu, čímž by
se pro vás celý koloběh jakoby
uzavřel. Cítíte to také tak?
„Já myslím, že není třeba to nějak

kovou osobní politiku, že když s
některými hráči pracuji, tak se o
tom s nikým nebavím. Dozvím
se totiž hodně informací, které by
hráči neradi pouštěli ven. Bylo by
to z mé strany neprofesionální.
Nezlobte se.“
* Jak si po letech pochvalujete
návrat k tenisovém životu? Jak

nafukovat. Bylo by to něco, co je
pro mě přirozené. U toho bych to
nechal. Já vím, že je teď tendence
všechno rozebírat a zveličovat,
třeba fotbalový zápas ještě hodinu
po skončení. Proč padl gól, proč
ho někdo nedal, proč nenahrál
levou, ale pravou nohou, kdo měl
přihrát. Pro mě to skončí tím, že to
bylo
y 1:1. A víc o tom nemluvím,
nemám
to rád.
ne
To je taková moje
povaha.
Tohle je
po
podobné.“
po
* Uvažujete
io
U
přestěhování?
pře
„To určitě ne. Ale
ať český pas získám,
kám nebo ne, tak
sem budu jezdit hodně, protože se
mi tady líbí.“
* Na kurty jste se vrátil v dubnu
v Las Vegas zápasem s Matsem
Wilanderem. Podle něj jste byl
tehdy hodně nervózní...
„Spíš nejistý. Nevěděl jsem, co
můžu očekávat. Nebyl jsem zvyklý hrát, nevěděl jsem, co se stane,
když
y zkazím pár
míčů.
míč Možná to
byla
byl určitá forma nervozity.“
*H
Hraje tenis i
některá
z vaně
šich
šic pěti dcer?
„Tenis
hrály
„T
jen ze začátku,
ale
al byl na ně
moc
m velký tlak
a skončily.
Lidi
s
nemají rozum. Dá
Dávali jim hrozné otázky. Jestli už mě porazí,
jestli vyhrají totéž, co já. V osmi
letech! Proto toho nechaly. Ptát
se na tohle v osmi letech, to je
hrozný.“

dlouho hodláte hrát exhibice?
„Já jsem řekl, že to zkusím do
půlky příštího roku a pak se rozhodnu, jestli mě to baví nebo ne.
Nejde naplánovat nějaké programy a pak to nedodržet. Přiznám
se, že mě baví trénovat, rád si
zahraji zápasy, ale nenávidím
cestování. Na letištích skřípu zuby,
y ale snažím

se nic neříkat, abych někde neudělal nějaký problém. Musím
říct, že tady v Evropě je cestování
mnohem pohodlnější, naopak v
Americe a na jiných kontinentech
to jsou problémy.. Pokud bych se

kdo je ivan lendl
Ivan Lendl se narodil v Ostravě tenistce Olze Lendlové, rozené
Jeništové, která byla na československém žebříčku nejvýše na 2.
místě a otci JUDr. Jiřímu Lendlovi, který se v roce 1990 stal prezidentem Československého tenisového svazu. Stal se profesionálním
tenistou, který reprezentoval Československo a po získání občanství
Spojených států amerických také tuto zemi. Do současnosti je nejlepším českým mužským tenistou historie. V osmdesátých letech
dvacátého století patřil mezi nejdominantnější tenisty a pobýval na
špici světového tenisového žebříčku ATP až do začátku devadesátých let. Kariéru ukončil 21. prosince 1994, celkem si na prize-money
vydělal 21 262 417 amerických dolarů. Do Síně slávy byl uveden o
sedm let později.
Tennis magazine ho vyhlásil jedním z deseti nejúspěšnějších tenistů od roku 1966 a zdůraznil jeho důležitost a profesionální přístup,
který ovlivnil tenisovou historii a plejádu hráčů, kteří přišli po něm.
Na pozici světové tenisové jedničky setrval celkem 270 týdnů (3. v
pořadí za Petem Samprasem a Rogerem Federerem). Počtem vítězných utkání na okruhu ATP je druhý v celkovém pořadí. Zvítězil v
1 070 zápasech dvouhry. Lepší než on je pouze Jimmy Connors (1
222 výher).
Svou úspěšnou profesionální dráhu začal v socialistickém
Československu. V roce 1980 pomohl k vítězství ČSSR v Davis
Cupu. V roce 1986 emigroval do USA a o šest let později se stal americkým občanem (1992).
Lendl vyhrál osm grandslamových titulů ve dvouhře během své kariéry. Probojoval se celkem do devatenácti grandslamových finále,
což je dosud rekord mezi muži. Dosáhl alespoň jednoho grandslamového finále během jedenácti let v řadě, rovněž rekord všech dob,
který byl později vyrovnán Petem Samprasem. Jediný grandslam,
který nezískal je Wimbledon. Ze čtrnácti účástí se probojoval dvakrát
do finále a pětkrát do semifinále. Po skončení kariéry pronesl: „Bylo
těžké se smířit, že jsem tam nedokázal zvítězit, ale je to prostě tak...“
Lendlova hra spoléhala zejména na sílu, fyzickou kondici a tlak ze
základní čáry což předznamenalo moderní éru silového tenisu. Lendl
sám nazýval svoji hru „hitting hot“, neúprosný celodvorcový styl hry,
který poté převzal dominanci nad světovým tenisem. Měl také vynikající koncentraci na hru.
V roce 1989 se oženil s Američankou Samanthou
Frankelovou. Spolu mají pět dcer - Mariku (* 1990), dvojčata Isabelle a Caroline (* 1991), Danielu (* 1993) a Nikolu
(* 1998) a od roku 2004 bydlí v Bradentonu na Floridě. Po
skončení kariéry se začal věnovat golfu a je významným
sběratelem díla českého malíře Alfonse Muchy. Vlastní jeho
116 plakátů, chybějí mu pouze tři, dva jsou v muzeích, jeden
nezvěstný. V roce 2007 založil soukromou golfovou akademii, a poté také tenisovou akademii Ivan Lendl’s Champions
Academy (ILCA).
K tenisu se vrátil po 14
letech v dubnu 2010
PÁR LENDLOVÝCH ČÍSEL..
exhibicí v Atlantic
Bilance: 1071 - 239
City, kde nestačil na
Tituly: 94
Matse Wilandera,
Nejvyšší umístění:
jemuž podlehl 3:6.
1. místo (poprvé 28. února 1983)
Nyní se, symbolicGrand Slam - nejlepší výsledky:
ky v rodné Ostravě,
Australian Open vítěz (1989, 1990)
dočkal proti Borgovi
French Open vítěz (1984, 1986, 1987)
prvního veteránského
Wimbledon finalista (1986, 1987)
vítězství.
US Open vítěz (1985, 1986, 1987)
* Takže není snadné hrát se
jménem Lendl v Americe tenis?
„Pro mě to bylo snadné, pro
holky ne. Mně to jméno moc
nevadilo (smích).“
* Čemu se tedy dcery věnují?
„Dvě děvčata hrají golf, právě
teď jsou třeba na turnaji. Jinak
studují. Tři holky jsou už na
univerzitě, čtvrtá jde příští rok.
Co přinese budoucnost, to se
uvidí.“
* Umí některá z nich česky?
„Isabelle umí velmi dobře,
sama se totiž naučila! Půjčila
si knížky od Jessicy Kordové
(dcera Petra Kordy, dalšího
bývalého skvělého tenisty,
žijícího nyní v USA - pozn.
red.) a dnes se docela fajn
domluví. Někdy sice musím

dávat pozor, co mi říká, neboť má samozřejmě přízvuk,
se kterým jí není dobře rozumět. Ale je od ní obdivuhodné, jak to zvládla. Ostatní
neumí.“
* Vy jste do světového tenisu
přinesl pojmy jako dokonalá
příprava, zarputilost, profesionalit nebo fyzická kondice.
Co podle vás přinesl do tenisu
právě Borg?
„Björn Borg přinesl topspin,
z kterého se špatně útočilo.
Výborně se tím bránil. Ale
Björn toho přinesl hodně.
Dokázal vyhrát jako jeden z
mála hráčů grandslamovou
Paříž a Wimbledon v jednom
roce. Od té doby se to povedlo
jen Nadalovi o třicet let později.“
Petr Kozák

Lendl v ostravské exhibici porazil Borga
OSTRAVA - Tenista Ivan Lendl
se vrátil do rodné Ostravy vítězně. Někdejší první hráč
světa porazil v páteční exhibici
Advantage Tennis III v Ostravě
Švéda Björna Borga 6:4 a 7:6.
Padesátiletý Lendl se letos objevil
na kurtu po šestnáctileté pauze a
první výhry se po pěti prohrách
a remíze dočkal právě v rodné
Ostravě.
„Slavit nebudu, ale říkají, že šťastná
je třináctka, teď možná i sedmička. Samozřejmě, že jsme se trošku
naběhali, ale taky jsme se na kurtu
pobavili a věřím, že diváci také,“
řekl Lendl v rozhovoru přímo na
kurtu, zatímco obecenstvo v tu
chvíli ocenilo legendárního hráče
potleskem vstoje. „Měl jsem šance,
ale Ivan hrál dobře. Doufal jsem, že
bych mohl vyhrát, ale jsem rád, že si
tady mohl zahrát,“ uvedl Borg. Před
začátkem utkání nechtěl Lendl tipo-

vat výsledek a hlavně si přál, aby se
divákům tenis líbil. A asi šest tisíc
diváků v hledišti mohlo být spokojeno. Po prvních dvou testovacích
gamech se obě bývalé světové jedničky do sebe pustily zostra a nic
si nedarovaly. Nakonec z toho byl
hezký tenis.
Oba hráči si navíc přidali debla.
Lendl nastoupil po boku s Karlem
Nováčkem a prohrávali s Borgem
a Matsem Wilandererm 4:5 a pak
došlo ke změně rozložení sil na
dvorci. Borg dohrával s Lendlem a
proti nim stáli „mladíci“ Wilander s
Nováčkem. To už nešlo o výsledek,
i když tie-break vyzněl pro zkušené - Borga s Lendlem, ale hlavně
o finesy a pobavení. Před exhibicí
ještě navštívili Lendl, Nováček a
Slovák Mečíř, který nenastoupil na
kurt skrz zdravotní potíže, nejmenší
pacienty ve Vítkovické nemocnici.
Dětem předali drobné dárky, vyma-

lovávali panáčky a uspořádali autogramiádu. „Myslím, že akce se povedla,“ usmíval se při odjezdu ze severomoravské metropole Miroslav
Černošek, majitel pořádající agentury Česká sportovní. „Celý můj
příběh s Ivanem je zajímavý v tom,
že v nějakém čase jsme se poznali,
vnímal jsem Ivana jako tenistu par
excellence, ale paradoxně jsme po
nějakém čase začali spolupracovat
ve zcela jiných oblastech – začali
jsme malířem Muchou, následně
přešli na golf. Pořád jsem si však
myslel, že jednou ten tenis může
přijít na řadu. A když už jsem tomu
věřit přestával, přišel telefonát, jeho
návštěva na exhibici v Praze, kde
Ivan připustil, že by s námi do nějakého tenisového projektu šel. Za
to jsem strašně rád. Páteční odpoledne v Ostravě ukázalo, že to bylo
hodně správné rozhodnutí,“ sdělil
Černošek.
-pk-

Setkání po letech. Ivan Lendl se se švédskou legendou Björnem Borgem neviděl
takřka třicet roků a tak si měli u kvalitního červeného vínečka co povídat.
Foto: J. Vojzola
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8. listopadu 2010

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá Český svaz ochránců přírody
+ so DISCO 80“ 90“. Vstup Ekocentrum Iris:
free. www.clubzatisi.cz
Beseda - Expedice Tunguzský
meteorit - pátek 12. listopadu
Svaz tělesně postižených v ČR, od 16:00 do 18:00 hod. Kováro.s. v Prostějově, Kostelecká na Ekocentra Iris, Husovo nám.
17, nabízí k zapůjčení kompen- 67, Prostějov. Beseda s Jaroslazační pomůcky, např. poloho- vem Křivánkem o jeho putovací lůžka, ortopedické vozíky, vání za jednou z největších
chodítka, WC křesla aj. Služby záhad 20. století do lesů Sibijsme rozšířili i o rozvoz pomů- řské tajgy.
cek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 Veřejná lyžařská škola Prostě000 167.
jov, oznamuje všem zájemcům
o lyžařský výcvik, že přihlášky
Půjčovna LAZARIÁNSKÉHO si mohou vyzvednout od 1. liSERVISU oznamuje změnu stopadu v obchodech Sportisisídla z ul. Lidická 86, PV na mo (Arkáda Tesco) nebo Helia
HACAROVA 2, PV - zabezpe- sport PV. (naproti hl. pošty). Inčuje pro tělesně postižené obča- fo na tel.: 582 34 31 17.
ny a seniory zapůjčení pomůcek: polohovací lůžka, ortope- Svaz tělesně postižených v ČR,
dické vozíky, pevná a pojízdná o.s., místní organizace v ProWC křesla, pevná a pojízdná stějově, Kostelecká 17, pořádá
chodítka, sedačky do vany, dne 11.11.2010 ve 13.30 hod.
francouzské hole. Půjčování za- členskou schůzi, která se koná
jištěno po telefonické domluvě: ve Společenském domě, Kopí. V. Zapletalová 776 054 299. menského 6.
Dále zveme své členy i nečleny
Informační centrum pro
na zájezd do Veĺkého Mederu
mládež Prostějov
12.11.2010 pobyt ve slovenOtvírací doba:
ských
termálech.
Dne
Pondělí 12:30
17:30 hod. 25.11.2010 uspořádáme již traÚterý 12:30
17:30 hod. dičně společenské setkání v
Středa 14:00
19:00 hod. restauraci „U tří bříz“, které se
Čtvrtek 14:00
19:00 hod. koná od 16.00 hod. Jste srdečně
Pátek 12:30
17:30 hod. vítání. Bližší informace v kanNový web ICM Prostějov: celáři č. 106 nebo na tel. č. 588
www.icmprostejov.cz
000 167, 724 706 773.

KUPÓN č. 44
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Zahrádkáři Prostějov 1., zvou
na zajímavou přednášku o
kompostování, která se koná ve
středu dne 10. listopadu v 15.00
hod. na ul. Daliborka č. 3. Přednáší instruktor Jaroslav Vaněk.
Kavárně Galerie ND
v Prostějově. Karel NOVÁK
RETRO FOTOGRAFIE 1962
1985. Výstava potrvá do
8.12.2010.
NEBOJTE SE STRAŠIDEL
Zveme Vás dne 12. listopadu
2010 na tradiční podzimní slavnost, která začne v 17.00 hod.
lampionovým průvodem a bude
zakončena výstavkou dětských
prací na 1. stupni školy. Sraz u
samoobsluhy na Vrahovické ul.
(u mostu). Srdečně zvou žáci a
učitelé Základní školy PV, ul.
Vl. Majakovského 1.

Halloweenské dýně

Hlavní vchod do budovy ZŠ
Klenovice na Hané bývá v
tomto období již po několik let
zdoben dýněmi. To žáci prvního stupně ZŠ soutěží o nejveselejší, nejstrašidelnější a
nejoriginálnější dýni.
Za velké pomoci rodičů, kterým
tímto děkujeme, se i přes letošní
neúrodu sešlo více než 50 exponátů nejpodivnějších tvarů, ba-

Regionální informační centrum - prostory prostějovského
zámku.
V současné době probíhá výstava obrazů Jany JURÁŠKOVÉ.
Otevírací doba RICu je: Pondělí pátek 9:00 17:00 hod., sobota, neděle 9:00 12:00 hod.
Vstup zdarma. Kontakt: Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8, Prostějov.
Tel.: 582 329 723.
IN /modern metal/, TOJS /dark
metal/.
Sounds of the Grave 2010/IV.
Pátek 26.11. 2010. Prostějov. Osvětová beseda Přemyslovice
Apollo 13. Odlet 20.00 hodin.
zve na divadelní představení
Vystoupí: FROM BEYOND; „Habaďůra aneb Nájemníci pa/brutal doom/, TORTHARRY na Swana“, v podání o.s. Za
/death metal/, COARSE GRA- dveřmi. Sokolovna Přemyslo-

rev a nejrůznějších velikostí.
Objevila se zde dýně jako nevěsta, klaun, pirát, nejrůznější panáčci, dvojčata kouřící čibuk, či
korunovační klenoty. Některé
výtvory vynikly až za tmy, kdy
byly rozsvíceny například dračí
hlava, čarodějnice, pavouk v
síti, kočky a jiné.
Celou tu nádheru chodí obdivovat a v podvečer často i rozsvě-

covat nejen maminky s malými
dětmi, ale i další místní občané.
Porota měla velmi těžkou práci,
ale nakonec vybrala některé výtvory, které byly po podzimních
prázdninách odměněny věcnou
cenou a diplomem. Zkrátka ale
nepřišel nikdo. Všichni majitelé
dýni obdrželi drobnou pozornost a pochvalu do žákovských
knížek. Mgr. Helena Kaprálová
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Kino Metro 70
Pondělí 8. listopadu:
14.00 Chlupatá odplata
USA/SAE
17.30 Cherrybomb
Anglický thriller
20.00 Rejkjavík
Islandský horor
Úterý 9. listopadu:
17.30 Cherrybomb
20.00 Rejkjavík
Středa 10. listopadu:
17.30 Cherrybomb
20.00 Rejkjavík
Čtvrtek 11. listopadu:
17.30 Legenda o Létajícím
Cypriánovi
Slovensko polský
dobrodružný film
20.00 Habermannův mlýn
Koprodukční filmové
drama
Pátek 12. listopadu:
17.30 Legenda o Létajícím
Cypriánovi
20.00 Habermannův mlýn
Sobota 13. listopadu:
17.30 Legenda o létajícím
Cypriánovi
20.00 Habermannův mlýn
Neděle 14. listopadu:
17.30 Legenda o Létajícím
Cypriánovi
20.00 Habermannův mlýn
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA

Středa 10. listopadu:
15.00 Mamas a papas
ČR
Pátek 12. listopadu:
17.30 Na sv. Valentýna
Americká romantická
vice, pátek 12. listopadu od 18 Úterý 9. listopadu: 10:00 komedie
hodin, vstupné 30 Kč.
11:30 hod.
20.00 Let´s Dance 3D
Pátek 12. listopadu: 10:00 Americký hudebDOMOVNÍ SPRÁVA PRO- 11:30 hod.
ní/taneční film
Sobota 13. listopadu:
STĚJOV, s.r.o
15.00 Kamarádi z televize II.
ZIMNÍ STADION
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY A Sobota 13. listopadu: 10:30 - 17.30 Let´s Dance 3 D
20.00 Let´s Dance 3 D
VEŘEJNOST:
12:30 hod.

Správná odpověď z č. 42: Na snímku je budova Radnice nám. T.G.M. Vylosovaným výhercem se stává
paní Hanzlová, Karafiátova 18, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 16. listopadu 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 22. listopadu
2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA
37, TEL: 582 346 300

Městské divadlo
Středa 10. listopadu:
19.00 JAKUB SMOLÍK
s kapelou
Koncert
Čtvrtek 11. listopadu:
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ,
místní organizace Prostějov
Pátek 12. listopadu:
19.00 SPIRITUÁL
KVINTET
Koncert folkové skupiny

Apollo
Apollo
13 13
Pátek 12. listopadu:
22.00 DEFLEXION
Sobota 13. listopadu:
20.00 NŠOČI & LB1
& KÁMEN
Simetrix
Simetrix
Pátek 12. listopadu:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 13. listopadu:
DJ Otto Šabart

Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 12. listopadu:
20.00 Resident Evil: Afterlife
Akční / Sci-fi
Kulturní
klubklub
DUHA
Kulturní
DUHA
Od pondělí 8. listopadu:
Denně 9.00 – 13.00 hod.
Jiří Lípa – „Grafika“
Martin Bouda „Grafika“
Úterý 9. Listopadu:
9.00 Honza a čert
Divadlo
Pohádka Praha
10.15 Honza a čert
Středa 10. Listopadu:
9.00 Honza a čert
10.15 Honza a čert
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Pondělí 8. listopadu:
19.00 MADAM PIAF
Městské divadlo Zlín

Berani - 21.3.-20.4. Rána budou vždy moudřejší, proto nenechávejte žádná rozhodnutí na večer. Máte harmonickou domácnost, takže si po příchodu z práce užívejte a netrapte se těžkostmi.
Býci - 21.4.-21.5. Budete postaveni před jasné rozhodování - buď,
anebo. Ale pozor, dobře si to rozmyslete! Jakmile zvolíte špatně,
poznáte následky hned druhý den. Buďte ostražití i vůči svému
okolí.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nemáte dostatek finančních prostředků,
přesto si mermomocí chcete pořídit nákladnou věc. Máte dvě možnosti, buď si půjčit nebo zapomenout. Obě možnosti mohou bolet.
Raci - 22.6.-22.7. Je tu možnost, že vás začnou rapidně bolet zuby.
Tím pádem bude vaše nálada pod bodem mrazu a druzí se vám raději budou vyhýbat. Bez dobrého a hodného zubaře se neobejdete.
Lvi - 23.7.-23.8. Vymyslíte hodně dobrý plán, teď jen zbývá uskutečnit ho. K tomu vám ale musí někdo hodně vlivný pomoci, takže
neodmítejte žádné pozvání. Z každé schůzky můžete profitovat.
Panny - 24.8.-23.9. Libujete si v maličkostech, takže vás logicky
naštve každá hloupost. A v těch bude nyní dominovat váš partner.
Ten na co tento týden sáhne, to zkazí. Mějte ale s ním trpělivost.
Váhy - 24.9.-23.10. Určitě si vsaďte, ještě nikdy jste neměli takové
šance na výhru jako právě teď! Jste dítě Štěstěny, což se ovšem brzy může změnit. Proto neváhejte a upalujte do sázkové kancelářel
Štíři - 24.10.-22.11.V lásce budete mít neuvěřitelné štěstí, konečně
najdete vhodného partnera. Líbánky budou velmi vášnivé, takže si
raději vezměte dovolenou. Peníze neutrácejte, šetřete.
Střelci - 23.11.-21.12. Máte poměrně štěstí na výběr svých přátel,
ovšem u jednoho jediného se nepříjemně zklamete. Budete z toho
smutní, ale útěchu najdete v náručí milovaného člověka.
Kozorohové - 22.12.-20.1. U rodinného krbu to bude vřít, hádat se
budete kvůli několika věcem. V poslední době jste ale až příliš vztahovační, nehodí se vám nic říct. Proto hledejte chybu především u
sebe.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Obávat se o práci nemusíte, ale nadřízenému
se tento týden raději vyhýbejte. Ten má totiž soukromé problémy,
takže ani neocení vaši snahu a pracovní výsledky. Nepolevujte ale!
Ryby - 20.2.-20.3. Měli byste více sportovat, začínáte totiž nepřiměřeně lenošit. Pokud se vám nebude chtít, bude to jen vaše chyba. Pak si ale nestěžujte, že kynete a vaše zdraví je rovněž podlomené.

8. listopadu 2010

Velká cena ProstěM R Y VN D

Y S R æ ¿ U Q ËP Ø WR N X

18
14

ČESKÁ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY

ve městě znalostně
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SDH Stražisko,
Vás srdeènì zve,
na slavnostní
vyhlášení výsledkù

VELKÉ CENY PROSTÌJOVSKA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Akce se uskuteèní v sobotu 13. listopadu 2010
od 18.00. hod. v sokolovnì ve Stražisku.
Za uplynulou sezónu bude vyhlášeno
10 týmu mužù a 3 týmy žen.
Patrony VCP jsou:
Božena Sekaninová - senátorka Parlamentu ÈR
Ing. Radim Fiala - poslanec Parlamentu ÈR

Od 20.00. hod. volná zábava, zajímavé soutìže
a DISKOTÉKA.
Zajištìno bohaté obèerstvení.
Vstup 30 Kè.
K&S INTERIER
TRUHLÁŠTVÍ KRYCHTÁLEK - STANÌK
AUTODOPRAVA MILOSLAV KOPEÈNÝ
REMA spol. s r.o.

PROSTÌJOVSKÝ

KONEČNÉ POŘADÍ VELKÉ CENY
PROSTĚJOVSKA 2010:
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PROSTĚJOV - Regionální centrum
ČASPV (Česká Asociace Sportu
Pro Všechny) Prostějovsko pořádá
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I zaslepená láska vás dovede ke kraji propasti
Napřed láska jako hrom, potom tahanice u rozvodu a kupa problémů. O
tom by mohl povídat pan Procházka.
Před dvěma lety se rozvedl se svou manželkou a ukončil jejich dlouholeté manželství. Otázku nedostatku peněz manželé Procházkovi vyřešili velmi rychle
– vzali si vždy úvěr. Jelikož bývalá žena
pana Procházky pracovala pouze
příležitostně a neměla tak stálý příjem,
na smlouvách jako dlužník figuroval
vždy její manžel. Získané finanční prostředky se díky manželce vypařily neznámo kam. Většinou peněz disponovala právě ona a pan Procházka neměl
tušení, na co je jeho choť použila.
Když už společné soužití bylo nemožné,
rozvedli se. A došlo na lámání chleba. Paní Procházková vůbec nechtěla slyšet o
tom, že by nějaký úvěr platila. Nebylo to
ani reálné, protože opět byla bez práce.
Panu Procházkovi nezbylo nic jiného, než
úvěry splácet sám. Ale jak už to v životě
chodí, nic není jednoduché, pan Procház-

ka přišel o zaměstnání a skončil tak registrovaný na úřadu práce. Nemohl již dodržet splácení jednotlivých dlužných částek a na vlastní kůži pocítil obrovský tlak
věřitelů, vymáhání a hrozící žaloby bezprostředně následovaly. Situace byla o to
horší, že pan Procházka založil novou rodinu a s přítelkyní očekávali narození potomka. Jeho přítelkyni sužovali obavy, že
pokud pan Procházka své závazky nedá
do pořádku, budou na jejich dveře bušit
exekutoři a oni přijdou o to málo, co vlastní. Pan Procházka začal jednat. Informoval se, kde mu pomohou a přišel se poradit do kanceláře společnosti Abivia s.r.o.,
která se zabývá insolvencí a zpracovává
návrhy na oddlužení k soudu. Pracovníci
společnosti mu pomohli shromáždit veškerou dokumentaci, která je potřeba na
vypracování návrhu na oddlužení, který
se podává na krajské soudy. Nyní má pan
Procházka již povolené oddlužení a může
s přítelkyní začít nový život.
-in-

ZÁJEMCI O PLOŠNOU INZERCI
VOLEJTE NA ČÍSLO
608 022 023, NEBO PIŠTE NA E-MAIL:
pvbila@seznam.cz
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KRAJÍČEK OPĚT MEZI ELITOU!
DALO SE TO ČEKAT. POTÉ, CO SE VRÁTIL DO ČESKÉ REPUBLIKY
A ZAČAL PRAVIDELNĚ NASTUPOVAT V EXTRALIZE, BYLO NANEJVÝŠ
PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE SE BRZY OBJEVÍ I V REPREZENTAČNÍM DRESU.

Večerníkovské

NOU PREMIÉRU U KORMIDLA NÁRODNÍHO
TÝMU VYSLOVIL TAKÉ JMÉNO SEDMADVA-

CETILETÉHO ZADÁKA, KTERÝ MOMENTÁLNĚ
OBLÉKÁ DRES TŘINECKÝCH OCELÁŘŮ.

Více najdete
na straně
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zajímavost týdne

FANOUŠCI MĚLI ŽNĚ

SPORTOVNÍ
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VYSOKÉ KVALITY HOKEJOVÉHO OBRÁNCE
LUKÁŠE KRAJÍČKA (NA SNÍMKU) TOTIŽ
KOUČ HADAMCZIK NEMOHL OPOMINOUT.
A TAK PŘI NOMINACI PRO SVOJI OBNOVE-

RICHTER ŠEL ZA KRAJÍČKEM
U třineckých Ocelářů
se objevil již druhý
obránce
z prostějovské líhně

Strana 17
lední hokej

JESTŘÁBI
ŘÁ
Á BEZE ZTRÁTY
Hokejisté Prostějova
vyhráli oba zápasy
minulého
ý sezonyy
týdne

Uplynulý víkend bylo na sportovištích nebývale
rušno a prakticky všechny regionální týmy bojovaly
o mistrovské body v domácím prostředí. Jednotlivé
reportáže najdete na sportovních stranách dnešního
vydání.
Foto: Z. Pěnička
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MARTIN ŽERAVA stále na „čekané“

DENNÍ

I

„Je to hrozné,“ přiznává motokrosař

BONMO T
„ŠPATNÝ ZAČÁTEK,
KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ!“
Takto shrnul kouč basketbalistů Prostějova PETER
BÁLINT včerejší šlágr 9. kola Mattoni NBL mezi
domácími Orly a novojičínským Unibonem, v němž
domácí hráči opanovali čtvrtou čtvrtinu a nakonec jasně

NUMERO

1

Pouze jednu branku inkasovali v
P
uuplynulém týdnu prostějovští Jestřábi,
kkteří zvládli jak hanácké derby na
lledě Uničova, tak i domácí dobývání
ssvatyně Techniky Brno. Nakonec
bbyli svěřenci trenéra Zachara úspěšní
a i díky skutečnosti, že pouze jednou
kapitulovali, připsali si do tabulky šest bodů

ŠA
AMPION
MP
PIION
LLENKA
ENKA N
NASADILOVÁ
A S A D ILOVÁ
Á

PECHAŘ
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

F o t o r epp o r t á ž
Fotoreportáž

POŘÁD UMÍ. Při pátečních zápasech se Lendl nejen
dobře bavil, ale ukázal, že ze svého umu nic neztratil.
Prostě,hrálnadorazjakozamlada... Foto:JiříVojzola

PROSTĚJOV - Dosáhl
životního úspěchu, přesto je
teď na dlažbě a stále neví, co
bude! Za koho, a jestli vůbec
v příštím roce jezdit závody
světového či tuzemského
šampionátu... Motokrosař
Martin Žerava skončil v
letošním seriálu na mistrovství
světa kategorie MX3 na čtvrtém
místě, ale náchodská stáj UFO
Racing s ním nečekaně ukončila
smlouvu, neboť jeho šéfovi
Ladislavu Exnerovi se zdál
perspektivnější mladý jezdec
z Francie... O tom všem jsme
vás již na stránkách Večerníku
informovali, nás ale zajímalo,
zda se objevilo v kariéře
Martina Žeravy světýlko na
konci tunelu. V nedávném
rozhovoru pro náš týdeník se

nám totiž svěřil, že má na stole
dva něbídky a do konce října
by mohlo být jasno. „Bohužel
zatím nevím nic,“ odpověděl
nám Martin Žerava na naši
otázku v pátek, kdy jsme mu
zavolali, abychom zjistili, jestli
je něco nového.
„Můžu říct, že je to docela blbý
pocit. V posledních sezónách
jsem měl určitou jistotu,
cítil jsem podporu, měl jsem
zázemí, teď je všechno pryč...,“
neskrýval jezdec, který první
závod odjel již v roce 1989. Nyní
se může stát, že jeho vrcholná
kariéra skončí... „Musím být
připravený na všechno...,“
uvědomuje si Žerava závažnost
své situace. „Věřím ale, že tomu
tak nebude. Chtěl bych jezdit,“
vzkazuje jedním dechem

všem případným zájemcům
o jeho služby. „Mám něco
rozjednaného s dvěma českými
týmy, kontaktoval jsem i stáj
Bonver, kde jsem jezdil před
přestupem do UFO Racing
Teamu a ve hře je také jeden
zahraniční tým. Zatím je však
všechno ve fází naťukávání,
je to čerstvé. Na druhou stranu
já bych chtěl mít pochopitelně
co nejdříve jasno, ať se můžu
připravovat na novou sezonu.
Takto je to hrozné...,“ přiznal
M. Žerava, který se dosud
nevzpamatoval z překvapení,
jenž mu vedení UFO Racing
připravilo. „Byl to šok. Měl
jsem výsledky. Vedení týmu
mi ale řeklo, že pomýšlí výš.
Dostali pokyn od sponzora,
aby omladili tým. Vůbec jsem s

tím nepočítal. Ještě v polovině
sezony mi šéf týmu říkal, že
dokud budu jezdit, tak mě bude
podporovat,“ divil se Žerava.
Na druhou stranu i když konec
v náchodském týmu byl hodně
nečekaný, český reprezentant
nebude na toto působení
vzpomínat ve zlém. „Byl jsem
tam šest let a fungovalo to dobře.
Rozešli jsme se v dobrém,“
ujišťuje šestatřicetiletý
motokrosař, který by chtěl
co nejdříve začít se zimní
přípravou. „Musím vyčkat, jak
se rozhodnout v těch týmech, se
kterými jsem v kontaktu. Vše je
hlavně od jejich sponzorských
prostředků,“ sdělil rodák ze
Šternberku a jasně tak naznačil,
na co že se vlastně vůbec čeká..
Kdy bude mít jasno?
-pk-

On
O
n - lline...
ine...
Ptali jste se
Radoslava Křížka,
trenéra BC DTJ
Prostějov

„KLUCI NEJSOU
TYKADLA“

V pořadí již třetí on-line rozhovor
s osobností ze sportovního
prostředí vám uplynulý pátek
zprostředkovala redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Po Miroslavu
Černoškovi a Michalovi
Tomigovi zavítal RADOSLAV
KŘÍŽEK, lodivod boxerského
extraligového týmu, který
obhajuje stříbrné medaile a
momentálně vede tabulku
nejvyššísoutěžedružstev.Přehled
nejzajímavějších odpovědí
z našeho „HORKÉHO
KŘESLA“ najdete na
straně 28, celý rozhovor
pak na internetových
stránkách www.
vecernikpv.cz!
-pk-

Ostravu zmákli, teď jsou na řadě Budějky
PROSTĚJOV - Tým BC DTJ
se usadil na čele extraligy!
Poté, co svěřenci trenéra
Křížka zvládli těžký vstup
do soutěže a zvítězili na půdě obhájců titulů v Ústí nad
Labem, dokázali si zcela
suverénně poradit i s prvním protivníkem, který to
v soutěžním ročníku 20102011 přijel zkusit na Hanou.
Ostravský Boxing Club ale
neměl v Prostějově šanci. Už
při pohledu na sestavy obou
celků bylo zřejmé, že o favoritovi duelu není sebemenších pochyb, Severomoravné
navíc dvě váhové kategorie
ani neobsadili. A tak se v
sokolovně poslední říjnovou
neděli mohlo slavit jednoznačné vítězství. Domácí k
němu mířili téměř neomylně. Po prvních čtyřech výhrách (Chromý, Šakaldajev,
Š
Šerban,
Bosý) mohl vše stvr-

viděla pětistovka příznivců
jen jeden, neboť kapitán BC
DTJ Petr Novotný se rozcvičoval zbytečně, Ostrava
mu protivníka mezi provazy neposlala. Ještě předtím
se v dobrém světle ukázala
nová posila Martin Borek
(hostování z Pelhřimova),
který hned při svém debutu
v extralize, dokázal zvítězit.
V úplně posledním střetnutí
pak sice Chmela, jenž musel
v supertěžké váze nahradit
kondici. Ostrava tak sice sní- zdravotně indisponovaného
žila, ale následně to vzal vše Musila, nestačil, ale na triumdo vlastních rukou Besaljan fu Prostějova to už nemohlo
a po jeho direktu padl hostu- nic změnit. Potlesk fanoušjící sok na zem a s ním i ty po- ků tak ocenil zdařilý start
slední zbytky nadějí ambici- do letošní sezony v podání
ózního klubu, který je znám borců BC DTJ, kteří vedou
tím, že do svých borců inves- průběžnou tabulku nejvyštuje nemalé prostředky, ale ší soutěže. Naopak Ostrava
toužebná medaile z extrali- klesla na poslední pozici.
gové soutěže stále nepřichá- Nyní ale čeká Křížkovu
zí... Ze zbývajících tří duelů partu těžká polízanice. Už o
dit Král, ale po zranění ještě
nebyl v optimální formě ani

tomto víkendu totiž Hanáci
zajíždějí v rámci třetího
kola do Českých Budějovic,
kde se jim v poslední době neboxovalo snadno. „Se
vstupem a prvními dvěma
zápasy jsme sice spokojení,
ale nijak to nepřeceňujeme.
Nyní nás čeká těžký mač na
jihu Čech, kde se naše síla
buďto potvrdí, nebo některé
vrátí na zem,“ mírní euforii
Radoslav Křížek, šéftrenér
extraligového týmu BC DTJ
Prostějov. Ten také večerníku včera prozradil, že k
utkání by měl jeho výběr odcestovat kompletní. „Zatím
jsou všichni kluci v pořádku.
Jestliže budeme v plné síle a
nestane se nic mimořádného,
budeme se snažit o třetí vítězství v řadě. Určitě bychom
svoji formu rádi potvrdili,“
sdělil Křížek. A co myslel
tím, že pokud se nic nestane?

lendl v ostravě nadchnul
PROSTĚJOVANÉ A
JEJICH HOSTÉ. V rámci
exhibice Advantage
III se v Ostravě ukázalo hned
pět světových es. Na snímku se zástupci pořádající
společností Česká sportovní a TK PLUS zleva: Karel
Nováček, Mats Wilander,
Petra Langrová-Píchalová,
Miloslav Mečíř, Björn Borg,
Miroslav Černošek a Ivan
Lendl.
Foto: JiříVojzola

POTKALI SE POPRVÉ.
Během pobytu v České
republice se Ivan Lendl
potkal s řadou známých tváří.
Někdy se jednalo o setkání po
letech, někdy došlo na letmé
pozdravy a někdy došlo i k
novým seznámením. Jedním
z takových bylo pozdravení s
ostravským písničkářem. Oba
slavní rodáci ze severomoravské metropole se skutečně
viděli vůbec poprvé v životě.
Foto: JiříVojzola
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na straně
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„V posledních dvou zápasech
v Českých Budějovicích nás
zařízli rozhodčí...,“ obává se
lodivod BC DTJ vnějších vlivů. „Věřím ale, že vše bude v
rámci fair-play. Podle sestav
obou celků jsem mírným optimistou. V každém případě
uděláme pro další dva body
maximum,“ slibuje fanouškům R. Křížek. Ani věrní
příznivci tentokrát duel neuvidí, neboť podobně jako
do Ústí nad Labem odjíždí
boxerská výprava do dějiště
už o den dříve a osobními automobily. „Zájezd opravdu
nepořádáme,“ potvrdil kouč.
V českých Budějovicích se
první gong rozezvoní v neděli 14. listopadu v 10 hodin.
My se však ještě pojďme pohledem kormidelníka prostějovských boxerů vrátit k
domácímu vystoupení proti
Ostravě.

Reality

8. listopadu 2010
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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 v centru PV. Nový, cihl. 40m2
4200Kč/měs. + ink.
1+kk E. Husserla
6.000Kč/měs. + ink.
2+1 ul. Havlíčkova, PV
4000Kč/měs. + ink.
2+kk ul. Krasická, PV. Nový, cihl. desing. byt,
nadstand.kompletně zařízený od architekta.
Bližší info a cena v RK.
3+1 Puškinova ul.
5.500Kč/měs. + ink.

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

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

RODINNÉ DOMY

BYTY–PRONÁJEM:
1+kk,ul.Sádky
Kč3.000,-/měsíc+inkaso
1+1zařízený,sídl.Svornosti Kč5.300,-/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
2+1,Wolkerovaul.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
2+kk,zařízený,ul.Školní Kč8.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso

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

Foto každého bytu najdete na:
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

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

www.jhreality.cz
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Prostějov-Čechovice
POSLEDNÍCH 5 DOMŮ K PRODEJI ZA
VÝJIMEČNOUCENU!
Prodej nových rodinných domů 4+kk s parkovacím
stáním,obytnáplocha100m2.Pozemek170m2.
Cena:Kč2.790.000,-

POSLEDNÍCH 5 BYTŮ

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: 3250000Kč
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

Prostějov,Vrahovickául.
AKCE!Kuchyňskálinkavhodnotě60.000Kčzdarma!
Prodejnovýchbytů:
Kč1.999.000,3x3+kk(80m2)
Kč2.009.000,2x3+kk(81m2)
Ukaždéhobytujevceněgaráž,balkon,sklep.
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Prostějov,Domamyslice
Prodejvolněstojícíhodomuskrásnouvzrostlouzahradou.Vel.5+kksgaráží,dílnouaterasou.Zast.plocha133
m2,zahrada828m2.Ihnedknastěhování!
Cena:Kč4.990.000,S
S
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Hradčany–Kobeřice,okr.Prostějov
Prodej rozsáhlé, zrekonstruované, komfortní usedlosti
5+kk(obytnáplocha200m2),průjezd,2garáže.
Zast.plocha693m2,zahrada1506m2, stodola220m2.
Cena:Kč3.700.000,-

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.
Cena:Kč891.000,Zast.plocha109m2.

S
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Ludmírov,okr.Prostějov
Prodej chalupy u lesa, velikosti 5+1 před rekonstrukcí
skrásnýmuzavřenýmdvorem,2stodolamiaudržovanouzahradou. Zast.plocha859m2,zahrada1795m2.
Cena:Kč690.000,-

Stražisko,okr.Prostějov
Prodejrodinnéhodomu5+1vatraktivníobci.Důmna
slunném svahu s výhledem, nad koupalištěm. Garáž,
ÚT na tuhá paliva, plyn před domem. Zast. plocha 87
Cena:Kč1.295.000,m2,zahrada713m2.
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

BYTY – PRODEJ:
1+1, Brandlova ul. – možno do OV, cihla, 30 m3, 1.
patro,porekonstrukci
Kč645.000,1+1,Moravskául.–OV,40m2,zv.přízemí,lodžie
Kč715.000,2+1,ul.Šárka–DB,75m2,2.patro,pův.stav
Kč720.000,--SLEVA!
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,85m2,4.p.,lodžie,plyn.
ÚT
Kč1.295.000,--SLEVA!

Nabízíme:
RD – PRODEJ

www.jhreality.cz

Prodej RD 4+1, PV-Dolní ul., k rekonstr.,
vhod. i ke komerc. účel.. Cena 2.490.000 Kč

Prodej zrekon. cihl. přízem. částeč. podsklep. RD 3+1 v klid. části Prostějova.
Cena 2.095.000 Kč
BYTY PRODEJ

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
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,
75 m2, 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 3+1, PV-A. Slavíčka, 2. patro,
75 m2, včetně pračky a myčky nádobí.
Cena 4800 + en.
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
m2, 413 m2, 544 m2, 594 m2, 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
2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m
1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
2
Otaslavice, orná půda 8000 m
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
550 Kč/m2
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
2
Hluchov 695 m
200.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

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
55 m2, 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 pozemBližší informace v RK.
ků 1142 m2.

NEBYTOVÉ PROSTORY
Prostějov, Olomoucká - pronájem 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.

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
• Pozemek pro výstavbu RD - min 3000 m2
• 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.
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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

NOVINKA!

1+1 Dolní – Prostějov
Tel: 777 231 606
OV, panel, 6. patro s výtahem. Součástí bytu
je balkon, sklep. Původní, udržovaný stav, na
podlahách parkety, dlažba. Parkování u domu, ihned volný.
Cena: 560.000 Kč

EXKLUZIVNĚ!

RD Prostějov – Mozartova Tel: 777 231 606
RD o dvou bytových jednotkách 3+1 a 4+1 v
klidné a žádané lokalitě, zahrada 257 m2, garáž,
altán, tři balkony, terasa, plynové topení, vlastní
studna i obecní vodovod. Cena: 4.000.000 Kč
PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

NOVINKA!

4+1 Západní, Prostějov - Tel: 777 231 606
OV, 84 m2, balkon, 1. patro, započatá rekonstrukce. Velmi klidné bydlení s dobrou dostupností do centra města, nákupní středisko v blízkosti domu. Ihned volné. Cena: 1.600.000 Kč

NOVINKA!

Chalupa-RD Drahanovice Tel: 777 231 606
Pěkná chalupa 4+1 v klidné lokalitě nedaleko
lesa, kachlová kamna, koupelna se sprchou.
Vytápění kamny anebo plynem. Zahrada 370
m2 z části jako okrasná. Cena: 950.000 Kč

Byt 3+1 Partyzánská, PV Tel: 777 231 606
OV, lodžie, alkovna, celková plocha bytu 78 m2.
Byt po kompletní rekonstrukci, plastová okna,
nové rozvody, zděná koupelna,pokoje neprůchozí, komora na patře. Cena: 1.330.000 Kč

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: 850.000 Kč

Byt 2+1 A.Slavíčka, PV Tel: 777 231 606
DB, 2. Patro, dům je zateplen, nová fasáda,
lodžie, nové stupačky, nový výtah. Byt má
neprůchozí pokoje, šatnu, novou koupelnu.
novou kuchyň.
Cena: 900.000 Kč

DOPORUČUJEME

RD Kostelec na Hané
Tel: 777 231 606
Řadový RD 3+1, 111 m2, krbová kamna, kotel
na plyn, nový rozvod elektřiny, nepodsklepený. V koupelně elektrický bojler. Za domem je
menší dvorek.
Cena: 780.000 Kč

RD před dokončením – Olšany
Novostavba samost. stojícího RD 5+kk, zastavěná
plocha156m2,zahrada1053m2.Dvojgaráž,terasa,
dva balkony. Dům je postaven z Porothermu, střecha Bramac.
Cena: 4.500.000 Kč
Tel: 777 231
606Tel:
777 231 606
BYTY
PRONÁJEM:
1+1, n/c, Svatoplukova, PV
4.500,- Kč/měs.+ink
1+1, n/p, Pujmanova
5.700,- Kč/měs.vč.ink.
1+1, z/p, Krokova, PV
7.000,-Kč/měs.vč.ink.
2+kk, n/c, Svatoplukova, PV 5.500,- Kč/měs.+ink.
2+kk, z/c, Uprkova, PV
7.000,-Kč/měs.+ink.
2+1,n/c, Brněnská, PV
7.000,-Kč/měs.+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

650.000,- Kč
1.250.000,- 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.
Výměra pozemku 330 m2.
CENA:vRK
Studenec - prodej řad. jednopodlaž. RD 3+1 s možností
rozšíření do podkroví. Dům
je vhodný ihned k bydlení.
Vytápěníústřednínazemníplyn,el.220/380V,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
269 m2.
CENA k jednání v RK
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
je 584 m2.
CENA: k jednání 750.000,-Kč
PĚNČÍN - RD 5+2, popř.
2+1a3+1, samostatně stojící s dvojgaráží a velkou zahradou. Celková výměra
CENA: v RK
pozemků je 4819 m2.
OLŠANY
U
PROSTĚJOVA - prodej
zděného RD na klíč včetně
pozemku o výměře 525
m2. Samostatně stojící RD typu BUNGALOV
3+kk, nepodklepený, svým bezbariérovým řešením je vhodný i pro bydlení osob se sníženou
pohybovou schopností. CENA: 3.450.000,-Kč
PRONÁJMY
BYT 1+1, ul. Pod Kosířem, 40 m2, 1. NP,
vlastní vytápění.
CENA: 4.500,-Kč+ink.
BYT 2+1, ul. Pod Kosířem, 60 m2, 1.NP, vlastní vytápění.
CENA: 5.000,-Kč+ink.
BYT 3+1, OLOMOUC, 75 m2, 8.NP, výtah.
CENA: 9.400+ink.
Byty - prodej
PV-Šárka-pěkný DB 2+, 53 m2,3.NP, nové
zděné jádro, dům po revitalizaci.
CENA: dohodou v RK
PV-Dolní byt 2+1 v OV se zasklenou lodžií,
58 m2, 3.NP, okna JZ, dům po revitalizaci.
CENA: 850.000,-Kč
KONICE-byt 3+1
Konice, panel, 60 m2,
4.NP bez balkonu, pův.
jádro, plast. okna.
CENA: 740.000,-Kč
KONICE-byt 3+1v OV, 2.NP rod. domu okálového typu, 64 m2, po rek. bytu. Zahrada 327
m2. CENA: dohodou v RK
PV-Vrchlického, byt 5+kk s terasou, 122 m2,
2.NP, sklep 30 m2, nadstandardní byt k rekonstrukci. CENA: dohodou v RK
PV-Sídl. sv.- byt 2+1 v OV, 55 m2, 1.NP, dům
po revitalizaci, byt v původ. stavu. CENA dohodou v RK.
Nebytové prostory
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

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

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

NOVINKY:

„SUPERNABÍDKA“ :
1) Velmi pěkný RD 3+1 v Krasicích
1880 tis.Kč
2) 3+1 v OV, Anglická, 72 m2, část.zař.
1250 tis.Kč
3) 1+0 Sídl.E.Beneše,
620 tis.Kč !!!!!!!
4) 3+1 Okál Pěnčín,
390 tis.Kč, SLEVA !!!

Byty:
1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m2, lodžie
659 tis.Kč
1+1 DB panel, E.Beneše
780 tis.Kč
2
735 tis.Kč
1+1 OV cihla, Krapkova, 40 m
1+1 OV cihla v RD, vybavený
830 tis.Kč
1+1 OV Sídl.Svobody, 37 m2
855 tis.Kč
1+1 OV, Krasická
990 tis.Kč
1230 tis.Kč
1+1 v OV, Krasická, 45 m2, vl.kotel
1+1 DR cihla, Studentská, 61m2, vl.kotel
1075 tis.Kč
780 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
699 tis. Kč, SLEVA
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2
1110 tis.Kč, SLEVA
2+1 OV cihla, Moravská, 61 m2
2+kk DR cihla, Studentská, 68 m2 (vl.kotel) 1220 tis.Kč, SLEVA
1.290 tis.Kč
2+1, cihla, Dykova, 58 m2,
3+1 Okál, Přemyslovice
405 tis.Kč, SLEVA !!!
3+1 Okál Pěnčín
390 tis.Kč, SLEVA !!!
835 tis.Kč
3+1 OV panel, Bohuslavice, 71 m2
3+1 DB panel, Němčice n/H, 74 m2
995 tis.Kč
2
1139 tis.Kč
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m , 2 lodžie
1250 tis.Kč, NOVINKA
3+1 OV panel, Anglická, 72 m2
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 110 m2,(zrekonstr.byt)
1350 tis.Kč, SLEVA
1485 tis.Kč
3+kk DR, Janáčkova, 79 m2, zrekonstr.
2
1499 tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m , (lux.kuchyně)
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m2, zděné jádro 1550 tis.Kč,
SLEVA
1750 tis.Kč
3+1 OV, cihla, Sídl.Sport Kostel.n/H, 80 m2
1760 tis.Kč
3+1 OV, panel, Martinákova, 85 m2
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,
3,3 tis.Kč/měs.+ inkaso
1+1 Pujmanové
6 tis.Kč+inkaso
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 Šlikova, zaříz.,
7 tis.vč,ink.
1+1 Vodní
6 tis.Kč + ink.
1+1 Česká,
5,5 tis.Kč + ink.
1+1 E.Beneše, část.zař., 6,5 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
--------------------------------------------------------------------2+1 Čelechovice n/H,
4,6 tis.Kč/měs.+ inkaso
2+1 Fanderlíkova,
5,8 tis.Kč + ink.
2
6 tis.+ ink.
2+1 Šafaříkova, v RD, 110 m ,
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.
2+1 Špály,
7 tis.vč.ink.
2+1 Fanderlíkova,
6 tis.+ ink.
2+1 Dolní,
8 tis.vč.ink., NOVINKA
2+1 Anglická,
3,5 tis.Kč + ink., NOVINKA
2+1 Bulharská
7 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
2+1 Českobratrská,
6,7 tis.Kč.vč.ink., NOVINKA
-------------------------------------------------------------3+1 Partyzánská, 5,8 tis.Kč + inkaso
3+1 Karlov
8 tis.Kč/měs.+.inkaso
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.
9,5 tis.+ ink.
3+1 Třebízského, 135 m2, 2 balkony,
3+1 Komenského, podkroví,
7 tis.+ ink.
3+1 Hvězda,
7 tis.+ ink.
3+1 Moravská
9 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
3+1 Blahoslavova, část.zař.
9 tis.Kč vč.ink.
4+kk nám.Spojenců
10 tis.Kč + ink.
-----------------------------------------------------2+kk Melantrichova, v RD, sam.vch, gar., terasa, vybav.,
12,5 tis.Kčvč.ink.
5+1 RD v Držovicích, s garáží, zahr., saunou 13 tis.Kč/měs.
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m2, nejl.jako neb.prost.
RD 1+1 v Přemyslovicích, zahrada
5 tis.Kč + ink.,
NOVINKA

RD :
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
3+1 Dub nad Moravou, rekonstr.
890 tis.Kč
1020 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m2
3+1 Krasice s dvorkem, pěkný
1880 tis.Kč
1950 tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516 m2
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)
Další byty a RD - viz web RK.

1+kk E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
8.000 Kč
1+kk Krasická, 48m2, zařízen, gar. stání.
1+1 sídl. Svornosti, zařízen
5.500 Kč vč. en
2
6.500 Kč+en
2+kk Drozdovice, 51m , novostavba
6.500Kč+en
3+1 Pod Kosířem, 75m2,
9.500 Kč+en
3+kk Drozdovice, 92m2, novostavba
3+1 A.Slavíčka, po rek., zařízen
10.000 Kč+en
9.000 Kč
3+1 Mozartova, 74m2,
10.000 Kč+en
4+1 V. Špály, 91m2, po rek.

Byty prodej Prostějov
1+kk OV, E.Beneše
629tis Kč
1+kk DV, E.Beneše
650tis Kč
1+1 OV, E.Beneše, po rek.
750tis Kč
1+1 OV, Okružní, po rek.
750tis 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
1.450tis Kč
3+1 OV, Domamyslice, cihla, po rek.
1.650tis Kč
4+kk DV, Anglická,
1.130tis Kč
RD Vranovice, nadstandard. novostavba 3.990tis 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
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek.
890tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč
Seč, chalupa k rek.
150tis Kč

6.000 Kč+en
8.000 Kč vč. 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
1.390tis Kč
3+1 OV, Svatoplukova, cihla, 70m2,
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
2
750tis Kč
Prodej komerčních prostor, 50m ,
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

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

Tel.:728 166 255

3+1 Seč, celor.obyv., 400 m2
590 tis.Kč - SLEVA
450 tis.Kč
2+1 Laškov, zděná, 32 m2
Chalupa v Rakové, velice pěkná, 1.100 tis.Kč

Pozemky :
Stav.poz. v Bedihošti, zasíťovaný, 940 m2 640 tis.Kč, NOVINKA
Stav.poz. v Kraličkách, 1200 m2, 400 Kč/m2, NOVINKA
Stav.poz. ve Vrahovicích, 577+ 80 m2
780 tis.Kč, NOVINKA
Stav.poz.v Držovicích, 3 tis.m2, 590 Kč/m2, možná sleva
Polnost,možno vyjmout z půd.fondu, 20 tis.m2, Pv, 275 Kč/m2
Stav.poz.- část. zasíť., Držovice, plocha 856 m2, 935 Kč/m2
Stav.poz.- část. zasíť., Držovice, plocha 856 m , 935 Kč/m
Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Bělecký mlýn,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Lešany, Otinoves, atd. - viz. web RK
2

2

OSTATNÍ NEM.VČETNĚ FOTOGR.NA WEB.
STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL.ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

◘ 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.
Nová Cena 680 000Kč

◘ 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 1+kk s lodžií, 5500 Kč vč.ink

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

Chaty a chalupy :

Garáže:

www.kk-reality.com
◘ Prodej RD 5+1 v Prostějově-Čechovicích, po rekonstrukci, momentálně 2+1
s možností dostavby v patře (nachystáno).
Koncový řadový, příjezd na pozemek.
Cena 1 970 000Kč
◘ 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 pronájem
2+1, PV, Blahoslavova,
2+1, PV, Moravská,

- 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.

Komerční prostory :

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

Mobil: 775 246 321

* Exkluzivně nabízíme k prodeji HOTEL
ZLECHOV u Plumlovské přehrady. Veškeré
informace poskytneme případným zájemcům
pouze osobně v naší kanceláři.
* RD 3+kk v Alojzově, lux. novostavba, zastavěná plocha 270m2 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 3.100.000Kč. - VÝRAZNÁ SLEVA !!.
* RD 2+1 v Plumlově, zastavěná plocha
80m2, zahrada 192m2 s pěkným výhledem na
Podhradský rybník, elektřina 220V/380V, vodovod, před domem je přípojka plynu a hloubkové kanalizace. Dům vyžaduje rekonstrukci.
Klidné místo v blízkosti Plumlovského zámku.
Cena 650.000Kč

Obchod - u centra
10 tis.Kč/měs.
Zajetý Klub s diskotékou - pronáj.,10 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.
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BYTY

2+1, OV, V. Špály, panel, 48m2, byt kompletní rekonstrukce. MOŽNÁ VÝMĚNA
za byt 1+1 ve stejné lokalitě s doplatkem.
Cena 990.000Kč.
2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce. Cena 1.150.000Kč. – SLEVA !!
3+1, DB, Šárka, panel, 68m2, byt původní stav.
Cena 890.000Kč. – SLEVA !!
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* Prodej pozemku v Čechovicích o výměře
1820m2. Pozemek ÚP města určen pro výstavbu rodinných domů. Další info. v RK.
Cena k jednání 2.400.000Kč.
* Prodej zahrady v Soběsukách o vý2
měře 840m . 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

8. listopadu 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
- byty 1+1, 2+1
BYTY:
Pronájem bytu 2+1 Milíčova, zvýš. přízemí, lodžie,
2
cihla, 65 m .
6 000,- /+plyn, el.
RODINNÉ DOMY:

BYTY

Volejte: 739 322 895
1+1 Olomoucká 25m2 cihla
539.000Kč
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 Krasická zánovní, cihla, balkon 989.000Kč
2+1 Svatoplukova
680.000Kč
2,5+1 Okružní OV 63m2+lodžie
865.000Kč
2+1 V.Špály OV zděné jádro
939.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 1.050.000Kč
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 1.139.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2+lodžie
1.199.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže1.445.000Kč

Volejte: 723 335 940
2

RD 3+1 Okružní ul., dvoupodlažní, poz. 244 m , 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

1+1 Libušinka 34m2 lodžie
2+1 u centra 60m2 cihla
3+1 Kepky 72m2, po kompl. rek.

750.000Kč
1.350.000Kč
1.450.000Kč

Volejte: 732 285 189
4+1 Okružní OV, po rek. 78 m2
1.400.000Kč
2+kk Krasická OV nový s balkonem 1.200.000Kč
DOMY

Volejte: 739 322 895

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 350,- Kč/m2
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól bývalé restaurace, o výměře 450 m2
13 000,- 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 Přemyslovce zahrada 700m2 280.000Kč
RD 2+1 Určice
350.000Kč
RD 2,5+1 Hradčany
350.000Kč
RD 4+1 Přemyslovice
439.000Kč
Chata 3+1 Ptení zánovní
739.000 Kč
RD 6+1 Vrahovická
1.854.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 2+1 5km od Konice
695.000Kč
RD 3+1 Vřesovice zahrada1000m2 648.000Kč
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 Prostějovičky
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. dvůr1.700.000Kč
Chalupa 3+1 Stražisko-Maleny zahrada
990.000Kč
RD 3+1 Ptení dvůr, zahrada po rek. 550.000Kč
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895

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

1+1 Anglická
3.500Kč vč. ink
1+1 S.Svobody 39m2+lodžie 5.000Kč + 480el.
2+1 Anglická
3.500Kč + ink
2+1 Jungmanova 55m2 cihl
5.000Kč +ink
RD 2+1 Přemyslovice po rekon. 5.000Kč+ink
2+1 Milíčova cihla 65m2
6.000Kč +ink
2+1 Krasická 73m2 cihla
6.000Kč+ink
2+1 Špály 58m2+lodžie
6.900Kč vč. ink
2+1Dukelská brána 82m2 celk.rek.7.000Kč+ink
2+1 Dolní 60m2+ lodžie
8.000 vč.ink
2,5+1 sidl. Svobody 60m2+lodžie8.000Kč vč.ink

Volejte: 723 335 940
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

1+kk Trávnická
1+kk, u centra 30m2
1+1 Česká 56m2,cihla
2+1 u centra zař. po rek.
3+1 u Němčic 72m2
RD7+1 Klenovice zahr. garáž

2.500Kč vč. ink.
4.500Kč+ink
5.500+ink
6.000Kč+ink
6.000kč+ink.
15.000Kč+ink

www.realitypolzer.cz

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:

RD 3+kk Klenovice na Hané1.400.000,-Kč
RD 5+1 Otaslavice
1.550.000,-Kč
RD 5+1 Senice na Hané
500.000,-Kč
RD 3+1 PV-Držovice
1.330.000,-Kč
RD 3+kk Drnovice u Vyškova
2.450.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV
1.880.000,-Kč
RD 2+1 Brodek u Konice
380.000,-Kč
RD 2+kk Suchdol u Konice 299.000,-Kč
Chata 2+kk Hlubočky
1.220.000,-Kč
RD 3+1 + pozemek 3500m2 Raková u
Konice
1.400.000,-Kč
RD 5+1 Stříbrnice n/H
1.100.000,-Kč
RD RD Dobromilice + 1500m2 pozemek
260.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov Vrahovice
2.500.000,-Kč
RD 4+1, Mořice u Nezamyslic
900.000,-Kč
RD 6+2, Vícov okr PV
1.850.000,-Kč.
RD 6+1, PV-Domamyslice,
3.600.000,-Kč
RD 2+1, Ohrozim
680.000,-Kč
RD 3+1, Vřesovice,
650.000,-Kč
RD 4+1 zem.usedlost+pole 5000m2 Horní
Štěpánov
850.000,-Kč

BYTY :

Byt 2+1 PV ul.ul.V.Ambrose 920.000,-Kč
Byt 3+1 Klenovice na Hané+zahrádka
940.000,-Kč
Byt 3+1 Prostějov
1.958.000,-Kč
Byt 4+1 ul. Zikova Olomouc
1.800.000,-Kč
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
900.000,-Kč
Byt 2+1, PV,ul.J.Zrzavého
850.000,-Kč
Byt 3+1, PV, ul. A.Fišárka 1.185.000,-Kč

POZEMKY na RD :

Pozemek na RD Senice na Hané
-1212m2= 727.200,-Kč
Pozemek na RD PV-Vrahovice 926m2
982.000,-Kč
Pozemek na RD Dobromilice 1500m2
255.000,-Kč
Pozemek na RD
Kelčice 1340m2
650.000,-Kč
Pozemek na RD
Mořice
plocha1300a1400m2
1m2/260Kč

POZEMEK KOMERCE :

Komerční objekt+RD + pozemky
Mořice
5.000.000,-Kč
St.Boleslav pozemek 79.000m2
cena v RK
Brandýs n/Laben bytový dům
rozestavěný
cena v RK
Praha pozemek na polyfunkční dům
cena v RK
Olomouc- 50.800m2 = 1000,- Kč/m2
Olomouc-Vsisko 11.200m2 = 500,-Kč/m2
Pole louka Drahany 21000m2=15,-Kč/m2
Pole- Senice n/H 54000m2 - 26,-Kč/m2
Pole- Senice n/H 20000m2
20,-Kč/m2

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

Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6,
Prostějov

B Y T Y prodej
1+kk,OV,sídl.E.Beneše
570.000,-Kþ
550.000,-Kþ
1+kk,OV,M.Pujmanové
1+1,OV,Libušinka,35m2
750.000,-Kþ
1+1,DB,Kostelecká,34m2
650.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2 870.000,-Kþ
2+1,OV,Svatoplukova,50m2 DOHODA
2+1,OV,Miliþova,55m2,1.p 900.000,-Kþ
2+1,OV,sídl.Svobody,58m2 930.000,-Kþ
2+1,DB,Šárka,56m2
970.000,-Kþ
2+1,OV,V.Špály,panel,60m2,7.p.,lodžie,
þást.rekonstr,výhodná investice939.000,-Kþ
2+1,OV,ProstČjov 3.p.,50m2 600.000,-Kþ
3+1,OV,sídl.E.Beneše
1.100.000,-Kþ
3+1 DB,Šárka,panel,1.p.,75m2,plast. okna,
výhodná investice
850.000,-Kþ
3+1,OV,Anglická,panel,72 m2,lodžie,
5.p.,nízké náklady
1.199.000,-Kþ
3+1,DB Mozartova,75 m2,panel,lodžie
pĤvodní udržovaný stav
DOHODA
3+1,OV,Vrahovice,cihla,zvyš.pĜízemí,
91m2,balkon,garáž
cena k jednání
3+1,DB,Kostelecká,panel,75m2,lodžie,
2.p.,po kompl.rekonstr.,
1.299.000,-Kþ
3+1,OV,NČmþice n/H,72m2 950.000,-Kþ
D O M Y prodej
RD5+1,2+1,VĜesovice,velký pozemek,
PĜístavby,garáž,dílna
1.950.000,.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 7+1,Kostelec na Hané,dílna,krb,sauna,
jídelna,zahrada
2.400.000,-Kþ
RD 2.5+1,OTINOVES,samostat.stojící,
plyn,voda,elektĜina,dvorek,zahrada,
vhodné na CHALUPU!!! 750.000,-Kþ
RD 4+1,Hruška,samostatnČ stojící,cihla,
velká zahrada,krb,2xgaráž DOHODA
BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ
Výhodná cena!RD ProstČjov2x4+1,2+kk
Č
Melantrichova ul.
3.000.000,-Kþ
Krásný RD v ProstČjovČ,3 bytové jedn.
garáž,vhod. jako sídlo fy.cena DOHODA!
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
1+1,sídl.Svornosti,34m2,vþ.ink. 5.900,-Kþ
2+1,Martinákova,po rekonstr. 5.000,-Kþ
2+kk,Vápenice,90m2,luxus.
7.000,-Kþ
2+1,Miliþova,v rd,balkon
6.000,-Kþ
2+1,Miliþova,vþetnČ inkasa
6.600,-Kþ
3+1,Kostelecká,2.p.,po rekons. 6.500,-Kþ
RD 7+1 Klenovice n/Hané
15.000,-Kþ
...nebytové prostory,obchody,kanceláĜe...
stavební pozemky…………

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.

tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz

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

BYTY PRONÁJEM PROSTĚJOV:
Pokoj v RD J. Kučery 3.200 Kč vč. ink
1+1, 33 m2 Dolní
5.000 Kč + ink
1+1, 33 m2 Šmeralova 5.000 Kč + ink
3+1, 62 m2 Vrahovická 4.500 Kč + ink
3+1, 100 m2 Křížkovského
6.000 Kč + ink
RD Prostějov – Krasice 6.000 Kč + ink
VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY:
BYT 1+1 E. Beneše, OV 570.000 Kč
BYT 1+1 M. Pujmanové,
OV 580.000 Kč
BYT 1+1 Dolní, OV 610.000 Kč
BYT 1+1 Šmeralova, 33 m2 650.000 Kč
BYT 2+1 sídl. Svobody, 56 m2
800.000 Kč
NOVOSTAVBA RD Vřesovice
1.150.000 Kč
RD PROSTĚJOV - Nerudova
1.690.000 Kč
RD PROSTĚJOV – KRASICE
1.890.000 Kč
NOVOSTAVBA RD Brodek
2.450.000 Kč
RD Čehovice, po rekonstr. 2.620.000 Kč
NOVOSTAVBA RD Mostkovice
Cena v RK
POZEMKY 8.692 m2 Želeč 117 Kč/m2
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

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 620.000,- Tel.: 724 337 984.
Spěchá!

Pronajmu nebytové prostory hl. ul. v
PV, cca 90 m2, velké výlohy, vhodné
na obchod, kadeřnictví, kanceláře.
Cena dohodou. Tel.: 724 337 984..
Prodám RD s hospodářským stavením po rek. Tel.: 724 337 984
Pronájem garsonky v centru PV po rekonstrukci. Info: 777 862 900.
Prodám chatu na Stražisku, podezděná, 500 m2 pozemek, voda, el., krásné
prostředí. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.

Prodám DB 1 + 1, cihlový, PV – ul.
Šárka. RK nevolat! 737 329 650.
Pronajmu zděnou řadovou garáž v
blízkosti ul. B.Němcové. Tel.: 724 312
134.
Pronajmu byt 2+1 na V. Špály v PV.
Cena 7 400,- vč. inkasa. Tel.: 774 311
837
Pronajmu garsoniéru na ulici Resslova
v přízemí, zařízená. Cena 4 700,- vč.
inkasa. Volejte od 15 – 18.hod. na tel.:
608 608 362

Pronajmu nově zrekonstruovaný
byt 2 + 1 blízko centra, s možností
parkováni ve dvoře. Cena 6.000 Kč
+ ink. Bližší Inko 774 666 111.

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej:
1+kk C.Boudy, Prostějov, OV,cihla 690.000,-Kč
1+1 E.Beneše, Prostějov, OV, panel
690000,-Kč
2+1 Werichova, Olomouc, DB, panel 950.000,-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

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

Pronájem nebyt.prostor Rejskova, PV, 1.NP, 90m2,
kancelář, soc.zázemí
5.000,-Kč+energie

Zájemci
o plošnou
inzerci
v Prostějovském
Večerníku
volejte
číslo
608 022 023,
paní Bílá.

www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortních pokojů
a apartmánů. Krátkodobě
i dlouhodobě, pro jednotlivce,
páry i skupiny. Tel.: 776 544 388.
Prodej novostavby RD 7 + kk v
Dětkovicích, zahrada. Bližší info na tel.:
604 821 332.
Pro naše klienty hledáme
• rod. domy v Prostějově
• byt 3+1 po rek. do 1.200.000 Kč
• byty 3+1, 4+1 k pronájmu
• rodinný dům se zahradou v PV,
Bedihošti, Kostelci na Hané
• byty 2+1, nižší patro nebo výtah
• větší byt (3+1, 4+1) s lodžií
Zajišťujeme bezplatný kompletní
prodejní servis a poradenské služby.
Kontaktovat nás můžete na tel.
č.: 774 409 430
nebo emailem:
prostejov@byty-gfb.cz
Garanční fond bydlení,
Ing.Zuzana Kučerová, Wolkerova 3, PV.

Prodám větší RD v Kostelci na Hané,
cena dohodou. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu garáž za Mechanikou –
dlouhodobě. Cena 500 Kč/měs. Tel.:
737 112 123.

Pronajmu 1 + 1 v PV, volný od
1.1.2011, 6.500 Kč vč. ink. Tel.: 604 64
04 41 po 16.00 hod.

Pronajmu garáž - vchod ze sídl.
Svornosti. Tel.: 777 80 66 88.

Prodám panelový byt 2 + 1, OV, na
Dolní ul. Cena dohodou. Tel.: 724 878
607.

Ostatní:

Prodej garáže za hl.nádražím, PV, řadová, 18m2.
65.000,-Kč
Pronájem garáže Rejskova, PV, uzavřený areál
1.000,-Kč/měsíc
Pronájem garáže nám.Spojenců, PV, novostavba,
el.
1.200,-Kč/měsíc

Prodám RD ve Smržicích v původním
stavu k rekonstrukci - bez zahrady.
Tel.: 606 808 451.

Pronajmu byty v RD po rekonstrukci. 1
+ 1 za 3.300 Kč + ink. 1.700 Kč, byt 2 +
1 za 4.600 Kč + ink. 2.200 Kč. Zahrada,
internet zdarma. Tel.: 777 88 52 51.

Koupím RD PV a okolí do 1.600.000
Kč. Tel.: 776 000 315. RK nevolat!
Aktuálně nabízíme k prodeji tyto
nemovitosti
• byty 1+1, E.Beneše, 34 m2,
od 620.000,-Kč
• byt 2+1, OV, zděné jádro,
V. Špály, 900.000,-Kč
• zděný byt 3+1, OV, E.Valenty,
74 m2, 1.400.000,-Kč
• byt 3+1, OV, Anglická,
70 m2, 1.250.000,-Kč
• byt OV 3+1, sídl. Svobody, rek.,
75 m2, 1.070.000,- Kč
• zděný byt 2+1, 55 m2,
Krokova, 930.000,-Kč
• zděný byt 4+1, 107 m2,
Moravská, 1.420.000,-Kč
• nový půdní byt 3+1,
100 m2, 1.850.000,-Kč
• byty 2+1, 60 m2, Okružní, Dykova,
Dolní, cena od 900.000,-Kč
• RD 5+1, zahada, v.rek.,
Klenovice n/H., 650.000,-Kč
• RD 5+1, zahrada, garáž,
Plumlov, 4.200.000,-Kč
• RD 3+1, zahrada, Kostelec n/H,
Lutotín, 1.600.000,-Kč
• RD 6+2, v rek., zahrada, Čechovice,
1.900.000,-Kč
• RD 6+2, zahrada, Vřesovice,
1.950.000,-Kč
• RD 4+1, zahrada, Klenovice n/H,
2.060.000,-Kč
• stav. pozemek 577 m2, Vrahovice,
715.000,-Kč
Celá nabídka na: www.byty-gfb.cz
Kontakt: Garanční fond bydlení,
Ing.Zuzana Kučerová tel. 774 409 430
nebo prostejov@byty-gfb.cz

Prodám – novostavbu RD 4 + kk,
zděná stavba, PV – Držovice, zast.
plocha 146 m2, poz. 729 m2, užitná
plocha 162 m2, okrasná zahrada, zahradní domek, dvojgaráž. Více info +
foto: www.dumprostejov.estranky.cz
nebo tel.: 774 88 19 26.
Pronájem cihl. bytu 1 + 1 ul. C.Boudy,
cca 40m2 (lodžie + sklep), velmi pěkný udržovaný, volný od 1.12.2010.
Nájem: 5.500 Kč/měs. (včetně inkasa). Tel.: 775 343 333.
Pronajmu přízemní 3 + 1 na Sídl.
E.Beneše. 7.800 Kč vč. ink. Tel.: 777
619 554.
Pronájem bytu 1 + 1, 5.500 Kč vč. ink.
RK nevolat! Tel.: 731 510 079.
Hledám ke koupi byt nebo rodinný
dům v Prostějově a okolí. Tel: 602 570
658.

Pronajmu pěkný zařízený byt 2,5 + 1,
po kompletní rekonstrukci. Na Sídl.
svobody, 8.000 Kč vč. ink. Tel.: 608 86
30 47.

Prodám byt 1 + 1, v klidné lokalitě,
E.Beneše. Tel.: 736 631 702.
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

reality

Víte o někom, kdo prodává byt, rodinný dům nebo pozemek? Informaci odměním. Tel: 602 570 658.

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

Prodám zemědělskou usedlost 8 km
od Olomouce. Tel.: 739 510 836.

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

reality

Prodám byt 1 + 1 OV, lodžie, klidná lokalita, nízké náklady. Při rychlém jednání sleva. Volat po 16. hod. tel.: 775
607 263. RK nevolat!

REALITNÍ KANCELÁŘ

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

reality
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Prodám byt v Olomouci 2 + 1, panel,
OV, 54 m2, 2.P. Nízký nájem. Dobrá lokalita. Tel.: 732 287 295.
Pronajmu 2+1 částečně zařízený v PV.
Tel.: 777 973 937
Pronajmu 4 kanceláře, 1. patro, v centru PV, 104 m2, parkování, cena dohodou. Tel.: 777 710 285.
Pronájem bytu v RD 2 + kk 1. patro,
5km od PV. Soc. zař. přes dvůr. Volný
od 1.1.2011. Možno i od vánoc 2010.
Tel.: 773 689 221.
Vyměním městský 4 + kk mezonet, za
dva menší. Tel.: 608 925 127.
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
Hledám domek k celkové rekonstrukci,
demolici do 20 km od PV. Volejte 775
635 832.
Koupím pole, zahradu, travnatou plochu s příjezdovou cestou od 500m2 a
víc, do10 km od PV. Platba v hotovosti
20 – 30 Kč/m2. Tel. 608 601 719.

Pronajmu byt 1 + 1 v Prostějově, ulice
Pod Kosířem 40. Inf. na tel. 739 570
680.
Pronájem kanceláří v blízkosti centra
Prostějova. Kanceláře o velikosti 15
m2 od 2.000 Kč měsíčně plus energie.
Možnost umístění sídla firmy včetně
schránky a zasilatelských služeb. Tel.:
720 586 517.
Pronajmu byt 2 + 1 – zděný – samostatné topení – Brněnská ul. Cena
3.500 Kč + energie. Tel.: 739 105 328.
Pronajmu 1 + 1 v centru. 723 565 897.
Vyměním DB 2 + 1 za 1 + 1 + doplatek. Dům po celk. rekonstrukci, plast.
okna, lodžie, zateplení, stupačky a nový výtah. V bytě nová okna, sporák,
koupelna spravená. Všude nové dveře.
Zn. Jen sídl, Hloučela nebo Sídl. svobody. Tel.: 607 989 574.
Prodám RD Otaslavice, patrový, 3 + 1,
v centru obce, hospodářské budovy,
dvůr, posezení, velká zahrada.
Možnost využít jako stavební místo.
1.300.000 Kč. Tel.: 736 64 47 12.
Pronajmu 2 + kk, 5.200 Kč + ink.
Volný od 1.12.2010. Kauce 10.000
Kč. Tel.: 775 55 22 55.
Pronajmeme RD 2 + 1 se zahrádkou a
větším dvorkem. Možnost parkování
v objektu. Domek se nachází v klidné
části města a je částečně zařízený.
Cena 7.000 Kč + ink. Tel.: 777 331
923.
Pronajmu byt 2 + 1 a 3 + 1 v centru
města. Tel.: 777 618 587, 602 787 096.
Pronájem nebytových prostor v centru
PV, 350 m2, 100 m2, 50 m2. Tel.: 777
618 587, 602 787 096.
Pronajmu dům v Přemyslovcích, tel.:
773 233 211.
Pronajmu cihlový byt 2 + kk v klidném
místě blízko centra, ul. Rumunská.
Plocha 52 m2, velmi pěkný, zařízený,
ihned k nastěhování. Tel.: 608 88 76 64
p. Novák.
Pronajmeme pěkný 1 + kk, v centru
města. Tel. 777 344 507.
Pronajmu byt 1 + 1, 773 220 760.
Prodej řadové garáže - Močidýlka.
Garáž je ve velmi dobrém stavu s možností připojení elektřiny. Volná ihned.
602 558 388.
Pronájem garážového stání v suterénu
novostavby v Krasicích. 602 558 388.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v PV, 721 749 248.

Prodám byt 3 + 1 v OV, 75 m2, u rybníka, panel, Tel.: po 18.00 hod. 731 140
776, 731 12 99 22.

Prodám RD 3 + kk v Klenovicích n/H.
Garáž, dvůr, zahrada. Ihned k bydlení.
Cena 1.400.000 Kč. Tel.: 777 884 742.

Pronajmu pěkný byt 3+1 v PV, 92 m2,
cihla. 602775607.

Prodám pozemek - zahradu v
Otaslavicích, 1781 m2. Na pozemku
voda, el., 95.000 Kč. Tel.: 777 884 742.

Prodám chatu na Běleckém Mlýně, el.,
vl. studna, zděná, zahrada cca 1.300m2.
Tel.: 721 737 974.

Prodám RD 3 + 1 v Otaslavicích. Cena
1.500.000 Kč. Tel.: 776 884 748.

Řádková inzerce, sport

reality
Prodám RD 2 + 1 v Otaslavicích k rekonstrukci. Cena 370.000 Kč. Tel.:
777 884 742.
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práci
nabízí

Koupím byt 3+1 v OV, jižní část
města. Ne RK! Tel.: 604 487 707
Hledám 2+1 OV cihla v PV. Ne RK!
Tel.: 777 790 057

práci
nabízí

STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling. T.: 737 564 790, 9 - 12 h.
www.studio365.eu

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.

Obsazujeme pracovní místa: telefonista, asistent, referent, manager, obchodní
zástupce a realitní makléř. Nabízíme zajímavou práci, výdělky 25 - 40 000
Kč/měs. firemní vůz a telefon k dispozici. T: 605 254 556.

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.
www.domajob.cz Práce z domu.
Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Přivýdělek, Tel.: 602 810 644.
Hledám brigádníka na ankety. Tel.:
774 601 167.
10.000 Kč týdně, 603 300 574.
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.
Přijmu pracovníky do pekař. provozovny – Prostějov, Kostelec na Hané
– i na zaučení. Inf.: 582 342 095, 8 –
12.00 hod. Dvousměnný a třísměnný
provoz.
Nabízíme soukromou výuku RJ, výuku
hry na flétnu a klavír - vlastní nástroje.
Hlídání vašich dětí, úklid domácností,
fotografické služby, překlad a tlumočení z RJ. Cena dohodou. Tel.: 776 144
074.
Hledáme spolupracovníky pojišťovny
KOOPERATIVA. Nabízíme zajímavou práci na IČ s nadstandardním finančním ohodnocením a podporou.
Obchodní zastoupení Lidická 38,
Prostějov, tel. 777 164 309, jiri.dostal.rb@seznam.cz, www.kooperativa-prostejov.cz
Staňte se Avon lady. Nezávazná registrace zdarma. Sleva 15 – 30% z katalogu. Blíží se vánoce. Tel.: 736 530 348.
Nabízím pozici lídra Avon cosmetics.
Vybudujte si vlastní tým a získejte provize z obratu a bonusy za nové AL.
Peníze každé 3 týdny! První výplata cca
6.000 Kč. Tel.: 736 530 348.
Přijmu kosmetičku a maséra/ku na ŽL.
Tel.: 607 634 098.
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.
Hledáme referentku prodeje do cestovní kanceláře KM Travel v Prostějově.
Životopisy zasílejte na e-mail: info@kmtravel.cz
Hledám elektrikáře – brigádníky. Tel.:
774 989 007.

Nabízíme práci v kanceláři v
Prostějově. Tel.: 776 248 323.
Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace, Soběsuky 95, 798 03
Plumlov, hledá zaměstnance na pozici pracovník v sociálních službách.
Pracovní náplň: poskytování přímé obslužné péče klientům, organizace a realizace volnočasových aktivit pro klienty, vedení dokumentace (individuální
plánování s klientem). Požadavky:
trestní bezúhonnost, vzdělání podle zákona č.108/2006 Sb., dobré komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu. Výhodou je praktická zkušenost s
prací v oboru. Pracovní doba:směnný
provoz (ne noční). Nástup 1.1.2010.
Přihlášky včetně strukturovaného životopisudoplněného motivačním dopisemv rozsahu max.A4 na téma „proč
si myslíte, že jste vhodný kandidát“ zasílejte do 20.11.2010 na výše uvedenou
adresu.Zaslané materiály (bez žádosti o vrácení) budou skartovány.
Hledáme pracovnici pro úklid provozních prostor. Zkrácený úvazek, vhodné
pro ženy na MD, ČID, SD. Kontakt:
582 345 379 po – pá: 8.00 – 14.00 hod.
Bezpečnostní služba přijme pracovníky ostrahy na zkrácený prac. úvazek
(vhodné především pro ČID, PID,
ZPS). Kontakt na tel.: 582 330 107.
Společnost Mediaservis s.r.o., přijme
ihned doručovatele tisku pro město
Prostějov. Doručování v ranních hodinách, maximálně na 3 hod. /den. Práce
vhodná na DPČ, DPP, dále pro důchodce a ženy v domácnosti. Bližší informace na tel.: 602 665 919, 724 032 514,
582 344 758.
MOC DOBŘE PLACENÁ PRÁCE!
Ne manuál. Volejte ihned nonstop.
Pomůžu úplně každému! Všem! Kdo
budete chtít! Spolupráce jistá! Tel.: 604
575 695.
Obchodní firma hledá administrativní
pracovníky pro nově vzniklou pobočku
v PV. Tel.: 604 912 318.
Do soukromých jeslí v PV hledám
zdravotní sestru. Tel.: 602 617 804.
ZA 6 MĚSÍCŮ JSEM VYDĚLAL
225.TIS. KČ. CHCETE STEJNOU
ŠANCI? TEL.: 777 104 909.
Společnost Kendrion, Průmyslová 10,
PV, přijme pracovníka na pozici seřizovač – údržbář. Podmínkou vyhl. 50, paragraf 6. Info na tel.: 725 593 666.
Nabízím práci pro zedníka, sádrokartonáře, pomocného pracovníka, na ŽL.
Tel.: 732 423 432.
Firma Hanakov přijme mistra kovoobrobny do 3-směnného provozu, požadujeme min. strojírenské vzdělání s maturitou, praxi v oblasti kovoobrábění,
znalost problematiky obrábění na CNC
strojích, alespoň částečná znalost programování CNC strojů, zkušenost 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 Bc. Brablecová.

Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. Tel.:
603 534 795.

práci hledá

Přijmeme kadeřnici, kosmetičku, maséra na ŽL. Informace tel.: 608 000 790.

Žena středního věku hledá jakoukoliv
práci – úklid, do kuchyně, pomocné
práce apod. Tel.: 604 48 29 95.

Práce domů po tel., 1 uzavřený případ
12 000 Kč, tel.: 775 974 169.
Nová pracovní místa – manipulant/ka.
Pracoviště Prostějov. Ihned. Informace:
Personální agentura, Vodní 4, PV. Tel.:
722 55 33 45.
Cestap s.r.o.– IHNED dp HPPpřijme
elektrikáře (ČSN minim. 6). GSM
603 202 023. Plat dohodou.

Žena středních let, hledá práci – pomocné úklidové práce, v kuchyni, hlídání dětí - Němčicko a okolí. Tel.: 776
762 907.

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.
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.
Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.
Máte hluboko do kapsy? Půjčíme
Vám 5.000 Kč – 50.000 Kč. Tel.::
607 275 496.
Nebakn. půjčky bez poplatků pro
zaměstnance i OSVČ, 731 128 385.
Půjčky@hypotéky pro klienty s
nižším příjmem, MD i důchodci,
bez kaučních popl. 604 430 422.
Půjčky bez poplatků. 736 717 893.
Rychlá půjčka pro všechny. Bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
604 603 644.
Půjčky od 50.000 Kč, stačí zaslat
SMS ve tvaru: jménu, příjmení, rod.
č., tel. č., okres, příjem, požadovanou částku, Tel.: 739 617 757.
PSV Invest s.r.o.
Společnost působící na trhu
realit a nebankovních služeb nabízí:
- výkup nemovitostí za nejvýše
možné ceny
- konsolidace úvěrů
- půjčky proti zástavě nemovitosti
- půjčky 5 - 40 tis. Kč do 24 hodin
kontakt recepce Po - Čt
Telefon: 582 331 331.
Peníze od 5 do 15.000Kč. Vyřízeno
do 24. hod. Tel.: 776 087 428
Peníze rychle a na ruku. Tel.: 775
300 501.
Vánoce se blíží a finance Vás tíží?
Půjčky 5 – 15.000 Kč. do 24. hod.
Tel.: 777 760 974.
Povinné ručení
Nyní AKCE: 55% SLEVA na první
pojistné období. Akce je časově
omezena. Tak neváhejte a volejte:
tel.: 790 455 000.
Nabízím
Úrazové a Investiční životní pojištění. Ke každé nově uzavřené smlouvě malý dárek. POZOR!!!! nyní
AKCE: Při uzavření pojistné
smlouvy a uhrazení prvního pojistného do 21. 11. 2010
DOSTANE v prosinci KAŽDÝ
NOVÝ KLIENT navíc ještě zajímavý VÁNOČNÍ DAR. Nepřipravte
se o tuto ojedinělou nabídku a volejte: 790 455 000.
Sdružení investorů nabízí novinku i
pro důchodce, ženy na MD a nezaměstnané + OSVČ. Ke schválení
stačí zaslat na 775 727 160 jméno,
příjmení, ř.č., okres, částku půjčky.
Obratem obdržíte výsledek.
Půjčíme komukoliv od 20.000 do
5.000.000 Kč. Vhodné i pro důchodce a ženy na MD. Tel.: 737 610
839.

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

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

služby
Provádíme kompletní vnitřní stavební práce. 605 86 41 40.
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.
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vzpomínáme
Kdo ztratil na světě to nejdražší,
jen ten ví, kolik žalu
a bolesti v srdci zůstává.

Stěhování, vyklízení, 775 132 134.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC
Vodo-topo.plyn a veškeré vodoinstalatérské práce, 608747788.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
Vodo-topo-plyn, tepelná čerpadla,
kotle na pevná a plynná paliva, podlahové topení. Tel.: 776 386 401.

Dne 12. listopadu 2010
by se dožila 65. roků naše
milovaná maminka, manželka,
babička, teta a sestra,
paní Ludmila KUNERTOVÁ.
Vzpomíná rodina Kunertova
a Piňosova.

Dne 9. listopadu 2010
si připomeneme 7. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
paní Jana KŘÍŽKOVÁ.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery s rodinami.

Oči se slzami zarosily,
srdce zaplakalo bolem,
když jsme Ti před rokem
dávali poslední sbohem.

Odvoz fekálií
Čištění kanalizace a odpadu
Tel.: 774 368 343.
Provádíme dokonalé strojové čištění sedacích souprav a koberců. Milan Revay, tel.: 582 38 23 25, 604 43
93 02.
Provedeme veškeré montáže vodotopo-plyn, www.pbmont.cz, tel.:
777 124 888.
AUTODOPRAVA KOZUBSKÝ,
nabízím odvoz čehokoliv dodávkou, i věšeného textilu. Menší stěhování, vyklízení a odvoz věcí do
sběrného dvora. Tel.: 608 878 066.
PŮJČKY od přímého investora:
105.000 Kč za 1.266 Kč/měs. Bez
náhl. do reg. Nejsme 900… Tel: 605
254 131.

Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit
s mým manželem,
naším tatínkem a dědečkem,
panem Jiřím ŽÁKEM.
Marie Žáková, dcera Pavlína
s rodinou a syn Richard
s Dominikem.

Dne 9. listopadu 2010
vzpomínáme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Jindřicha SMEJKALA
z Pivína.
S láskou vzpomíná manželka
Denisa, dcera Terezka
a celá rodina.

KOMINÍK
Jan Mička, kominické práce,
Čechovice, v Zahradách 5, PV
Tel.: 602 481 262.
Zámkové dlažby a fasády. Rychle,
kvalitně. Tel.: 602 941 681.
Rekonstrukce bytových jader, obklady koupelen, pokládka plovoucích podlah. Tel.: 721 558 741.
Čištění hrobů z terasa - přebroušením přímo na místě. Tel.: 721 817
009
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku, obložení a
plotů (i všechny stol. práce vč.
oprav).
Peču domácí dorty a rolády – i bezlepkové a Dia. 605 905 164.
Stavební sdružení provádí výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, obkladačské práce, zateplování budov a
jiné stavební práce. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.
Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, úpravy RD, bytů, fasád, komínů, mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen a další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358.
Kompletní pokládka zámkové dlažby. Kvalitně rychle, rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369.
Stavby plotů, zídek a jiné zednické
práce. Tel.: 723 522 369.
Zateplování fasády, 723 522 369.
Demoliční, bourací a vyklízecí
práce, kácení stromů. Tel.: 723 522
369.
Obklady, dlažby, 723 522 369.

auto - moto
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 jakýkoliv starý motocykl i
bez dokladů, nepojízdný. I Pionýr a
Babetu. Tel.: 608 878 066.
Prodám Škoda Rumster N1 style,
1,4, 16V, 63 kv, r.v. 2007, barva bílá,
koupeno v ČR, 777 710 285.

Dne 8. listopadu 2010
tomu budou 2 roky, co nás
navždy opustil náš milý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Jaroslav SKYVA.
Za milou vzpomínku srdečně
děkuje manželka a synové
Jaroslava a Pavel s rodinami.

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS
STAVBY KRBŮ
PRODEJ
-krbové vložky
BeF, Jotul,
Kobok, Supra
Nordica,

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

Dne 11. listopadu 2010
uplyne 100 let od narození
pana Stanislava ROBY
z Určic.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
s námi vzpomínku.
Děkujeme, rodina.

Utichlo stromů šumění
a vánek sotva dýše,
utichlo srdce znavené,
tak tichounce, tak tiše.
V Mostkovicích na hřbitově
sníš svůj věčný sen,
kam nám zůstala ke hrobu
cestička jen.

KERAMIKA PLUS

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat
Záchranné službě Prostějov, dále pak
Soukromé pohřební službě a personálu pod vedením pí. Václavkové, p.
W.Machovi z farnosti sv. Petra a Pavla, za důstojný lidský přístup.
Marie Žáková

oznámení
Veřejná lyžařská škola Prostějov,
oznamuje všem zájemcům o lyžařský
výcvik, že přihlášky si mohou vyzvednout od 8. listopadu v obchodech
Sportisimo (Arkáda Tesco) nebo Helia sport PV. (naproti hl. pošty). Info
na tel.: 582 34 31 17.
12. – 19.12.2010 LIVIGNO – Itálie,
5,5 dne lyžování, skypas zdarma!
CK Mini trans a Svaz lyžařů.
Inf. a přihl.: OS ČSTV, Česká 15, PV.
Tel.: 776 671 104.

seznámení
41letý/180cm, svobodný, hledá mladou ženu od 25 – 38 let z PV a okolí.
Bydlení a auto mám. K trvalému vztahu. Tel.: 776 287 873.

Dne 9. listopadu 2010
uplynou 2 roky, kdy nás opustil
náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Oldřich KAŠPÁREK
z Domamyslic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkují dcery a syn
s rodinami.

Řádková inzerce, míčové sporty

8. listopadu 2010

Po reprezentační pauze se opět rozeběhla česká extraliga

prodám
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Zahájen prodej jablek
(pro malo. i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
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
Prodám slivovici (švestka) 2009, 0,7L
za 250 Kč, PV. Zn.: Velmi dobrá.
Tel.:776 268 657.
PRODEJ KRMIV A OSIV
-Krmení pro: drůbež, králíky, koně,
kozy, ovce, ptáky, kočky. Krmení pro
psy: Hills, Brit, Imagine, Optima,
Kira, Cotecan, Visan, Acana apod.
Dále nabízí: jarní a ozimé osivo, různé
druhy trav, sadba brambor, semena,
hnojiva, rybářské šroty a návnady, rybí moučka, vitamíny a minerály pro
drůbež, králíky apod., bio přípravky
do žump, septiků, jezírek, akvárií, odpadů apod., netkaná textilie, brambory a jiné. Otevřeno: 7.30 – 12.00,
12.45 – 16.00hod. Zrenovovaná prodejna krmiv Patonia s.r.o. Kostelecká 23 (areál Moragrup) Prostějov

Prostějovská parta SK RG vydřela proti Děčínu obě výhry

defilé
aktuální tabulky soutěží
ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
výsledky 2. kola: SK RG Prostějov - TKC Děčín 19:18 (9:8) a
15:11 (9:5), TJ Znojmo MS YMCA- KK Brno 18:17 v prodloužení
(8:8) a 19:12 (6:11), KCC Sokol České Budějovice -VKC Kolín
26:15 a 21:19
PRŮBĚŽNÁ
1. KCC Sokol České Budějovice 4
2. SK RG Prostějov
4
3. KK Brno
4
4. TRJ Znojmo MS YMCA
4
5. Kolín
4
6. TKC Děčín
4

TABULKA:
4 0 0 0
3 0 0 1
2 0 1 1
1 1 0 2
1 0 0 3
0 0 0 4

93:63
72:65
68:63
66:65
70:85
53:73

12
9
7
3
3
0

PŘÍŠTÍ PROGRAM
3. kolo, neděle 21. listopadu 2010: KK Brno - SK RG Prostějov,
TKC Děčín - KCC Sokol České Budějovice, VKC Kolín - TJ
Znojmo MS YMCA.
-pk-

PROSTĚJOV - Po téměř půldruhém
měsíci dlouhé reprezentační pauze vyplněné účastí výběru České republiky
na mistrovství Evropy, se o uplynulém
víkendu opět rozběhla svým druhým
kolem Česká korfbalová extraliga
2010/20111. V případě prostějovského
výběru SK RG se jednalo o premiérové
představení tohoto ročníku v domácím
prostředí, přičemž soupeřem hanáckého
oddílu byl nováček soutěže z Děčína. Ten
zavítal do Prostějova v sobotu dopoledne
a přestože se domácí nadřeli, papírově
„povinných“ šest bodů vybojovali, byť
doslova!

zápasová pauza a Hanáci začali dělat chyby
v obraně. A když k tomu pozorní Severočeši
zareagovali svojí defenzivou na silné zbraně
Prostějova, načež tak rozrušili kombinaci
domácích, začalo být jasné, že získat tři body za vítězství nebude vůbec jednoduché.
Špatná kombinace v útoku s předvídatelnou a nepřesnou střelou, která byla snadnou
kořistí obrany, společně s chybami v obraně,
to vše vedlo k hubenému vedení domácích
9:8 po první půli. I přes přestávkovou poradu se v druhé půli obraz hry příliš nezměnil. Domácí sice ve 40. minutě odskočili na
rozdíl čtyř košů - 14:10, ale pak se stal pro
Hanáky koš snad zakletým a Děčín začal
stahovat. Po sérii čtyř košů hosté vyrovnali na 14:14 v 51. minutě a v 55. minutě na
1. ZÁPAS:
16:16, ale pak kapitánka Nasadilová (rozeSK RG PROSTĚJOV
ná Faltýnková) a Šnévajs úspěšně zakončili
TKC DĚČÍN
svoje střely a opět odpoutali svůj tým od
19:18 (9:8)
soupeře. I přes finální snahu Severočechů
se stav již nezměnil a arbitr Lukáš Filip,
Sestava a koše Prostějova:
Šnévajs 4, Nasadilová 3, Snášel 3 (40. který jen před týdnem rozhodoval finále
Tichý), Uherka 3, Lešanská 2 (45. Mistrovství Evropy, ukončil zápas za stavu
Zelinková), Sequensová 2, Koldová 1, 18:16 pro SK RG Prostějov!
Bednář. Trenéři: Hennie Baas a Jan
Mynařík. Rozhodčí: Filip
2. ZÁPAS:
Do prvního utkání vstoupili domácí koncentrovaně a během pěti minut se zrodilo
jejich vedení 3:0. Jenže, pak se projevila

Prodám vybavení zámečnické dílny a práškové lakovny. Tel.: 607 870
148.

koupím

Domácí nechtěli v druhém utkání dopustit stejný dramatický průběh

Koupím staré trámy, popř. rozeberu
starou stodolu, půdu apod. Dobře zaplatím. Tel.: 608 712 623.

Sběratel koupí staré zlaté (Československé 1 – 10 dukáty 3.500 – 75.000
Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní jednání.
Tel.: 603 161 569.
Porcelánové figurky značek:
Mišeň 5 – 20.000 Kč, Rosenthal 3 –
8.000 Kč, Volkstedt 1.500 – 5.000 Kč,
Kodaň 2 – 4.000 Kč, Slavkov 1 –
3.000 Kč, Dux 500 – 1.500 Kč, a další. Tel.: 603 161 569.

zvířata
Prodám štěňátka knírače malého
černého bez PP. Cena dle dohody za
očkování a odčervení. Tel. 605 037
587.
Jorkšíráčky „Vánoční štěňátka“ po
malých rodičích ZADÁM! Prostějov, tel.: 606 166 853.
Komu se ztratilo 2. měs. černé koťátko v okolí ul. V polích a Krasická?
Tel.: 608 752 315.
Daruji 3. měs. kočičku, odčervená,
zvyklá na suché WC. Milá a hravá.
Celá černá. Matka siamka výborná
myšilovka. Nejlépe dům se zahradou.
Tel.: 777 60 02 58. Jen do dobrých rukou.

různé
Chata ve Starém městě – Jeseníky,
nabízí ubytování Vánoce – Silvestr –
zima. Až 22 lůžek. Tel.: 777 584 584.
Ruština
Rodilá mluvčí s perfektní znalostí češtiny, nabízí výuku, doučování, překlady ruštiny. Individuální přístup.
Tel: 777 675 891, email: rustinaPV@seznam.cz
Doučím matematiku. 721 307 759.
TJ Sokol Kostelec na Hané nabízí k
pronájmu prostory sokolovny ke
kulturnímu a sportovnímu využití,
plocha sálu 250m2, cena: 250
Kč/1hod. Kontakt: 732 720 330.

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
12. listopadu
v 10.00 hod

SK RG PROSTĚJOV
TKC DĚČÍN
15:11 (9:5)

Sestava a koše
Prostějova:
Bednář 3, Šnévajs 3,
Uherka 3 (53. Lužný),
Koldová 1, Nasadilová
1, Snášel 1 (38. Tichý 2),
Šťastná 1, Sequensová.
Trenéři: Hennie Baas a
Jan Mynařík. Rozhodčí:
Filip

Prodám vykrmené prase, cena dohodou, v Prostějově. 724 172 289.

Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
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jako v úvodním zápase a s pozměněnou
taktikou a zvýšeným nasazením vstoupili
úspěšně, když ve 13. minutě vedli již 6:1.
Poté se ale soupeř chytil dvěma zásahy z
dálky a hru vyrovnal, načež koše padaly
střídavě na obou stranách. Do šaten se tak
šlo za stavu 9:5 pro Prostějov po polovině
hry. Po poločase se domácí prezentovali
stejně jako před přestávkou zlepšenou obranou, která Děčínu většinou nedovolovala
střílet v klidu. Přesto defenzivní činnost stále velmi zaostávala za obvyklým obranným
výkonem Hanáků. V útoku se sice stále tolik
nedařilo, ale hosté na tom nebyli lépe, a tak
se nakonec ukázal náskok z úvodu utkání
jako rozhodující. Konečný výsledek tak
zněl - 15:11!
Celkové hodnocení nakonec zdařilého
sobotního dopoledne vyznělo v podání
jednoho z koučů Jana Mynaříka takto: „Z
naší strany se tentokrát rozhodně nejednalo
o dobré výkony, s nimiž by panovala velká spokojenost. Nakonec jsme ale vítězství
uhájili díky zkušenostem v prvním utkání a
nasazení ve druhém zápase, a to je to nejdůležitější,“ přiznal mírnou rozpolcenost
pravá ruka nizozemského lodivoda ve službách SK RG Prostějov Hennieho Baase.
Co lze hledat za nepříliš kvalitním herním
projevem? „Nejspíš se na nás podepsala
dlouhá reprezentační přestávka a ztráta zápasového tempa. Víme ale na čem pracovat
a tak se do toho musíme všichni na tréninku
opřít!,“ poznamenal Mynařík ve vyjádření
pro Večerník.
Třetí dějství nejvyšší korfbalové soutěže je
na programu v neděli 21. listopadu a družstvo SK RG Prostějov, které tak doposud
nasbíralo slušných devět bodíků z možných
dvanácti, čeká cesta k moravskému derby
do brněnské metropole. A tam už by se
mohl „lámat chleba“ směrem k vyhlídkám
pro účast ve Final Four, jehož bránu chtějí
Hanáci konečně prorazit!
-pk-

ZVLÁDLI TO. Momentka z druhého dvojsouboje letošního ročníku nejvyšší korfbalové soutěže, v němž tým SK RG přivítal v domácím prostředí Děčín.
Prostějovští nakonec naplnili roli favorita a připsali si dva očekávané triumfy.
Foto: archív SK RG

Ohlédnutí za návštěvou holandského korfbalového oddílu

„Pobyt výpravy z Enschede potvrdil naše partnerství,“
pochvaluje si Jan Mynařík, předseda SK RG Prostějov
PROSTĚJOV - V srpnu tohoto
roku korfbalisté prostějovského
oddílu SK RG Prostějov navštívili
Nizozemsko, zemi původu korfbalu.
V Enschede, kde působí partnerský
klub DOS-WK, se po dvou předchozích ročnících přípravného kempu
prostějovského extraligového týmu
byly toto léto podívat i mladé korfbalové naděje z Hané. A v posledním
říjnovém týdnu měli prostějovští
korfbalisté možnost pohostinnost
oplatit, když do Prostějova přijela
početná výprava mládežnických
týmů DOS-WK včetně doprovodu a
vedení klubu.
„Pět dní v České republice bylo vskutku pro Nizozemce vskutku nabito
programem,“ pustil se do ohlédnutí
za pobytem výpravy z Enschede Jan
Mynařík, předseda korfbalového oddílu SK RG Prostějov. „Hned v první
den po příjezdu a chutném českém
obědě následoval společný trénink s
českými dětmi. Ve sportovní hale RG a

KERAMIKA PLUS

ZŠ se tak najednou pohybovalo téměř
šedesát začínajících hráčů a hráček,“
liboval si nad zdařilou spolupráci šéf
nejen prostějovského, ale i celého českého korfbalu. „Trénink si pro všechny
připravili Holanďané a byl zaměřen na
základní korfbalové dovednosti a spolupráci mezi všemi hráči. To, že přátelství navázaná v srpnu v holandském
Enschede zůstala nezapomenuta bylo
jasné téměř okamžitě a při následné
společné večeři se již čile diskutovalo,“
pokračoval Mynařík.
Základnou prostějovského korfbalového oddílu je Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, která také
byla cílem dalšího programu. Nejprve
ve dvou vyučovacích hodinách předvedli mladí hráči DOS-WK Enschede
korfbal žákům RG a ZŠ a Základní školy na Palackého třídě, kteří spolehlivě
zaplnili tribuny. Holandské korfbalisty
ve sportovní hale přivítal také ředitel
Reálného gymnázia a základní školy
RNDr. Ing. Rostislav Halaš s paní zá-

stupkyní PaedDr. Janou Maršálkovou.
„Přítomní žáci mohli sledovat ukázky
základních technik korfbalu, ale i zápas
mezi DOS-WK a týmem složených z
hráčů SK RG Prostějov a studentů RG
a ZŠ. Všichni si pak mohli vyzkoušet
vystřelit na korfbalový koš a přihlásit se
na tréninky korfbalu. Vedení DOS-WK
bylo velmi překvapeno množstvím korfbaluchtivých dětí a šikovností při jejich
mnohdy první střele na koš. Holandští
hosté pak měli také možnost prohlédnout si prostory a moderní učebny RG
a ZŠ a diskutovat se žáky v hodině angličtiny. Celou návštěvu školy pak završil
typický český oběd, když se ve školní jídelně podávala svíčková na smetaně...,“
prozradil Jan Mynařík, že došlo i na
tradiční české pochutiny.
Město Prostějov se chlubí krásnou radnicí, tudíž nemohla chybět ani v programu návštěvy korfbalových turistů
ze země tulipánů. Prohlídka vyvolala
nesčetně dotazů i několik údivů, nejvíce
zaujala však obřadní síň se svoji výzdo-

bou. Celou výpravu pak přijal dosluhující místostarosta a dnes již starosta
Miroslav Pišťák, který ocenil korfbalové partnerství mezi SK RG a DOS-WK
i sportovní nadšení mladých hráčů.
Na středu 27. října byl připraven turnaj
dvou mládežnických týmů DOS-WK s
družstvy SK RG Prostějov, KK Brno a
TJ Znojmo MS YMCA. Porci celkem
deseti zápasů všichni účastníci zvládli a
měli tak možnost srovnat úroveň korfbalu v zemi jeho původu a u nás. Turnaj
nakonec zcela ovládlo Znojmo následované Brnem, áčkem DOS-WK, domácím Prostějovem a posledním „B“týmem DOS-WK. V šest hodin večer
potom junioři usedli na tribunu, aby sledovali zápas extraligového „áčka“ SK
RG Prostějov proti týmu DOS-WK složeného z přítomných hráčů seniorského
týmu holandského klubu a doplněného
o několik dorostenců. Domácí se prezentovali svižným útočným korfbalem
s vysokou úspěšností střelby a těsnou
obranou a utkání nakonec ovládli v po-

měru 24:13, když již v poločase na ukazateli skóre svítilo 16:8 pro Prostějov.
Celý den pak završila diskotéka pro
prostějovské i holandské děti.
Po sportovně přeplněné středě musel
logicky následovat odpočinkový sváteční čtvrtek, kdy hosté z Nizozemska
nejprve dopoledne navštívili Sloupskošošůvské jeskyně v Moravském
krasu, aby odpoledne relaxovali v
olomouckém Aquaparku. V pátek se
rozloučili z Prostějovem a vydali se na
návštěvu a prohlídku našeho hlavního
města, kterou zorganizovali dorostenci
SK RG Prostějov.
„Z reakcí členů výpravy DOS-WK
bezprostředně po návratu zpět do
Holandska lze jednoznačně usoudit, že
se všem návštěva v Prostějově opravdu
líbila a hodně si ji užili. Nezbývá než
doufat, že vzájemná spolupráce a návštěvy SK RG Prostějov a DOS-WK
Enschede budou i nadále pokračovat.
Bylo nastartováno krásné přátelství,“
dodal závěrem Jan Mynařík.
-pk-

Mladí nohejbalisté Prostějova zápolili o medaile i pohárové body

Tuzemský šampionát starším žákům Sokola I úspěch nepřinesl, v Lounech už to bylo lepší
STŘELICE/PROSTĚJOV V neděli 24. října proběhlo ve
Střelicích Mistrovství ČR starších
žáků v nohejbale singlů, v němž ve
dvacetičlenném poli startovali také
tři naděje nohejbalového oddílu
TJ Sokol I Prostějov Tomáš Roba,
Jan Matkulčík a Jakub Ftačnik. A
zejména Roba patřil po předchozím
skvělém úspěchu na Poháru ČNS v
singlech mezi favority na nejcennější
medaili! Tentokrát ale zůstaly mladým
Hanákům oči pro pláč...
Tuzemský šampionát starších žáků
se odehrál ve čtyřech základních
skupinách, z nichž vždy dva nejlepší
hráči postupovali do čtvrtfinále soutěže,
kde se již hrálo vyřazovacím systémem
k.o. „Zatímco pro naše nejmladší hráče
Jakuba Ftačnika a Honzu Matkulčíka
to byla víceméně zkouška, v níž měli
vzhledem ke svému věku jen velmi malé
naděje na postup ze skupin, mnohem víc
jsem čekal od Tomáše Roby,“ přiznal po
návratu do Prostějova Richard Beneš,
trenér prostějovské nohejbalové mládeže.
Jak tedy jednotliví borci dopadli?
Jakub Ftačnik si nevedli úplně špatně,

když ve své skupině získal tři body a
jeho hra snesla dost přísné měřítko.
Skutečně pouze zkušenosti jel posbírat
Jan Matkulčík. Bohužel od začátku
se nedařilo Tomáši Robovi, který se
skupině dvakrát remizoval a jednou
zvítězil, což ovšem nestačilo na postup
do čtvrtfinále soutěže, kam svou
hrou určitě patřil. Realita tudíž byla
taková, že vyřazovací boje se obešli
již bez účasti mladých Prostějovanům.
„Mistrovství mým svěřencům příliš
nevyšlo, ale nedělám z toho žádné
velké závěry. Singl je velmi zrádná
disciplína a především u žáků se nedá
předpokládat, jaký výkon ten který den
podají. Příště může být lépe a věřím,
že další sezonu se nám bude dařit i
v singlech žáků,“ sdělil poklidným
hlasem Richard Beneš.
Ostatně chuť si spravil již na státní svátek
28. října 2010, kdy pořádaly Louny další
kolo Poháru Českého nohejbalového
svazu žáků ve trojicích. Klání se nakonec
zúčastnilo celkem čtrnávct trojic starších
žáků a stejný počet týmů evidovalo i
mladší žactvo. Za Sokol I Prostějov se
představili ve starších žácích A. Pospíšil,

Ftačnik a Matkulčík, v kategorii mladších
žáků Ftačnik, Matkulčík, Spáčil i druhý
výběr pod hlavičkou Sokol I „B“, jehož
barvy hájilo trio ve složení Večeřa, O.
Pospíšil a Zavadil.
Lépe si ale vedla papírově silnější a
zejména již otrkanější první trojice,
v níž byl ovšem věkem starší žák
pouze A. Pospíšil. Ve skupině si mladí
Prostějované vedli ve skupině výborně a
z prvního místa postoupilo do čtvrtfinále.
„Zde se klukům podařilo postoupit přes
Sokol Stratov mezi čtyři nejlepší, kde jim
však byla už vystavena stopka. Přesto
lze konečné čtvrté místo hodnotit jako
velký úspěch,“ poznamenal R. Beneš.
Ještě větší radost pak mohl z výkonu
tria v kategorii mladších žáků, kde
sestava Sokola I Prostějov „A“ Ftačnik,
Matkulčík a Spáčil byla po celé klání
naprosto suverénní a v celém průběhu
soutěže neztratila ani jediný set, když
napříkladvsemifináleporazilavúvodním
setu úřadující mistry České republiky
Sokol Semily 10:1! „V letošním roce
tato sestava zvítězila ve všech turnajích,
kde startovala,“ konstatoval s úsměvem
na jejich adresu kouč nohejbalové

základny. Druhé trio Sokola I Prostějov
bylo nejmladších týmem soutěže a tak lze
jedno vítězství ve skupině považovat za
dobrý start do závodního nohejbalu.
„S výsledky našeho startu v Lounech
musím být spokojen, ve starších
žácích kluci uhráli v nejmladší sestavě
startovního pole pěkné čtvrté místo, v

mladších žácích jsme letos neporazitelní
a co víc, předvádíme výborný nohejbal
této věkové kategorie. Tak tomu bylo i
v Lounech kde byli právem vyhlášeni
jako nejlepší smečař Ftačnik a nejlepší
polař Matkulčík z našeho týmu mladších
žáků,“ zhodnotil pohárové bitvy Richard
Beneš.
-pk-
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Evropský pohár se blíží a Orly čeká pořádná fuška
První duel v základní skupině čeká BK PROSTĚJOV již příští úterý
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BK BREDA & WEINSTEIN OPAVA - BK PROST
PROS
PROSTĚ
PROSTĚJOV
TĚJOV
O

74:83
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:
Diváků:
Rozhodčí:

23:16, 19:23,
15:22, 17:22
23/16:24/19
40/23:39/26
13/4:13/4
20:27
16:7
24:22
15:22
5:8
18:18
430
Paulík, Holubek,
Nejezchleb

Sestava a body Prostějova
Lawrence 8
Šležas 17
Veikalas 20
Hyzy 7
Nicholson 8
Marek
Trenér:
Asistenti:

PROSTĚJOV – Už jen pouhý
jeden ligový zápasy dělí
basketbalisty Prostějova od
úvodního střetnutí v základní
skupině EuroChallenge Cupu.
Orly čekají soupeři, kteří mají
evropskou kvalitu, což dokládají
také jejich soupisky. I z tohoto
důvodu čeká fanoušky atraktivní
podívaná. Úvodní duel proti
Slovincům z Noveho města je na
programu v úterý 16. listopadu
od 18 hodin a vysílá jej přímým
přenosem České televize na
„čtyřce“.
Prvním soupeřem bude již zmíněný,
velice ambiciózní celek KK Krka
Novo město, nedávný přemožitel
Nymburku. V minulé sezoně získal
třetí slovinský titul v historii, když
v napínavé bitvě porazil Olympiji
Lublaň 3:2 na zápasy. Rozhodující

bod přitom Krka získala na
palubovce soupeře, kde zvítězila
87:79. Po roční pauze bude Novo
Mesto startovat také v Adriatické
lize. Našeho prvního soupeře v
základní skupině EuroChallenge
Cupu fanoušci mohli vidět 30. října,
kdy Krka v rámci Adriatické ligy
vyhrála na palubovce Nymburka.
Základní pětka minulé sezony
doznala velkých změn. Hned
čtyři hráči přestoupili do jiných
klubů. Místo nich přišli noví
basketbalisté, oporou by měl být
především zkušený rozehrávač
Dušan Djordjevič, který přestoupil
z Olimpije Lublaň.
Druhým protivníkem bude
chorvatské mužstvo KK Záhřeb.
Ten měl loni výborný začátek
sezóny, málokdo ale čekal, že i po
odchodu hlavní hvězdy Anteho

Bohačík
Tóth 5
Prášil 7
Landry 11
Dokoupil
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

Tomiće bude tým nadále hrát o
Final Four. Účast v závěrečném
turnaji sice Záhřebanům nakonec
těsně unikla, i tak ale bylo šesté
místo jediný bod od čtvrté Olimpije
velkým úspěchem. Letní pohyb v
hráčském kádru jasně naznačuje,
že KK Záhřeb rozhodně nehodlá z
dobytých pozic ustoupit a naopak,
rád by je ještě vylepšil. Tým sice
opustilo několik hráčů základní
rotace, zůstaly ale hlavní opory
Luka Žorič, Krunoslav Simon a
Damir Mulaomerovič. Velkými
posilami by měli být zkušený pivot

Mario Kasun, který si zahrál i
v NBA, a na rozehrávce MVP
loňského ročníku Baltické ligy
Alex Renfroe. Kromě nich se
navíc v Záhřebu objevil nadějný
bosenský reprezentant Miralem
Halilovič.
No a na závěr přijde na řadu
německý gigantík Telekom
Baskets Bonn. Tento tým měl
v minulé sezoně taktéž velké
ambice, které ale potvrdil pouze v
základní části bundesligy. Do play
– off postupoval ze čtvrté pozice.
V boji o postup do semifinále
však nestačil na Bamberk. S
pozdějším vítězem celé soutěže
prohrál Bonn hladce ve třech
zápasech. Zklamání z výsledku
ve vyřazovací část elitní německé
soutěže se odrazilo v řadách
tradičního bundesligového klubu,

jehož kabinu opustilo hned osm
hráčů. Opačným směrem zamířilo
šest basketbalistů, další dva
hráči přišli z juniorské soutěže.
Německé kluby hojně využívají
služeb amerických hráčů a
klub z Bonnu není výjimkou.
Jeho oporami jsou především
Američané Wise, Jaacks, Hunt
a Ensminger, kteří pravidelně
nastupují v základní sestavě.
Podrobnější
informace
k
letošnímu
ročníku
EuroChallenge Cupu, kam
prostějovští Orli postoupili
z předkola přes slovinské
Domžale, včetně rozhovorů s
generálním manažerem klubu
Petrem Fridrichem a koučem
Peterem Bálintem vám přineseme
v příštím vydání.
dle www.bkprostejov.cz
-pk-

Obchodní partneři BK Prostějov

Prostějovské volejbalistky poprvé padly. A NAVÍC DOMA!

Kouzlo VK Modřanská odčaroval vídeňský Schwechat
Pv 1:3 S
Bodový vývoj – první set: 2:0, 3:5,
4:7, 9:8, 12:9, 13:12, 14:15, 16:22,
20:23, 21:25. Druhý set: 1:2, 3:2,
4:7, 5:10, 7:12, 9:12, 13:13, 15:16,
17:16, 19:19, 21:19, 22:22, 23:22,
23:24, 26:24. Třetí set: 2:2, 2:4,
3:7, 5:9, 7:9, 13:10, 13:12, 14:14,
18:15, 18:17, 19:20, 21:20, 21:25.
Čtvrtý set: 0:5, 4:9, 6:9, 8:10, 9:12,
12:12, 12:14, 13:18, 18:18, 20:20,
20:23, 22:23, 22:24, 25:24, 26:25,
26:28.
PROSTĚJOV - Zápas dvou
dosud neporažených celků
Středoevropské ligy žen přinesl
atraktivní volejbal a trochu nečekanou prohru domácího VK
Modřanská Prostějov. České
mistryně většinu střetnutí jen dotahovaly náskok týmu SVS Post
Schwechat, který byl v součtu o
něco lepší a z Hané odvezl zasloužené vítězství. Vzhledem k výsledku 3:1 navíc tříbodové, naše děvčata utrpěla premiérovou prohru
v soutěži a tentokrát zůstala bez
bodového zisku. Přesto zůstala v
čele tabulky.
Jen dva týmy zatím neprohrály v probíhajícím ročníku Středoevropské
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92:78
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:
Diváků:
Rozhodčí:

22:26, 28:17,
14:22, 28:13
24/19:17/13
46/23:46/22
12/9:20/7
33:29
16:7
24:22
16:11
11:7
9:14
1300
Dolinek, Paulík,
Macela

Sestava a body Prostějova
Lawrence 13
Šležas 22
Veikalas 14
Hyzy 2
Nicholson 8
Marek 6
Trenér:
Asistenti:

Bohačík 4
Tóth 2
Prášil 6
Landry 15
Dokoupil
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

koše Mattoni NBL v číslech
8. kolo: Lokomotiva Plzeň
ň - USK Praha 66:85 (21:25, 38:40,
0 50:65).
0 6 ) Nejlepší
jl ší
střelci: Novák 19, Honomichl 16, Kovanda 10 - Kotas 24, Hruban 11, Bjegovic,
Klimeš, Kříž po 10. Trojky: 17/6:24/10. Střelba 2 b.: 47/19:41/21. Trestné hody:
16/10:19/13. Doskoky: 32:28. Osobní chyby: 23:21. Rozhodčí: Macela, Galajda,
Karásek * BK Breda & Weinstein Opava - BK Prostějov 74:83 (23:16, 42:39,
57:61). Nejlepší střelci: Blažek a Čarnecký 14, Šiřina 12 - Veikalas 20, Šležas 17,
Landry 11. Trojky: 13/4:13/4. Střelba 2 b.: 40/23:39/26. Trestné hody: 23/16:24/19.
Doskoky: 20:27. Osobní chyby: 24:22. Rozhodčí: Paulík, Holubek, Nejezchleb.
Diváků: * Unibon Nový Jičín - BK JIP Pardubice 76:52 (17:7, 46:18, 53:39).
Nejlepší hráči: Pandula, Šoška po 14, Muirhead 12 – T. Tóth 14, Černošek 10.
Trojky: 23/9:25/7. Střelba 2 b.: 35/21:36/10. Trestné hody: 9/7:18/11. Doskoky:
36:33. Osobní chyby: 17:17. Rozhodčí: Zachara, Vondráček, Kapl * NH Ostrava
- Basketbal QANTO Svitavy 77:64 (21:15, 37:25, 62:39). Nejlepší střelci: Burke
18, Gibson-Bascombe 14, Stehlík 10 - Kramný 16, Horák 12. Trojky: 21/8:29/6.
Střelba 2 b.: 30/15:33/17. Trestné hody: 27/23:20/12. Doskoky: 33:34. Osobní
chyby: 22:22. Rozhodčí: Vrážel, Kurz, Večeřa * BK Děčín - Basketball Brno
58:43 (15:12, 31:26, 43:38). Nejlepší střelci: P. Houška 18, Hatcher 15, Sanders
14 - Sedmák 16, Holloway, Meno po 6. Trojky: 10/6:7/1. Střelba 2 b.: 43/17:46/18.
Trestné hody: 9/6:7/4. Doskoky: 38:28. Osobní chyby: 17:14. Rozhodčí: Lukeš,
Hošek, Kučera * BC Kolín volný los
9. kolo: Basketball Brno - Lokomotiva Plzeň 83:68 (20:15, 40:29, 64:51).
Nejlepší střelci: Sedmák 29, Reinberger 16, Meno 14 - Novák 24, Frána
12, Soukup 11. Trojky: 14/5:11/3. Střelba 2 b.: 54/27:50/22. Trestné hody:
18/14:21/15. Doskoky: 38:30. Osobní chyby: 18:19. Rozhodčí: Dolinek, Kapl,
Kapaňa * Basketbal QANTO Svitavy - BK Děčín 58:74 (14:19, 35:36, 48:49).
Nejlepší střelci: Horák 18, Macela 17 - Hatcher 18, Alič 13, Sanders 12, P. Houška
11. Trojky: 21/6:18/7. Střelba 2 b.: 36/15:49/23. Trestné hody: 14/10:12/7.
Doskoky: 26:39. Osobní chyby: 18:19. Rozhodčí: Vrážel, Hruša, Baudyš * BK
JIP Pardubice - BC Kolín 70:55 (20:15, 44:29, 57:44). Nejlepší střelci: Bohačík
17, Arnold 16, Wright 10 - Jones 18, Zuzák 10, Marko 9. Trojky: 13/4:19/5. Střelba
2 b.: 47/20:39/11. Trestné hody: 23/18:32/18. Doskoky: 43:31. Osobní chyby:
24:23. Rozhodčí: Zachara, Vondráček, Matějek * BK Prostějov - UNIBON Nový
Jičín 92:78
(22:26, 50:43, 64:65). Nejlepší střelci: Šležas 22, Landry 15, Veikalas 14, Lawrence
13 - Šarović 17, Muirhead 11. Trojky: 12/9:20/7. Střelba 2 b.: 46/23:46/22. Trestné
hody: 24/19:17/13. Doskoky: 33:29. Osobní chyby: 22:22 * USK Praha - BK
Breda & Weinstein Opava 79:63 (22:13, 41:31, 51:47). Nejlepší střelci: Hanke
15, Hruban, Kotas po 14, Bjegovic 12 - Čarnecký 18, Šiřina 9. Trojky: 16/4:22/8.
Střelba 2 b.: 47/28:35/13. Trestné hody: 16/11:21/13. Doskoky: 37:31. Osobní
chyby: 22:20. Rozhodčí: Zachara, Vondráček, Baloun * NH Ostrava volný los
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI
MATTONI NBL 2010/2011 PO 9. KOLE
1. BK Děčín
2. BK JIP Pardubice
3. BK Prostějov
4. Unibon Nový Jičín
5. NH Ostrava
6. BC Kolín
7. BK Breda&Weinstein Opava
8. USK Praha
9. Basketball Brno
10. Basketbal QANTO Svitavy
11. Lokomotiva Plzeň

9
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8

7
7
7
6
5
4
3
3
2
1
0

ligy žen: VK Modřanská Prostějov
a SVS Post Schwechat. No a právě
tyto dva celky změřily síly v 7. kole
soutěže a je nabíledni, že včera, tj. v
neděli 7. listopadu šlo v Městské hale Sportcentra-DDM o skutečný zápasový tahák se vším všudy! Zápas
navíc přenášel kanál ČT SPORT.
„Vídeň se jeví jako nejsilnější soupeř z celé MEVZY. Zatím sice hrála
pouze dvě utkání, ale v obou zvítězila a naposledy porazila nebezpečný Doprastav Bratislava. Přes léto
hodně přebudovala svůj kádr, který
má momentálně značnou sílu,“ řekl
před utkáním na adresu nadcházejícího protivníka trenér našich
volejbalistek Miroslav Čada. A z
dlouhodobého pohledu je vídeňský
oddíl jasně nejlepším klubem ženského volejbalu v Rakousku. Vždyť
tamní soutěž vyhrál již patnáctkrát
v řadě za sebou! V minulosti se
také pravidelně účastnil evropské
Champions League, v uplynulém
ročníku Středoevropské ligy pak
skončil čtvrtý.
Rakouské šampionky nastoupily v základní sestavě se čtyřmi
Američankami, z nichž dvě se k
družstvu připojily až v týdnu před
utkáním. A hlavně maličká, zato nesmírně dynamická Pressey
s metrovým výskokem (!) dělala
Prostějovankám obrovské problé-
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MiroslavČADA
Miroslav ČADA– VKModřanskáProstějov
VK Modřanská Prostějov.
„Rozdíl ve výkonnosti družstev byl v obraně. Ať už na síti a nebo v
poli. Pro mě to bylo velice atraktivní utkání, které nám ukázalo naše
rezervy. Jsem rád, že jsme mohli sehrát tak těžké utkání. Post má
na soupisce hned šest Američanek, dvě slovenské reprezentantky a
výbornou Rusku Simičovou, jež nám v předminulé sezoně dělala
velké problémy v dresu Rijeky. Všechny tyhle hráčky tvoří dohromady pestrý kolektiv, který se ve Středoevropské lize jistě popere o
nejvyšší příčky. Šárka Kubínová měla problém se zády a prakticky
nemohla dohrát. Nakonec jsme museli nasadit Soňu Novákovou,
která zase nemůže blokovat.“
Vladimír PŘIDAL – Post Schwechat:
„ Největší rozdíl byl asi v kvalitě bloků. Těch jsme měli dvojnásobný
počet oproti Prostějovu. Zdálo se mi, že jsme byli více motivovaní.
Na druhé straně jsem cítil takový chlad.... Na zápas jsme se velmi
těšili a jsem rád, že jsme podali dobrý výkon. Ukázali jsme, že družstvo je dobře složené a může dělat dobré výsledky. Presesyová? Byla
výborná, obzvlášť, když se k nám společně s Courtney Thompson
my. Vůbec
Vůb se ji nedařilo
d řil ubránit,
b á it
navíc ženám VK od začátku nefungovala v podstatě žádná herní činnost. Pouze dvě šňůry při podáních
Lipicer a Bergrové (ze 4:7 na 12:9)
znamenaly chvilkový obrat, jinak
Čadovy svěřenky evidentně tahaly
za kratší konec provazu.
Hostující plejerky si nabranou pohodu přenesly i do druhé sady, když své
soupeřky nadále drtily nejen lepším
útokem, ale také nepříjemným servi-

sem a hlavně
hl ě neprostupnými
t ý i bloky.
bl k
Teprve další bodová série během podání Bergrové postavila domácí na
nohy (7:12 – 13:13) a tentokrát mělo
vzepětí delší trvání. Naše holky sice
nadále střídaly výborné momenty
s lacinými hrubkami, ale bojovaly
a po odvráceném setbolu dokázaly
vydřít dramatický závěr.
Ve třetím dějství se lámal zápasový
chleba. Skóre se znovu přelévalo
ze strany na stranu jako v rozbouře-

ných vodách Karibiku, ale Hanačky
přes všechny problémy opakovaně
otáčely nepříznivý stav a ve druhé
polovině sady měly výhodu (13:10,
18:15, 21:20). Právě v této klíčové
fázi se však naplno projevily veškeré herní neduhy Modřanské: špatný
příjem, nepřesné nahrávky obou
zdravotně indisponovaných nahrávaček, nižší úspěšnost v útoku, vyšší
procento zkažených servisů i slabší
pole.
Tohle všechno prostějovský kolektiv sužovalo rovněž ve čtvrté sadě
do stavu 13:18. Pak zaúřadovala
nejlépe podávající domácí hráčka
Lipicer a s vyrovnáním na 18:18
byl Čadův soubor zpátky v utkání.
Podobný kousek se povedl ještě
jednou v úplné koncovce, kdy naše
bojovnice dokonce odvrátily dva
mečboly! Proto velká škoda, že vzápětí při vlastním setbolu zase samy
chybovaly a ztratily nejen set, ale též
celý mač.
Prostějov padl po pěti vítězných zápasech, vedení v tabulce ale udržel.
Schwechat ještě neprohrál, ale zatím
se ve společné lize představil teprve
potřetí. Kompaktním výkonem
pod vedením slovenského trenéra
Vladimíra Přidala navíc ukázal, že
může jít dál suverénně společnou
soutěží.
-red-

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

BK PROSTĚJOV – UNIBON NOVÝ
O Ý JJIČÍN
OVÝ
IČČÍÍN
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592:618
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Op

74:83

Pv

PROSTĚJOV - Po nepříliš
přesvědčivých výkonech v
posledních třech zápasech
zavítali prostějovští hráči ve
středečním dějství nejvyšší
tuzemské soutěže na doposud
nedobytou palubovku ve Slezsku,
kde měli otestovat agresivní
hru tamního týmu. Po velice
špatné úvodní čtvrtině, ve které
prohrávali až čtrnáctibodovým
rozdílem 4:17, už další čtvrtiny
soupeře nenechali vyhrát. Ve třetí
desetiminutovce Orli trpělivou
hrou převzali otěže utkání a začali
si budovat náskok, který dosáhnul
až dvouciferné hodnoty. Nakonec
tak na palubovce slezského celku
potvrdili roli favorita, když po
čtyřiceti minutách čistého času
zvítězili poměrem 83:74.
Domácí začali proti favoritovi na
výbornou a Prostějov byl jejich
nástupem zaskočen. Když Čarnecký
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DavidKLAPETEK
David KLAPETEK - BKB&WOpava:
BK B&W Opava:
„Jsem rád,že jsme sehráli vyrovnané utkání s tak silným
soupeřem. Chyběla nám větší úspěšnost střelby k překvapivému
výsledku. Za nasazení musím naše hráče pochválit. Přestože jsme
začali dobře, vítězství Prostějova bylo zasloužené. My jsme se po
přestávce hledali v útoku a nikdo z hráčů nechtěl vzít střeleckou
zodpovědnost na sebe. Vytratilo se také nasazení, se kterým jsme
vstoupili do zápasu.“
Peter BÁLINT - BK Prostějov: „Nezačali jsme dobře, špatně
jsme volili střelecké pozice a nevraceli jsme se poctivě do obrany.
Opava hrála naopak výborně, myslím si, že domácí hráli na
hranici svých možností, a proto jsme prohrávali až o čtrnáct bodů.
Zvýšenou agresivitou ve druhém poločase jsme dotáhli zápas k
vítězství, za které jsem rád, protože to dnes byl těžký zápas.“ -pksudí, kteří některými svými výroky
zvedali diváky v hale ze sedaček.
Zatímco v závěru první poloviny se
nám vedení udržet ještě nepodařilo,
v úvodu třetí desetiminutovky Orli
šesti body otočili vývoj na 45:42
a definitivně se ujali otěží zápasu.
Když se ještě k tomu přidala
úspěšná střela z perimetru v podání

Šležase, dostali se domácí do
sedmibodové ztráty 43:50 a trenér
Klapetek si žádal oddechový čas. V
něm naordinoval svým svěřencům
zónovou obranu v jejímž středu
měl být nejvyšší hráč ligy 224cm
vysoký Miklósik. Naštěstí i přes tuto
„překážku“ dokázali Prostějovští
dostat a v závěrečné přestřelce,

kde jeden rychlý protiútok střídal
druhý, udrželi s domácími krok a do
závěrečné čtvrtiny se vstupovalo za
stavu 57:61 pro hosty.
V poslední periodě vytáhnul trenér
Bálint na palubovku doslova žolíky,
protože Nicholson do té doby
neodehrál dobré minuty a Ladislav
Tóth se na hřiště nedostal. Právě tito
dva jmenovaní nasbírali v závěrečné
části jedenáct bodů a výrazně tak
přispěli k budování prostějovského
náskoku. Zejména Tóthova
pohyblivost na pozici menšího
pivota a kilogramy Nicholsona
dělaly soupeřům problémy a Orlům
pomohly udržet v této čtvrtině
převahu nad domácím celkem. A
tak ve 35. minutě vedli hosté 62:72
a nic nenasvědčovalo tomu, co
bylo do té chvíle k vidění. Domácí
celek sice ještě dokázal snížit na pět
bodů, ale v 39. minutě pět vedli Orli
dvouciferným rozdílem. Poslední
koš sice zaznamenal hráč domácích,
ale nic to nezměnilo na faktu, že z
Opavy si BK BK Prostějov přivezl
devítibodové vítězství 83:74. -pk-

Orli v závěru zapnuli a Nový Jičín nestíhal!
Prostějov získal první utkání velkých rivalů v nové sezóně pro sebe
ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů 
Pv 92:78 NJ
PROSTĚJOV - Prostějovští basketbalisté porazili v devátém ligovém
kole Mattoni NBL před televizními
kamerami ČT 4 SPORT Nový Jičín
až nečekaně vysoko 92:78. Duel týmů,
které v dosavadním průběhu soutěže
prohrály shodně pouze jednou, rozhodla až závěrečná čtvrtina. Tu Orli
vyhráli jednoznačným rozdílem 28:13
a celkově si tak duel opanovali pro
sebe.
V netradičním čase při tradičním
utkání se na palubovce Městské haly
Sportcentra_DDM potkal prostějovský
celek s rivalem z Nového Jičína. Do zápasu nastupují domácí Orli se základní
pěticí Lawrence, Šležas, Bohačík, Hyzy
a Landry. Proti této sestavě se postavila pětice soupeřů ve složení Channels,
Muirhead, Pečiukas, Šarovič, Pelikán.
Hosté v úvodu pořádně zabrali a využili
jakéhokoliv zaváhání našich hráčů ať

už v obraně nebo v útoku. Během dvou
minut tak dvakrát skórovali z rychlého
protiútoku a aby toho nebylo málo, tak
Orli zapomněli na perimetru dvakrát
volného Šaroviče, který se nemýlil. Již
na začátku 3. minuty si tak trenér Bálint
vyžádal oddechový čas, ve kterém své
hráče důrazně upozornil na chyby v obraně a upřesnil pohyb v útoku. Bohužel ani
po tomto oddechovém čase se domácím plejerům nedařilo a soupeř dalšími
čtyřmi body zvýšil už na desetibodový
rozdíl - 6:16. A aby toho nebylo málo,
ztratili Prostějované i velkého bojovníka
Radoslawa Hyzyho! Ten dostal nešťastnou ránu do nosu, ve kterém mu praskla
cévka a do zbytku utkání už nenastoupil.... Vzhledem k tomu, že standardně
hrajeme se třemi pivoty, byla pro Orly
tato ztráta hodně citelná. Na hřiště tak
nastoupil Nicholson a domácí začali bod
po bodu ukrajovat z naší ztráty. Ačkoliv
už v 7. minutě srovnali na 18:18, mohli
litovat třech neproměněných rychlých
protiútoků, díky kterým se v podstatě nedostali do vedení. První čtvrtina nakonec

ZA BEZEDNÝMI KOŠI...
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Plzeň - BK B&W Opava (19:30), UNIBON Nový Jičín - USK
Praha, BC Kolín - BK Prostějov (17:45 hodin), NH Ostrava - BK
JIP Pardubice (17:30), Basketball Brno - Basketbal QANTO
Svitavy (18:00, BK Děčín volný los.
-pk-

skončila poměrem 22:26 pro novojičínský tým.
Ve druhé desetiminutovce začali Orli již s
malou sestavou, tedy na pozici menšího
podkošového hráče nastoupil Ladislav
Tóth. Tato hra Prostějovu vyhovovala
a díky Veikalasovým přesným tříbodovým střelám drželi s novojičínským celkem krok. Když si navíc domácí dokázali
vynutit na soupeři několik faulů v řadě a
proměnit trestné hody, dostali se v 17. minutě do vedení 38:36. Celkově prostřední
část této periody vyhráli Orli poměrem
13:4, poločasový stav byl 50:43.
Ačkoliv úvod druhé poloviny
Prostějovští zvládli a díky bodům perimetrových hráčů, z kterých doslova exceloval velezkušený Šležas(22 bodů), drželi Orli konstantní odstup od novojičínského celku, soupeř se dokázal vymanit z
několikabodové ztráty a díky otevřeným
střelám z perimetru dokázal jít v deváté
minutě opět do vedení 62:63. Orlům se
sice podařilo velice rychle odpovědět,
ale soupeř v závěru znovu skóroval a do
poslední čtvrtiny tak vstupoval s jednobodovým vedením 64:65.
Orli ale nechtěli tento dobře rozehraný
zápas ztratit a znovu neuspět proti silnému soupeři na domácí palubovce. V
úvodu závěrečné čtvrtiny se tak konečně rozjel Kyle Landry, který do té doby
mlčel -sice nasbíral šest bodů, ale všechny z trestných hodů. V úvodu čtvrté
čtvrtiny ovšem zaznamenal sedm bodů
v řadě a když se k tomu přidal i Šležas a
Prášil, bylo o sedmibodové vedení po-

PeterBÁLINT
Peter
BÁLINT - BKProstějov:
BK Prostějov:
„Špatný začátek, dobrý konec. Začátek nám opět utekl, ale bylo to
podmíněno tím, že soupeř hrál velice dobře. Z prvních pěti nebo
šesti střel proměnil skoro všechny a skóre narůstalo velice rychle.
Co se týká herního projevu, tak až na samotný začátek střetnutí jsme výborně bránili. Dokázali jsme zastavit rychlý protiútok
Nového Jičína, který je největší zbraní soupeře. Úspěchu si cením, protože jsme se vyrovnali s nepříjemnými ztrátami pod košem. Landry ještě dva dny před zápasem nemohl pořádně chodit.
Z naší strany to byl velice koncentrovaný výkon na obou stranách
hřiště, ale vyzdvihnout musím především hru obrany. Velice podstatné bylo zastavit rychlý protiútok soupeře, protože Nový Jičín
je v této činnosti velice silný. To nás dovedlo k vítězství.“
Zbyněk CHOLEVA – Unibon Nový Jičín „Byl to pěkný a bojovný zápas s vyrovnaným průběhem. Dobře jsme odehráli třetí
čtvrtinu, kdy jsme se vrátili zpátky dobrým uvolněním hráčů na
perimetru a jejich tříbodovými pokusy. Třicet minut bylo utkání
vyrovnané. Pak jsme doplatili na chyby v obraně v průběhu poslední desetiminutovky. Těch trojek bylo na můj vkus skutečně
až příliš. Mrzí mě, že k otevřeným pokusům docházelo po našich
chybách. Možná vyplývaly z únavy, protože zápas byl opravdu
hodně náročný.“
-pkstaráno
76:69.
Soupeřř se sice
t á 76
69 S
i pokoušel
k šl
měnit typ obrany, střílet z dlouhé vzdálenosti nebo najíždět pod koš, ale nebylo
to nic platné. Orli pomalu zvyšovali svůj
náskok, který se po Landryho smeči v
osmé minutě přes desetibodovou hranici 84:73. I když ještě Šoška dokázal
proměnit tříbodový pokus, odpověděli
prostějovští hráči sérií 8:1 a o výsledku
bylo definitivně rozhodnuto. V závěru
se sice ještě střílely trestné hody, ale ty už

pouze kkosmeticky
ti k upravily
il naše
š vítězství do konečné podoby 92:78.
Spokojenost se tak po prvním derby o
„Mistra Moravy“ rozestoupila táborem
Orlů!
Uprostřed týdne má nejvyšší tuzemská
soutěž přestávku a tak v jediném duelu
nadcházejícího týdne čeká BK Prostějov
cesta do Kolína, kde se představí v sobotu
13. listopadu. Utkání 10. kola začíná čtvrt
hodiny před osmnáctou hodinou. -pk-

Kvalitní příprava na mezinárodní konfrontaci. Drážďany uhrály jen set
PROSTĚJOV - Spojily
příjemné s užitečným.
Naše volejbalistky v obou
přátelských duelech porazily
Drážďany SC 1898, přitom
musely na kvalitního soupeře
použít všechno své herní umění.
Příprava s bronzovým celkem
minulého ročníku německé
bundesligy měla potřebnou
úroveň, což se ženám VK
Modřanská Prostějov bude v
dalším průběhu sezony jistě
hodit.
V úvodním střetnutí se Hanačky
musely obejít bez zraněné
blokařky Hrončekové (výron v
kotníku), naopak už naskakovala
téměř zcela uzdravená nahrávačka
Nováková. V zahajovacím setu se
však domácím plejerkám příliš

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV DRÁŽĎANY SC 1898 (Německo)

3:1 (-22, 18, 18, 15) A 4:0 (15, 23, 20, 23)
Sestava Prostějova – první utkání: Kubínová, Artmenko,
Tomašeková, Velikiy, Lipicer, Bergrová, libero Chlumská –
Nováková, Soares. Druhé utkání: Kubínová, Artmenko, Soares,
Velikiy, Bramborová, Bergrová, libero Chlumská – Košická.
nedařilo, hodně kazily zejména
přihrávku a větší ztrátu už
navzdory postupnému zlepšování
nedotáhly. Od druhé sady se karta
začala obracet. Naše děvčata
nabírala herní jistotu i pohodu,
protivnice dostávala pod stále
větší tlak a zbytek zápasu jasně
ovládla. Navzdory vynucenému
střídání Tomašekové kvůli
obnoveným problémům s krční

páteří.
Do odvety musela na blok místo
zraněných Slovenek univerzálka
Soares, která ale svou nezvyklou
úlohu zvládla výborně. Dařilo se
také ostatním členkám družstva,
přičemž v útoku nejvíce bodovala
tradičně Velikiy a spoustu
míčů české mistryně získávaly
úspěšnými bloky. Hlavně první
set byl ze strany VK perfektní, ve

zbylých třech se hostům povedlo
hru vyrovnat. Po zisku alespoň
jedné sady však tentokrát sahali
marně. Za Prostějov přitom v
posledním dějství naskočila do
sestavy nejmladší členka kádru
Košická, jež odvedla dobrý
výkon a přispěla k hladkému
triumfu nezvyklým poměrem 4:0.
„Potřebovali jsme nějakého
těžšího soupeře a Drážďany jím
nesporně byly. Prověřily nás
především na přihrávce, kde jsme
měli hodně nepřesností a tím se
pak dostávali pod tlak. Spokojený
jsem naopak s nahrávkou a
útokem, v těchto činnostech
byl patrný posun k lepšímu. Při
útočení se dařilo prakticky všem
hráčkám. Škoda zdravotních
potíží, se kterými se teď potýkáme

hlavně u blokařek. Veronika
Hrončeková je po výronu v
kotníku, Gabice Tomašekové se
po srážce s Šárkou Kubínovou
vrátily problémy s krční páteří
a záda dnes trochu chytila Tinu
Lipicer, jíž tam vystřelovala
bolest. Naopak už jsme mohli do
hry poslat aspoň na střídání Soňu
Novákovou, přestože ještě není
úplně fit. Důležité je, abychom
se dali do neděle dohromady a na
Schwechat šli se dvěma zdravými
blokařkami. Soli Soares sice svůj
záskok na tomto postu zvládla
velmi dobře, ale přeje jen jde
pouze o nouzové řešení,“ shrnul
svůj pohled na klubovém webu
po druhém souboji s Němkami
trenér Modřanské Miroslav Čada.
-red-

Rozbíhá se nová sezóna futsalu, která nese plno změn
PROSTĚJOV – O tomto víkendu
se rozeběhnou okresní futsalové
soutěže, které s sebou nesou
několik novinek. Vzhledem
k nejrůznějším doplňujícím
dodatkům a úpravám v herním
systému, rozpisu soutěží a
samotném rozlosování se na to,
co aktéry, ale i příznivce futsalu
v našem regionu čeká, podrobně
podíváme v příštím čísle, dnes vám
přinášíme harmonogram utkání
pro nadcházející víkend. A také
přehled účastníků jednotlivých lig.
Prvními hracími dny totiž bude
sobota 13.11 a neděle 14.11, následně
se bude hrát ve středu 17.11. (státní
svátek). Hrávat se bude tradičně v
hale ZŠ a RG ve Studetnské ulici, v
Městské sportovní hale v Kostelci na
Hané a premiérové také v nové hale
v Nezamyslicích na Hané.
Jednotlivé skupiny okresních soutěží
mají toto složení:
1. LIGA
V soutěžním ročníku 2010/2011
se 1.ligy okresu Prostějov zúčastní
13 mužstev, které se střetnou
jednokolově každý s každým.
Po odehrání základního kola 1.
ligy budou týmy na 1.-10. místě

hrát nadstavbovou část 1. ligy (
jednokolově každý s každým ), vítěz
této soutěže má právo účasti v KP
Olomouc ročníku 2011/2012.

a)týmy na 1.- 3. místě obou skupin
2. ligy (2.A, 2. B ligy), doplněné
o mužstva na 11.-13. místě 1. ligy
po základní části ( tj. celkem 9
mužstev ) vytvoří nově ustavenou
2.ligu - baráž, ve které se bude hrát
Účastníci:
jednokolově o 2 postupová místa
do 1.ligy okresu Prostějov v sezoně
JIŘINA Prostějov
2011/2012,
SK ARISTON 92 Prostějov
b)týmy, které se po základní části
FC RELAX Prostějov „B“
soutěže 2.A resp. 2.B ligy umístily
SK SKALKA „A“
na 4.-7. místě + lepší celek z 8. místa
ŽE-STAV Nezamyslice n.H.
2.A nebo 2.B ligy se jednokolově
AC ZAVADILKA 2000 „A“
střetnou o umístění v nově ustavené
SK DUBANY „A“
Moravská modelárna (MM) 3.lize okresu Prostějov - 9 mužstev,
c)horší mužstvo, které skončilo na 8.
VRCHOSLAVICE
místě po základní části 2. a resp. 2.B.
SOKOL Bedihošť
ligy + týmy z 9.-12. místa ze skupin
MECHECHELEN Prostějov
2. ligy po základní části vytvoří 4.ligu
AC VYPRAHLO Konice
okresu Prostějov, kde bude hrát
BEXIM PALETTEN
jednokolově o umístění 9 mužstev.
LIKÉRKA METELKA M.Prusy
2.A.LIGA
Další mužstva ( celkem 24 týmů)
jsou rozdělena do 2 skupin: 2. A
ligy a 2. B ligy, po 12 mužstvech.
V obou skupinách 2. ligy (2.A,
2.B) se nejprve nalosované celky
utkají jednokolově každý s každým
v rámci své skupiny. Po skončení
této fáze soutěže se mužstva rozdělí
následovně:

1.FC KOHOUTI Otaslavice
FC WARRIORS
FK AGRO Vláčil Čehovice
SK DUBANY „B“
2.B LIGA

Účastníci:
VZDUCHOLOĎ Prostějov
MLOCI
AC ZAVADILKA 2000 „B“
KULCAO Prostějov
1.FC BETIS Prostějov
KMK KATASTROFA
POKOP Domamyslice
DD sport Dubany
REAL MB Prostějovičky
ATLETICO Smržice
BOTAFOGA Prostějov
SK GRIFFINS 98 Prostějov

Účastníci:
FC MENPHIS Prostějov
CHACHAR TEAM Prostějov
SK SKALKA „B“
FC ANDĚL Prostějov
SK ARISTON 92 Prostějov „B“
TORPEDO Prostějov
SOKOL Zdětín
FC PEPINO Konice

smeč
7. kolo STŘEDOEVROPSKÉ LIGY MMEVZA
EVZA

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV - POST SCHWECHAT
WECHAT
ECHATATT VÍDEŇ
VÍDE
ÍÍDEŇ

1:3
Čas:
1:57 minut
Rozhodčí: Vaško a Tomčáni (Slovensko)
Diváků:
1200

Kubínová
Velikiyová
Libero: Chlumská
Střídaly:
Připraveny byly:
Trenérská dvojice:

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

21:25
26:24
21:25
26:28

26 minut
29 minut
27 minut
31 minut

Sestava Prostějova
Artmenková Tomašeková
Lipicerová Bergrová

Soaresová, Bramborová, Nováková
Košická, Hrončeková
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

Sestava Post Schwechat:
Thompsonová, Radosová, Jonesová, Simicová, Presseyová, Crimesová, libero
Miyashiro. Střídaly: Inicová, Zburová, Hua Ma.
Trenér: Vladimír Přidal.

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)

V Opavě prohrávali prostějovští basketbalisté až
o čtrnáct. Pak se jim povedl DOKONALÝ OBRAT
už ve třetí minutě zvyšoval na 11:3 a
z následujícího protiútoku předvedl
se svým kolegou Brlitěm ukázkový
alley-oop, musel si trenér Bálint
vzít oddechový čas. Výsledkem
vodního počínání totiž byla byla
série domácího celku 15:0, která
znamenala vedení slezského celku
17:3.Naštěstí se prostějovská
souprava rozjela a ještě v
posledních minutách první periody
díky Litevcům a sérii 7:0 stáhli na
závěrečný stav po deseti minutách
23:16 pro domácí celek.
Přestože začátek Prostějovským
příliš nevyšel, v dalším průběhu
zápasu dokázali vedení Opavy
postupně stáhnout. I když ve druhém
dějství přesně zacílil v časové
tísni za tři body Vaňák a po zisku
míče přidal další dva body Šiřina,
domácí slibné vedení neudrželi. O
chvíli později se po dvou šestkách
Landryho přelilo vedení na stranu
hostí – 36:37. Do kabin se šlo sice
za stavu 42:39, Opava se ale po
pauze z vedení dlouho neradovala.
Částečný podíl na tom měli také

22-23

ROZLOSOVÁNÍ
SOUTĚŽE
sobota 13.11.2010, 8.00-12.00
hodin, Prostějov, 2.A liga:
8.00 SK SKALKA “B” – SK
ARISTON 92 “B”, 8.40 FC
MENPHIS – 1.FC KOHOUTI

Otaslavice, 9.20 1. FC KOHOUTI
Otaslavice – SK SKALKA “B”,
10.00 SK ARISTON 92 “B” – FC
MENPHIS, 10.40 1. FC KOHOUTI
Otaslavice – SK ARISTON 92
“B”, 11.20 SK SKALKA “B” – FC
MENPHIS
neděle 14.11.2010, 8.00-12.00
hodin, Kostelec n.H., 2.B liga:
8.00 AC ZAVADILKA 2000 “B”
– KMK KATASTROFA, 8.40
DD sport DUBANY – REAL
MB Prostějovičky, 9.20 REAL
MB Prostějovičky – KMK
KATASTROFA, 10.00 DD sport
DUBANY–ACZAVADILKA2000
“B”, 10.40 KMK KATASTROFA
– DD sport DUBANY, 11.20 AC
ZAVADILKA 2000 “B” – REAL
MB Prostějovičky
neděle 14.11.2010, 8.00-16.00
hodin, Kostelec n.H., 2.A liga:
12.00 FC ANDĚL – SK
DUBANY
“B”,
12.40
TORPEDO – AGRO Vláčil
ČEHOVICE, 13.20 AGRO Vláčil
ĆEHOVICE – FC ANDĚL, 14.00
SK DUBANY “B” – TORPEDO,
14.40 AGRO Vláčil ČEHOVICE
– SK DUBANY “B”, 15.20 FC
ANDĚL – TORPEDO
-koc, pk-

Aktuální výsledky (odehrané zápasy v týdnu od 1. do 7. listopadu):
VK Doprastav Bratislava - A. Linec-Steg 3:1 (25:15, 22:25, 25:13,
25:17), Calcit Volleyball Kamnik - ŽOK Rijeka 3:1 (25:16, 20:25,
25:17, 25:19), VK Modřanská Prostějov - Post Schwechat 1:3 (21:25,
26:24, 21:25, 26:28), ATSC Wildcats Sparkasse Klagenfurt - Maribor
0:3 (17:25, 16:25, 13:25)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. VK Modřanská Prostějov 6 5 1 16:5 520:414 15
2. Nova KBM Branik Maribor 6 5 1 16:6 504:443 14
3. Calcit Volleyball Kamnik 6 4 2 12:9 461:430 11
4. Post Schwechat Vídeň
3 3 0 9:2 273:222
9
5. VK Doprastav Bratislava 5 3 2 11:7 412:374
9
6. ŽOK Split 1700
5 1 4 10:12 474:465
6
7. A. Linec-Steg
5 2 3 7:10 341:384
6
8. Slavia UK EU Bratislava 4 2 2 8:10 371:393
4
9. ŽOK Rijeka
5 1 4 6:13 381:431
4
10. ATSC Wildcats Sparkasse Klegenfurt 7 0 7 0:21 344:525
0
Slavia UK EU Bratislava - CV Kamnik (pátek 12.11., 17:00), Post
Schwechat - Nova KBM Branik Maribor (pátek 12.11., 19:00), ŽOK
Split 1700 - VK Doprastav Bratislava (pátek 12.11., 19:30), A. LinecSteg - VK Modřanská Prostějov (sobota 13.11., 18:00), ŽOK Rijeka
- ATSC Wildcats Sparkasse Klagenfurt (sobota 13.11., 18:00). -pk-

Volejbalistky TJ OP proti Lanškrounu
bojovaly, na body ale NEDOSÁHLY
PROSTĚJOV - V dalším dvojzápase skupiny „C“ 2. ligy žen
hostilo družstvo TJ OP Prostějov tým z Lanškrouna, který
patří k předním celkům soutěže. Příchozí diváci tak mohli vidět
množství pohledných výměn, zákroků i nezměrné bojovnosti,
kterou vykazovaly aktérky vyrovnaných duelů na obou stranách.
I když v prvním zápase prostějovské volejbalistky sahaly po
vítězství a ani ve druhém střetnutí nebyly od úspěchu daleko,
nakonec skončily obě bitvy v moci hráček Lanškrouna. Stalo se
tak shodně po šťastných koncovkách v tie-breaku, přičemž v tom
prvním zaostaly „oděvářky“ o tři míče, v tom druhém o pět!
V tabulce třetí nejvyšší soutěže tak výběr volejbalového oddílu TJ
OP Prostějov zaujímá se 13 získanými body po deseti odehraných
kolech osmou příčku. Vylepšit svoji bilanci mohou „oděvářky“
tuto sobotu 13. listopadu, kdy se představí opět na domácí hroudě.
Soupeřkami Hanaček bude družstvo TJ DDM Brno a hrát se bude v
tradičních časech od 10, resp. 14 hodin v tělocvičně TK PLUS vedle
velodromu Za Kosteleckou ulicí.
-pkvýsledkový servis 2. LIGA ŽEN, skupina „C“
9. a 10. kolo: TJ OP Prostějov - Lanškroun 2:3 (22, -20, 22, 24, -12)
a 2:3 (-15,-18,22,21,-10), DDM Brno - Přímětice 2:3 (-16, 23, 22, -23,
-14) a 3:2 (19, 20, -23, -25, 17), Frýdek-Místek „B“ - Svitavy 3:0 (15,
17, 7) a 3:1 (20, 22, -25, 21), Litovel - Přerov „B“ 3:1 (19, -20, 23, 12)
a 3:1 (17, -22, 13, 19), Křenovice - Palkovice 1:3 (-18, -16, 20, -21) a
0:3 (-16, -16, -14)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 10. kole
1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“ 10 10 0 30:4 844:631 20
2. VO TJ Lanškroun
10 9 1 27:14 944:865 19
3. TJ Tatran Litovel
10 6 4 23:16 873:824 16
4. PVK Přerov „B“
10 6 4 21:18 854:838 16
5. TJ Sokol Palkovice
10 5 5 22:18 877:839 15
6. VK Pegas Znojmo-Přímětice 10 4 6 21:24 978:1008 14
7. TJ Svitavy
10 4 6 18:22 843:905 14
8. TJ OP Prostějov
10 3 7 18:27 923:975 13
9. TJ DDM Brno
10 2 8 11:27 815:885 12
10. TJ Sokol Křenovice
10 1 9 6:27 626:807 11
PŘÍŠTÍ PROGRAM
11. a 12. kolo, sobota 13. listopadu 2010, 10:00 a 14:00 hodin:
Lanškroun - Palkovice (9:00 a 13:00 hodin), Přerov „B“ - Křenovice,
Svitavy - Litovel (12:00 a 15:00 hodin), Přímětice - Frýdek-Místek
„B“, TJ OP Prostějov - DDM Brno (letní tělocvična TK PLUS,
rozhodčí: Němec, Hložková).
-pk-

Chcete
C
hcete hhrát
rát vvolejbal?
olejball?

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

Přijd´tee!!
Přijd

Led ještě nestihl skrýt šrámy poslední bitvy,
již nyní vám však přinášíme ty nejaktuálnější
2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST
Výsledkový servis
16. KOLO: HC Bobři Valašské Meziříčí - HC ZUBR Přerov 2:5 (0:0,
2:3, 0:2). Branky a nahrávky: 26. Tatarčík (Bacul, Matějný), 27. Balga
(Růčka, Blažek) - 31. Coufal (Sprušil), 33. Kotásek (Kočara, Hanák), 38.
Hanák (Kotásek, Kočara), 42. Hanák (Kočara, Kotásek), 47. Faltýnek
HC Uherské Hradiště - HC Plus Oil Orlová 0:7
(Sedlák, Sprušil)
(0:4, 0:1, 0:2). Branky a nahrávky: 1. Mikšan (Flašar), 2. Ivan (P. Flašar), 12.
upřesníme (Holuša), 16. Moravec (Valchař, Grygar), 26. Studený (Mičulka),
Salith Šumperk - TJ Nový Jičín
41. Javín (Grygar), 52. Štefanka
7:1 (3:1, 2:0, 3:0). Branky a nahrávky: 3. Červenka (Haas), 8. Sedlák
(Hulva, Abmbruz), 13. Ambruz (Hulva, Sedlák), 29. Holík (Brunec), 32.
Tesařík (Haas), 43. Ambruz (Hulva), 60. Velecký - 18. Vrdlovec (Macháček,
AZ Havířov - VHK Vsetín 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). Branky
Tomášek)
a nahrávky: 4. Potočný (Sztefek), 12. Maruna (Klimša, Prokop), 28. Říčka
(Najdek, Prokop), 42. Krisl (Stránský), 47. Stránský (Sztefek, Potočný),
49. Sztefek (Machálek) - 9. Farda, 37. Dubec (Brynecký, Sýs), 47. Bajtek
HC Frýdek-Místek - HC Slezan Opava 3:6 (0:2, 2:2, 1:2).
(Farda)
Branky a nahrávky: 24. Chalupa (Kocián), 29. Mintěl (Rozum), 36. Slovák
(Štochl), 57. Kolařík (Mintěl) - 9. Chalupa (Herman, Mlýnek), 15. Vrábel,
25. Měch (Černý, Herman), 42. Mlýnek (Kocián), 53. Herman (Mlýnek)
VSK Technika Brno - HC Břeclav 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Branky a
nahrávky: 15. Babic (Benýšek, Odehnal), 24. Rajnoha (Habrovec), 49.
HC Uničov - LHK
Strýček (Habrovec) - 1. Novák (Sedláček, Hrůza)
Jestřábi Prostějov 1:5 (0:0, 0:2, 1:3). Branky a nahrávky: 46. Jurča (Pour,
Skokan) - 7. Duba (Šimo), 9. Duba (D. Zachar), 46. Duba (D. Zachar, Paška),
SHK Hodonín volný los.
54. Stejskal, 55. Šimo (D. Šebek, P. Šebek)
17. KOLO: HC Plus Oil Orlová - HC Bobři Valašské Meziříčí 4:0 (0:0,
2:0, 2:0). Branky a nahrávky: 30. Luka (Moravec), 36. Štefanka (Studený,
Blatoň), 46. Mikšan (Holuša, Luka), 50. Galgonek (Blatoň, Studený)
LHK Jestřábi Prostějov - VSK Technika Brno 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Branky
HC
a nahrávky: 34. P. Šebek (Šimo), 60. P. Šebek (Peštuka, Šimo)
ZUBR Přerov - SHK Hodonín 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). Branky a nahrávky:
8. Coufal (Sprušil, Sedlák), 30. Kočara (Sedlák), 31. Kohút (Novajovský,
Sršeň), 39. Pala (Faltýnek, Kotásek), 44. Faltýnek (Sedlák), 51. Kočara
TJ Nový Jičín - HC Uherské
(Kotásek) - 24. Korotvička (Peš, Špok)
Hradiště 4:3 v prodloužení (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0). Branky a nahrávky: 26.
Gebauer (Macháček), 52. Toman (Gulda), 53. Macháček, 64. Hruška - 19.
Mikeš, 60. Sakrajda (Piluša, Sladký), 60. Andrýsek (Mikeš, Piluša)
HC Břeclav - HC Frýdek-Místek 6:5 po samostatných nájezdech 6:5
(0:2, 4:1, 1:2 - 1:0). Branky a nahrávky: 23. Nedvěd (Barták), 25. E.
Novák (Hrůza), 27. Fiedler, 31. Kurial, 52. Klimovič, rozhodující nájezd
E. Novák - 7. Kudláček, 20. Mintěl (O. Sluštík), 38. Kolařík, 53. J. Sluštík,
HC Slezan Opava - AZ Havířov 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
59. Kolařík
Branky a nahrávky: 27. Pavelek (Polok) - 4. Stránský (Sztefek), 54.
VHK Vsetín - Salith Šumperk 2:3
Sztefek (Stránský, Potočný)
(2:2, 0:1, 0:0). Branky a nahrávky: 2. Vaněk (Ševčík), 9. Dubec (Rufer) HC Uničov
2. Velecký (Haas), 4. Červenka (Tesařík), 39. Červenka
volný los.
-pk-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 17 KOLECH:
1. Salith Šumperk
2. AZ Havířov
3. HC Plus Oil Orlová
4. LHK Jestřábi Prostějov
5. HC Slezan Opava
6. HC Zubr Přerov
7. HC Nový Jičín
8. HC Bobři Valašské Meziříčí
9. SHK Hodonín
10. HC Břeclav
11. VHK Vsetín
12. VSK Technika Brno
13. HC Frýdek-Místek
14. HC Uherské Hradiště
15. HC Uničov

16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
15

11
11
11
10
10
8
8
7
7
5
5
4
2
3
2

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

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

2
3
5
4
6
5
7
7
6
7
10
11
9
10
12

85:44
71:40
62:41
64:37
58:42
74:40
49:51
64:69
65:60
45:53
42:67
38:57
49:77
34:78
42:86

39
36
33
32
30
29
26
25
24
22
17
13
12
12
7

kam za hokejem....
18. kolo, středa 10. listopadu 2010, 18:00 hodin: Hodonín Orlová, Valašské Meziříčí - Nový Jičín, Uherské Hradiště - Vsetín,
Šumperk - Opava, Havířov - Břeclav, Frýdek-Místek - Prostějov,
Technika Brno - Uničov (hráno v Rosicích), Přerov volný los
19. kolo, sobota 13. listopadu 2010, 17:00 hodin: Prostějov
- Havířov, Břeclav - Šumperk, Orlová - Přerov (pátek 12.11.,
18:00), Nový Jičín - Hodonín, Uničov - Frýdek-Místek (neděle
14.11.), Opava - Hradiště (neděle 14.11.), Vsetín - Valašské
Meziříčí, Technika Brno volný los.
-pk-

zprávy z ledové plochy

Derby v Uničově řídil kapitán DUBA

Jestřábi vyhráli s rivalem
i
podruhé
HC UNIČOV

UNIČOVPROSTĚJOV - Kdo
přijede do Uničova, automaticky
si vylepší počet svých vstřelených
branek. Celek ze samotného dna
tabulky totiž během letošního ročníku inkasoval v patnácti kolech
neuvěřitelných 86 branek a svou
statistiku si nevylepšil ani v bitvě s
Prostějovem. Jestřábi dostáli svému pojmenování a dravým tempem se hnali za výhrou. Uničov
sice ve 46. minutě Jurčou trochu
zdramatizoval utkání, když snížil na 1:3, na další rychlé direkty
v podání Prostějova už nestačil.
Porážkou 1:5 si tak upevnil postavení na poslední příčce tabulky.
Hattrickem k tomu hostujícímu
celku pomohl kapitán Jestřábů
Lukáš Duba.
Roli favorita potvrdili v hanáckém
derby prostějovští hokejisté. O svém
vítězství v Uničově rozhodli na začátku třetí třetiny. Druhé derby sezony mezi Uničovem a Prostějovem
je minulostí. I tentokrát měl souboj
stejného vítěze – LHK Jestřábi
Prostějov! A uničovský stadion po
dlouhé době zažil hokejovou atmosféru. Z Prostějova dorazilo několik
fanoušků, kteří svým počtem i hlasivkami předčili fans Uničova. V samotném zápase bylo k vidění několik zajímavých momentů. Do utkání
vstoupila obě mužstva ve velkém
nasazení, navrch měli prostějovští,

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Tomáš SRŠEŇ - HC Uničov:
„Bohužel ani tentokrát jsme na soupeře neměli. Vyrovnali jsme se mu jen
v určitých pasážích hry, ve chvíli, kdy Prostějov potřeboval hrát, zapnul a
bylo to vidět. Ten tým je někde jinde. My si procházíme svými určitými
strastmi a vypadá to, že budeme hrát opět o záchranu.“
Petr ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„V posledních zápasech jsme měli problém dát gól a nemohli jsme to zlomit. Ve druhé třetině jsme to tam dvakrát dotlačili z brankoviště a začalo
nám to padat. Zbytečně jsme soupeře postavili na nohy, když jsme dostali
gól v oslabení. Naštěstí jsme hned opět navýšili vedení na dvoubrankové.
Myslím si, že jsme celý zápas byli lepší. Ale ve spoustě šancí jsme zklamali a máme na čem pracovat.“
-tom, pkjjenžž hhrozili
ili z brankového
b k éh prostoru,
nic však nevytěžili. Uničov měl k
dispozici také přesilvku, v té to, ale
vypadalo, že domácí mají větší problém se sebou než se soupeřem. Do
kabin se odcházelo za bezbrankového stavu. Druhé dějství začali opět
aktivně Jestřábi, odměnou bylo vedení 1:0, když se trefil Lukáš Duba.
Prostějov pokračoval v aktivitě a
za necelé dvě minuty to bylo už o
dvě branky! Lukáš Duba zaznamenal druhou trefu. Domácí brankář
Koloušek měl co říci své obraně po
inkasovaných brankách... S vedením
2:0 šli Jestřábi do třetí třetiny. Tu odstartovali lépe domácí, byla jim nabídnuta přesilová hra, kterou využil
Jurča. Radost ze snížení nevydržela

dlouho.
ddomácím
á í dl
h Ihned
h d z protiútoku
iú k
prostřelil Koluška opět Lukáš Duba
a oslavil hattrick. Poté hra upadla, až
v 54.minutě se dostali hosté do protiútoku, Koloušek ovšem hodil ůúl a
bylo nařízeno trestné střílení, k němu
se rozjel Martin Stejskal a blafákem
do bekhendu poslal LHK do vedení
4:1. Za minutu lovil Koloušek už
pátý kotouč ze své branky, Michal
Šimo se prosmykl přes domácí obranu a z úhlu bekhendem prostřelil
uničovského strážce svatyně - konečný výsledek 1:5.
Následně se duel dohrál „z povinnosti“, Prostějov si zaslouženě odváží
tři body a po zápase zněli chorály
Jestřábů hodně dlouho uničovským
stánkem... -pk-

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina 0:0
2. třetina 0:2
3. třetina 1:3

Branky: 46. Jurča (Pour, Skokan) - 7. Duba (Šimo), 9.
Duba (Zachar), 46. Duba (Zachar, Paška), 54. Stejskal z trestného
střílení, 55. Šimo (D. Šebek, P. Šebek)
Střely na branku:
22:21
Rozhodčí: Smeták - Adamec, Štěpán
Vyloučení: 3:4
Využití: 1:0

Sestava LHK Jestřábi
Paška, Halouska

Slovák (připraven: Švach)
Kolibár,
K
olibá
oli
lilibár
bá
ár Doseděl
Dosed
dě

Peštuka, Staněk

g
Finkes, Tomiga

Stejskal - Duba - D. Zachar
la
Meidl - Čuřík - Žajgla
eb
bek
e
Šimo - P. Šebek - D. Šebek
šek
Skácel - Kryl - Matoušek

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek

Technika odolávala, Jestřábi ale mají Patrika Šebka!
Gólman Slovák podruhé vychytal čisté konto
PROSTĚJOV - Prostějov v sobotu na
domácím ledě Víceúčelové haly udolal v sedmnáctém dějství brněnskou
Techniku a v tabulce se posunul na čtvrté
místo východní skupiny druhé ligy. V zápase padly jen dva góly a oba do sítě hostů. Hrdinou utkání byl útočník Jestřábů
Patrik Šebek. Ten nejprve ve 34. odčaroval kouzlo brankáře Jirkůva a v čase
59:52 potrestal pokus Techniky o hru bez
gólmana střelou do opuštěné klece.
Kdo čekal, že se utkání pátého s dvanáctým
stane jednoznačnou záležitostí prostějovských Jestřábů, šeredně se mýlil. Nutno
zmínit, že hokejisté Prostějova, kteří byli
podporováni velmi solidní diváckou kulisou, dlouho marně dobývali brněnskou klec.
Až do poslední minuty byli vysokoškoláci
na ledě favorizovaného Prostějova blízko
bodům, těsný stav 1:0 pro domácí jim stále
dodával naději na zvrat. Ten se ale nakonec
přes veškerou snahu nepovedl a domácí gólman Jiří Slovák se po utkání mohl radovat z
čistého konta.
První třetina mnoho hokejové podívané nepřinesla.Ale hned na úvod druhé části hry se
v obrovské šanci ocitl Radek Meidl, jeho pokus však Jirkův zlikvidoval. O čtyři minuty
později opět Meidl dorážel do úplně prázdné
branky, z ostrého úhlu ale minul. Další dvě
minuty nato vystřelil Lukáš Duba, brankář
jeho pokus pouze vyrazil vedle sebe, bohužel pro domácí se nenašel nikdo, kdo by puk
doťukl až za Jirkůvova záda. Následovalo

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV VSK TECHNIKA
AB
BRNO
RNO
1. třetina 0:0
2. třetina 1:0

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Před Technikou jsem hráče varoval. V posledních třech utkáních uhrála solidní výsledky. V současné době jsme my nahoře, oni dole, takže jsem počítal s
tím, že budou urputně bránit. A bránili opravdu dobře. Měli jsme několik šancí, ale nevyužili je. Ale na druhou stranu, vítězství je vítězství, ať je upachtěné
a udřené, nebo výrazné.“
Roman KAŇKOVSKÝ - VSK Technika Brno:
„S výkonem svého týmu mohu být spokojen, ale s výsledkem zápasu už ne.
My jsme dlouho měli na to, abychom v Prostějově získali body. Ke konci
utkání jsme měli tři přesilovky, ale bohužel jsme nevyužili ani jednu, což je
škoda. Díky tomu jsme dnes prohráli. Podle mého soudu byla první třetina
hodně vyrovnaná. V té druhé jsme byli pod tlakem, rozhodčí nás poslal do tří
a celkově nás hodně vylučoval. Ve třetí části se nám to naopak snažil vrátit tím,
že přesilovky jsme hráli hlavně my, což působilo skoro až komicky. Rozhodčí
to utkání tak trochu nezvládl.“
-red-

3. třetina 1:0

Branky: 34. P. Šebek (Šimo), 60. P. Šebek (Peštuka, Šimo)
Střely na branku:
41:23
Rozhodčí: Klimecký - Novotný, Šimčík
Vyloučení: 8:8
Využití:
0:0
Diváků: 1120

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven: Švach)
S
Doseděl,
D
Do
ose
ose
sed
děl Staněk
děl
Staně
ěk

Paška, Jedlička Techniky,
ddvojnásobné
j á b é vyloučení
l č í na straně
t ěT
h ik
kdy se ke střelám postupně dostal Staněk,
David Šebek, Stejskal a Duba. Ani jeden z
nich se ale z gólu neradoval, to se stalo až
ve 34. minutě. Patrik Šebek, který stál na
modré, vyslal pouze lehkou střelu směrem k
brankáři, ten si puk omylem nadzvedl hokejkou a puk proletěl za jeho záda. I přestože do
konce druhé třetiny se více musel otáčet Jiří
Slovák, stav zůstal 1:0 pro domácí.
Poslední dvacetiminutovku odstartoval
svým pokusem hostující Rajnoha, ale i po
jeho střele zůstalo Slovákovo konto čisté.

A to ddokonce
k
i po ddvou vyloučeních
l č í h ddomáá
cích hráčů ihned po sobě. V gólové šanci se
ocitnul hostující Nekvasil, který úplně sám
ujížděl ke Slovákovi a nikdo ho nedokázal
zastavit, a tak musel Staněk zabránit gólu jen
pomocí faulu. Hra se ke konci utkání začala
dost přiostřovat, proto následovala vyloučení na obou stranách. Na samém závěru se
ještě hosté z Brna rozhodli vyzkoušet hru
bez brankáře. To se jim avšak neoplatilo a
8 vteřin před koncem puk skončil v prázdné bráně zásluhou opět Patrika Šebka. Bylo
rozhodnuto!
-tom,

Peštuka, Halouska

Kolibár, Finkes

Stejskal - Duba - D. Zachar (30.
Bartošek)
la
a
Meidl - Čuřík - Žajgla
ebek
eb
Šimo - P. Šebek - D. Šebek
Kryl - Matoušek
Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek
pkk

Prostějovští házenkáři utrpěli nečekaný debakl
ku z Maloměřic. Domácí museli pro příděl za posledních několik let.
tento zápas oželet služby dvou hrá- Nepodařilo se mu zachytit hned úvod
čů základní sestavy Tomáše Juríka utkání a ve 12. minutě prohrával již
a Rašky, hosté zase přijeli bez střelce 2:10. Hosté vzali od začátku na osobPROSTĚJOV -S cílem potvrdit Havláta. Minulé vzájemné střetnutí ní obranu Černíčka mladšího a zbylé
vítězství z minulého kola nastoupili se vyznačovalo pevnými obranami spojky se v útoku nedokázali patřičně
prostějovští házenkáři k dalšímu (24:20), což bohužel Prostějov nepo- prosadit. Domácí dokázali ještě snížit
domácímu utkání proti silnému cel- tvrdil a obdržel nejvyšší brankový ve 20. minutě na přijatelnějších 8:14,
ale poté dovolili Maloměřicím šňůru
sedmi branek za sebou a ve 25. minu1. LIGA HÁZENKÁŘŮ ČR
tě za stavu 8:21 bylo o osudu střetnutí
prakticky rozhodnuto. Hráči mimo
JAK SE HRÁLO...
jiné nesplnili hlavní úkol od trenérů a
předehrávka 11. kola: Ostrava - Dvůr Králové nad Labem
28:23 (14:9)
6. kolo: Kostelec n.H. - Praha-Chodov 28:20 (15:13), Bystřice
p.H. - Ostrava 33:27 (18:12), Litovel - Košutka Plzeň 29:26
(14:18), Náchod - Nové Veselí 30:31 (14:18), Šumperk - Jičín
„B“ 37:29 (20:13), Karviná SCM - Dvůr Králové n.L. 34:25
(18:10)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. HCB OKD Karviná SCM
6
5
0 1
192:150 10
2. TJ Bystřice pod Hostýnem
6
4
0 2
197:178 8
3. Tatran Litovel
6
4
0 2
161:146 8
4. HC Košutka Plzeň
6
4
0 2
174:166 8
5. TJ Šumperk
6
4
0 2
179:172 8
6. TJ Praha Chodov
6
3
0 3
166:165 6
7. TJ Náchod
6
3
0 3
162:163 6
8. Sokol Kostelec na Hané-HK
6
3
0 3
164:179 6
9. Sokol Nové Veselí
6
2
0 4
165:168 4
10. 1.HK Dvůr Králové nad Labem 7
2
0 5
188:206 4
11. HBC Jičín „B“
6
2
0 4
155:181 4
12. Sokol Ostrava
7
1
0 6
186:215 2
KAM za prvoligovou házenou
7. kolo, sobota 13. listopadu 2010, 17:00 hodin: Ostrava Litovel, Dvůr Králové n.L. - Šumperk, Košutka Plzeň - Karviná
SCM, Praha-Chodov - Náchod (neděle 14.11., 13:00), Nové
Veselí - Bystřice p.H. (neděle 14.11., 16:30), Jičín „B“ Kostelec n.H. (neděle 14.11., 17:00, Točík, Průcha)

Pv

24:44 M

neuhlídali levé křídlo Musila,autora
14 gólů. Zastavit útočnou smršť hostů
se nepodařilo ani ve druhém poločase
a navíc se zranil Juráček, který už do
druhého dějství nezasáhl. Maloměřice
si tak odvezly z Prostějova pro domácí možná kruté, ale zasloužené vysoké
vítězství 44:24.
„Od začátku utkání jsme tahali za
kratší konec,neuhlídali jsme na křídle
Musila. Měli jsme problém v kombinaci v útoku, kde jsme se při osobce
Černíčka mladšího nedokázali prosa-

dit pět na pět. Navíc nám absolutně nefungovala obrana, kde na středu citelně
chyběl Raška a oba brankáři si také
vybrali slabší den. Ještě jsem se z toho
pořádně nevzpamatoval,dnes zklamal
celý tým. Soupeř byl dnes o dvě třídy
lepší a vycvičil nás jako žáčky...,“ postesknul si po utkání Tomáš Černíček
starší, jeden z trenérské dvojice házenkářů Prostějova. „V dalším zápase na
půdě posledního Juliánova tedy musíme zvítězit a na tento debakl rychle
zapomenout,“ rychle dodal. -tj, pk-

Foto: Z. Pěnička

2. LIGA, SKUPINA MORAVA-JIH
6. KOLO
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV – SHC MALOMĚŘICE
24:44
Poločas: 11:24
Průběh utkání: 2:10,4:14,8:14,8:21,11:24,14:30,19:34,22:39,24:44
Sedmimetrové hody: 4/4:3/3 Vyloučení:3:4
Rozhodčí:Dalajka,Zmeškal
Diváci : 80
Sestava a branky Prostějova:
Srostlík
Bydžovský 4
Hrubý - Kamený
R. Nevrlý 2
Černíček ml. 5/3
Chytil 1
M. Jurík
Ordelt
Valach 4/1
Bečička 2
Šestořad
Jurečka 6
Juráček
Trenéři: Tomáš Černíček st. - Svatopluk Ordelt
JAK SE HRÁLO...
6. kolo, sobota 6. listopadu 2010, 15:00 hodin: Kuřim – BrnoJuliánov 37:30 (16:13), Velké Meziříčí – Zlín 33:31 (18:11),
Prostějov - Maloměřice 24:44 (11:24), Ivančice – Sokolnice
32:22 (18:6), Bohunice – Telnice 31:22 (16:16), Havlíčkův
Brod - Hustopeče n.B. 27:27 (12:11)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. SHC Maloměřice
7
5
0 2
228:196 10
2. HK Ivančice
6
4
1 1
166:131 9
3. Házená Legata Hustopeče
6
3
3 0
183:165 9
4. HC Zlín
6
3
2 1
196:162 8
5. SK Kuřim
6
4
0 2
187:174 8
6. Tatran Bohunice
6
4
0 2
160:158 8
7. Sokol Velké Meziříčí
6
3
0 3
161:149 6
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
6
2
1 3
147:163 5
9. Sokol Sokolnice
7
2
1 4
184:201 5
10. Sokol II Prostějov
6
2
0 4
162:188 4
11. Sokol Telnice
6
1
0 5
158:193 2
12. Sokol Brno Juliánov
6
0
0 6
136:188 0
KAM za druholigovou házenou
7. kolo, neděle 14. listopadu 2010, 17:00 hodin: Zlín - Kuřim
(sobota 13.11.), Maloměřice - Havlíčkův Brod, Hustopeče Ivančice 10:30), Sokolnice - Bohunice (16:00), Telnice - Velké
Meziříčí, Brno-Juliánov - Prostějov (Chalupa, Řeháček) -pk-

Florbal

8. listopadu 2010

Prostějovští florbalisté se staronovou oporou získali
na severu Moravy čtyři body a jsou na pátém místě

„all inclusive“
2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 6. KOLO
SLAVIA I-TEC HAVÍŘOV - FbC PLAYMAKERS PROSTĚJOV

8:7 pp (2:0, 2:7, 3:0 - 1:0)
Branky Prostějova:

23. Z. Fojt (Miczek), 27. Miczek (M. Fojt), 34. Čmela (Z. Fojt), 37. Krnáč
(Řehulka), 38. Šiler (Soldán), 38. Miczek (Hloch), 40. Hloch (Miczek)
Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka
Střely na branku:
45:44
Vyloučení: 3:3
Využití: 2:1
Diváků: 63

HAVÍŘOV - Prostějovští florbalisté FbC Playmakers zavítali
poslední říjnový víkend do
Havířova, kde sehráli
další dva zápasy divize IV druhé ligy. V
úvodní den programu
čekal na „Playmakery“
duel proti domácí Slávii,
v němž přišli nejen o třígólové vedení, ale i o dva body.
Následně svedli Prostějované
divokou přestřelku s posledním
celkem tabulky FbK Horní Suchá,
který našel taktéž své útočiště v
Havířově. Pro Hanáky dopadla

Krátký
M. Fojt, Bouda, Šiler, Žák
Miczek, Hloch, Z. Fojt, Kováč
váč
Řehulka, Krnáč, Soldán, Čmela
Milan Fojt

2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 7. KOLO
FbK HORNÍ SUCHÁ - FbC PLAYMAKERS PROSTĚJOV

10:11 (5:6, 3:4, 2:1)
Branky Prostějova:

3. Krnáč (Čmela), 7. Z. Fojt (Martin Bouda), 9. Krnáč (Čmela), 11. Čmela
(Z. Fojt), 16. Miczek (M. Fojt), 18. Čmela, 25. Z. Fojt z trestného střílení,
33. Hloch (Z. Fojt), 36. Miczek (M. Fojt), 38. Řehulka (Kováč), 51. Z. Fojt
(Čmela)
Střely na branku:
54:35
Rozhodčí: Byrtus, Kopřiva
Vyloučení: 3:4
Využití: 2:2
Oslabení: 1:2
Diváků: 19

Sestava FbC Playmakers:
s:
1. formace:
2. formace:
3. formace:
Hrající trenér:

Krátký
M. Fojt, Bouda, Šiler, Žák
Miczek, Hloch, Z. Fojt, Kováč
váč
Řehulka, Krnáč, Soldán, Čmela
Milan Fojt

6. KOLO: Slavia I-tec Havířov - FbC Playmakers
Prostějov 8:7 v prodloužení, FbK Horní Suchá - FBC
Spartak MSEM Přerov 3:13, SK FBC Třinec - 1. MVIL
Ostrava 7:5, Z.F.K. Petrovice - TJ Sokol Brno-Židenice
6:3, FBK Rožnov p.R. - Retro Bulldogs Brno „B“ 4:5 v
prodloužení, FBC Vikings Kopřivnice - SC Hattrick Brno FbŠ 4:9
7. KOLO: FBC Vikings Kopřivnice - Retro Bulldogs Brno „B“ 6:7 po
samostatných nájezdech, 1. FBK Rožnov p.R. - SC Hattrick Brno FbŠ
4:9, FbK Horní Suchá - FbC Playmakers Prostějov 10:11, SK FBC
Třinec - TJ Sokol Brno Židenice 3:6, Slavia I-tec Havířov - FBC Spartak
MSEM Přerov 6:7 v prodloužení, Z.F.K. Petrovice - 1. MVIL Ostrava 5:3
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PROSTĚJOV - Loňské avizované stěhování ostravského rodáka Daniela Miczeka zpět na sever Moravy vypadalo ještě před
týdnem jako uzavřená záležitost. Jak už to však v životě chodí, a v tom sportovním obzvlášť,
nic není tak horké, jak se upeče...
Ještě před posledními říjnovými
zápasy v Havířově totiž bylo vše
úplně jinak. „Playmakerům“
se zkraje sezóny zranili hráči
mimo hřiště, řada dalších se ze
svých povinností z nejrůznějších
důvodů omluvila, a tak vedení
florbalového „A“-týmu FbC
Playmakers Prostějov zkrátka
muselo reagovat. A výsledek?
Daniel Miczek je zpět v kádru
Hanáků a dokonce při svém comebacku nastřílel čtyři góly za
dva zápasy!
„Chtěli jsme tým posílit o zkušeného hráče. Situaci jsme bedlivě
zvážili s trenéry a dohodli se na
našich možnostech. V kádru má-

me spoustu nových a nezkušených
borců, které je třeba doplnit vyzrálými špílmachry.
Nechtěli
jsme už brát do
týmu nevyzrálou krev, máme
dost vlastních
vychovaných
mladých hráčů
už teď.,“ pustil
se popisování,
jakže se Miczek zjevil zpátky v
Prostějově, Miroslav Sedláček, šéf
florbalového oddílu. „No, a pokud
jsme se začali bavit o reálných
možnostech, byl Daniel na seznamu číslo jedna. S hráčem jsme pak
vedli několikahodinový pohovor,
situace se vlekla pár dnů, nakonec
jsme se rozhodli pro investici a
sám Miczek nám na nabídku nakonec kývl,“ stvrdil dohodu s již
ostříleným hráčem Sedláček.
Daniel Miczek se tak ve zmíněných
soubojích druhé ligy ukázal v dresu prostějovských „Playmakerů“

po pouhých šesti týdnech. Předtím
odehrál naposledy pohárové
utkání právě se Slávií Havířov, v
němž mimo
ně
Prostějované
Pr
taktéž neuspěli.
tak
Poté avizoval
Po
svůj odchod, a
svů
v tu chvíli asi
nikdo nepočítal
nik
s jjeho návratem, ještě navíc
tem
tak brzkým. O „havířovském“
víkendu však Miczek oblékl dres
FbC Playmakers, oprášil pověst
kanonýra a v každém utkání dvakrát skóroval. Navíc si připsal dvě
asistence, což v součtu dalo dohromady 6 kanadských bodů, čímž
tak ihned naznačil, jak cenným je
hráčem.
Jak se k celé situaci vyjádřil šéftrenér florbalistů Milan Fojt? „Mít
Daniela Miczka v týmu by přivítala asi většina týmů první nebo druhé ligy. Hráč má neskutečný výběr

místa, dokáže se prosadit pravidelně. Je třeba k němu hráče postavit
tak, aby fungoval jeho maximální
potenciál, což je zakončení. Tato
investice nás nikdy nemusí mrzet,
tento hráč je opravdu kanonýr se
vším všudy,“ pochvaloval si návrat opory lodivod „Playmakerů“
a dodal: „V týmu máme momentálně spoustu nováčků, například
do Havířova s námi poprvé odcestoval Jan Soldán, jenž dostal svoji
první šanci v seniorském celku.
Chceme proto, aby si i od Dana
hráči brali příklad, učili se od něj
a získávali cenné zkušenosti, které pak budou časem přenášet i na
hřiště. První část dotáhlo vedení,
teď je to na nás a na samotných hráčích, jak k tomu všemu přistoupí,“
dodal na závěr hrající kouč Milan
Fojt.
V obnovené premiéře před vlastním publikem se Daniel Miczek
poprvé představí příští víkend.
-pk-

HVĚZDA JE ZPÁTKY. Opora prostějovských florbalistů Daniel Miczek je po
pouhém půldruhém měsíci zpět v dresu
„Playmakerů“.
Foto: archív FbC Playmkaers

„Playmakeři“ nezvládli začátek a konce utkání...

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

1. SC Hattrick Brno FbŠ
2. FBC Spartak MSEM Přerov
3. FBC Vikings Kopřivnice
4. Retro Bulldogs Brno „B“
5. FbC Playmakers Prostějov
6. SK FBC Třinec
7. 1. MVIL Ostrava
8. Slavia I-tec Havířov
9. 1. FBK Rožnov p.R.
10. Z.F.K. Petrovice
11. TJ Sokol Brno-Židenice
12. FbK Horní Suchá

rezervou brněnských Bulldogs na
pátém místě. Na stávajícího lídra
Hattrick Brno ztrácí bodíků devět.
„Vezeme ze severu Moravy čtyři
cenné bodíky a teď je třeba to potvrdit doma,“ shrnul po návratu
zpět na Hanou Milan Fojt, hrající
trenér FbC Playmakers Prostějov.
Před svým publikem se florbalisté
ukážou v sobotu 20. listopadu proti Rožnovu pod Radhoštěm (hraje
se od 17:00 hodin v Kostelci na
Hané a následně v neděli 21.
listopadu, kdy hostí Kopřivnici
(toto střetnutí začne v 15 hodin v
Prostějově).
-pk-

„divočina“ naštěstí dobře, když v
dramatické koncovce uhájili
těsné vítězství v poměru 11:10. Vezeme ze
Severu čtyři cenné
bodíky a teď je
třeba to potvrdit
doma!“ shrnul
po utkání nejen
zápas ale i celý
víkend v Havířově
asistent trenéra Bouda.
„Playmakeři“ si tak připsali do
tabulky čtyři body a v jejím průběžném pořadí se s dvanáctibodovým ziskem drží v závěsu za

Ostrava padá, Daniel Miczek se vrací zpět na Hanou!

Sestava FbC Playmakers:
s:
1. formace:
2. formace:
3. formace:
Hrající trenér:
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kam za FLORBALEM....
8. kolo, sobota 20. listopadu 2010: FbK Horní Suchá - SK FBC Třinec,
Slavia I-tec Havířov - Z.F.K. Petrovice, FBC Spartak MSEM Přerov - FBC
Vikings Kopřivnice, FbC Playmakers Prostějov - 1. FBK Rožnov p.R.
(Městská hala Kostelec na Hané, 17:00 hodin), 1. MVIL Ostrava - SC
Hattrick Brno FbŠ, TJ Sokol Brno-Židenice - Retro Bulldogs Brno „B“
9. kolo, neděle 21. listopadu 2010: FbK Horní Suchá - Z.F.K. Petrovice,
Slavia I-tec Havířov - SK FBC Třinec, FBC Spartak MSEM Přerov
- 1. FBK Rožnov p.R., FbC Playmakers Prostějov - FBC Vikings
Kopřivnice (hala RG a ZŠ Prostějov, 15:00 hodin), 1. MVIL Ostrava
- Retro Bulldogs Brno, TJ Sokol Brno-Židenice - SC Hattrick Brno FbŠ.
-pk-

Mládež „Playmakerů“ se předvádí v dobrém světle
PROSTĚJOV - Stejně jako „A“-muži sehráli své další zápasy také
mládežnické výběry FbC Playmakers. Dorostenci i žáci v nich
opětovně potvrdili, že se v jejich řadách připravují talentovaní hráči.
Zatímco dorost si zatím vede bez zaváhání a získal již čtyři výhry
v řadě, které mu zajistily společně s Mohelnicí vedení v soutěži,
družstvo starších žáků si připsalo první triumf, když přehrálo Lipník
nad Bečvou. Stoprocentní bilanci ze tří duelů má na kontě i mladší
žactvo.
DOROST:
FbC RG Playmakers Prostějov – Brodek u Přerova 15:1
FbC RG Playmakers Prostějov – SK K2 Sportcentrum 9:2
FbC RG Playmakers Prostějov – Litovel 5:3
FbC RG Playmkaers Prostějov – Starhill 8:2
STARŠÍ ŽÁCI:
FbC RG Playmakers Prostějov – Asper Šumperk 3:6
FbC RG Playmakers Prostějov – Mohelnice 4:10
FbC RG Playmakers Prostějov – Lipník nad Bečvou 10:5
FbC RG Playmakers Prostějov – FBS Olomouc 4:15
MLADŠÍ ŽÁCI:
FbC RG Playmakers Prostějov – Lipník nad Bečvou 6:2
FbC RG Playmakers Prostějov – FBS Olomouc 4:3
FbC RG Playmakers Prostějov – Starhill Šternberk 9:0.
-mf, pk-

H - Pv 8:7 pp
Florbalisté Prostějova vstoupili
do utkání nešťastně, když brankář
Krátký neudržel zdánlivě lehkou
střelu a Tomica přišel snadno k
prvnímu gólu domácích, kdy
doklepl z úhlu do branky - 1:0.
V polovině úvodního dějství
bylo pro „Playmakery“ ještě
hůř, to když střelu z půlky hřiště
zastavila až síť - 2:0. Havířov se
sice tolik před bránu nedostával,
ale střelecky byl aktivnější právě
z větší vzdálenosti. Jedna z
nahozených střel málem skončila
po teči hostujícího obránce Milana
Fojta v síti, ale pohotový Krátký
zachránil. Úvodní třetina tak
skončila dvougólovým vedením
domácího celku. Druhé dějství
ovšem vypadalo úplně jinak. O
přestávce došlo k menší úpravě
v sestavě Prostějovských, v níž
se Miczek posunul na hrot útoku
místo Hlocha, a bylo to znát. Záhy
„Playmakeři“ po spolupráci právě
Miczeka s kapitánem Zdeňkem
Fojtem snížili, vzápětí Milan
Fojt předskočil protihráče, našel
volného Miczeka a ten vymetl

pavučinu - 2:2! Z vyrovnání se
ovšem hosté dlouho neradovali.
Po tvrdém souboji u mantinelu,
který rozhodčí označili za čistý,
se naprosto osamocený Ulrych
nemýlil - 2:3. Prostějov se však z
gólu otřepal a rychlým přístupem i
hbitostí doháněl obranu domácích
k potencionálnímu vyloučení.
Domácí hráči byli v soubojích
většinou pozdě a těžkopádní,
čehož rychlonozí Hanáci
využívali. Souhru Zdeňka Fojta s
Liborem Čmelou zakončil druhý
jmenovaný přesným únikem
a bylo to 3:3. Havířov se ujal
znovu vedení v 36. minutě, kdy
si Domica střelou z dálky připsal
hattrick - 4:3. Za minutu bylo
ovšem znovu srovnáno, Řehulka
připravil příležitost pro Krnáče,
a ten se nemýlil - 4:4. A aby toho
nebylo málo, tak za další minutu
se v obrovské příležitosti ocitl
Soldán, jeho pokus Szilvási ještě
lapil, na dorážku Šilera však
už byl krátký - 4:5! Po dvaceti
vteřinách se Prostějov prosadil
znovu, když Daniel Miczek znovu
ukázal, jak platný je pro tým. Jeho
branka navýšila vedení Hanáků
už na dvougólové - 4:6. To ovšem

nebylo ještě vše, po střele dalšího
útočníka zazvonila tyč, a Prostějov
byl v tu chvíli v psychické i herní
pohodě. V poslední minutě navíc
přidal sedmý gól mladík Hloch,
který se trefil vůbec poprvé v
sezóně - 4:7. Na začátku poslední
třetiny měli „Playmakeři“ několik
možností rozhodnout, avšak
nejprve pomohla domácím znovu
tyč, potom své tři samostatné

úniky gólově nezužitkoval Čmela.
A tak přišel trest! Domácí svým
agilním přístupem přišli k brance v
přesilovce, to když se míček po střele
z dálky šťastně dotknul hokejky
Svrčka - 5:7. „FbCéčko“ po brance
znervóznělo, ale šance si vytvořilo
- další vystihnutí v rozehrávce
nepotrestal osamocený Čmela,
neuspěl ani Milan Fojt. Havířovští
se pokoušeli překonat hosty z
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„Utkání jsme začali špatně, lacině jsme inkasovali a trvalo nám dost
dlouho, než jsme se z náskoku domácích vzpamatovali. Druhá třetina
byla sehraná dobře, byli jsme aktivnější, rychlejší a naopak soupeř začal ztrácet. Dokázali jsme se i střelecky prosazovat a zápas tak otočili
na naší stranu, navíc s přijatelným náskokem. Bohužel o třetí třetině se
toho pro změnu moc pochvalného říct nedá. V plné nahotě se potvrdilo,
že do Havířova přijel převážně mladý nezkušený tým. Máme problémy s psychikou, kterou přenášíme na hřiště v důležitých momentech
utkání.... Nepochopitelně jsme tak v závěru úplně přestali hrát. Navíc
nás může mrzet nespočet neproměněných šancí, zejména osamocené
úniky či bezprostřední šance proti brankáři. Nedokázali jsme je vyřešit
gólově a následkem toho byl náš kolaps v zadních řadách. Se získaným
bodem sice spokojeni být můžeme, ale v takto rozehrané partii je to spíš
ztráta. Čtyřicet minut jsme hráli dost nevýrazně a soupeř nás zkrátka
vytrestal.
MILAN FOJT, hrající trenér
FbC Playmakers Prostějov

dálky, vše vyvrcholilo v polovině
třetí části, kdy nejprve střela Tomici
spadla až za záda Krátkého - 6:7.
Prostějovští florbalisté přestali hrát
a zaměřili se na udržení výsledku,
to se jim však znovu vymstilo,
když nahozený míček před bránu
trefil botu útočícího hráče, který si
tak připsal vyrovnávací gól - 7:7!
Smolný okamžik pro hosty, šťastný
pro domácí.... V závěru měl blíže
k vítězství domácí celek, který se
snažil z psychické výhody vytěžit
vítěznou trefu, ta naštěstí nepřišla zápas skončil po šedesáti minutách
nerozhodně. V prodloužení se herní
projevpřílišneměnil.Sláviasetlačila
před Krátkého, „Playmakeři“ byli
nebezpeční z brejků. Na konci první
minuty prodloužení se řítil kapitán
hostů z boku zcela osamocen na
bránu Slávie, pokračování akce
utnula píšťalka rozhodčích, jenž
si povšimli vzájemné potyčky
dvojice Adam Petrásek - Martin
Bouda. Menší počet hráčů
nakonec k vítězství domácím, to
když nedůslednost v obraně hostů
potrestal svým druhým gólem v
zápase Ulrych - 8:7. „Playmakeři“ si
tak připsali do tabulky bod, domácí
ještě o jeden víc.
-pk-

Divoká přestřelka s outsiderem naštěstí skončila vítězně
HS - Pv

10:11

zopakovali opět v oslabení - 2:3.Ana podařilo prosadit po střele Petříka,
střídačce Hanáků bylo o pár minut kdy se o nejpodstatnější roli postaral
znovu veselo, spolupráce tentokrát obránce „Playmakerů“ Milan Fojt,
Druhý souboj dvojkola čekal na dvojice Z. Fojt - Čmela skončila jenž nešťastně kopl míč do vlastní
prostějovský celek proti Horní opět úspěšně - 2:4. Domácím se branky - 3:4. „FbCé“ si chuť spravilo
Suché. Domácí havířovský celek byl
do této doby bez bodu na posledním
místě společně se Židenicemi,
tudíž o favoritovi zápasu nebylo
„Zápas
Zápas jsme nezvládli.
nezvládli V prvním dějství dostal
dosta jeden z beků snad
sebemenších pochyb. Úvod však
zkrat, který se už doufejme nikdy nestane, a soupeř to pořádně
„Playmakeři“ znovu zaspali.
vytrestal. Buďme rádi, že nás nepotrestal úplně ze všeho. Ve druNejprve si svou slabší chvíli vybral
hé části vývoj dost podstatně ovlivnila další naše nemohoucnost.
obránce Bouda, jehož zaváhání
Pět tyček je už opravdu víc než dost! Z moře šancí jsme tyče trepotrestal Mocek - 1:0. O pár sekund
fovali vesele dál i v poslední třetině, navíc soupeř začal souboje
později bylo navíc proti Hanákům
dohrávat, byl nepříjemný a důsledný. My jsme se místo zlepšené
nařízeno trestné střílení za postavení
herní činnosti na středu zaměřili na jednoduchou hru ´ven s tím´,
v brankovišti, Melník však trefil
jen jsme se osvobozovali... Jelikož už naše hra dopředu neměla
pouze tyč. V následné přesilovce
šťávu a začali jsme na hřišti víc postávat, málem jsme na podobHorní Suché se postaral o vyrovnání
ně jako v předchozím střetnutí doplatili. Sil ubývalo, po zranění
Krnáč - 1:1. Prostějov pak šel do
Šilera jsme dohrávali se třemi zadáky. Nakonec jsme však výhru
vedení po standardní situaci, kdy se
naštěstí udrželi. Shrnu-li celé vystoupení, tak jsme spokojeni
šikovně prosadil kapitán Zdeněk Fojt
hlavně s body. S takovým soupeřem máme vyhrávat jasným roz- 1:2. Bohužel obránce Bouda měl
dílem, a ne se trápit až do konce. Myslím, že jsme utkání vlastní
opravdu špatný den, po vyhraném
lehkovážností dramatizovali. Šiler? Nechtěli jsme riskovat probuly ztratil míč, který se odrazil k
hloubení zranění. Do dalšího zápasu by ale měl být hráč stoproMockovi a jeho ještě tečovanou
centně připraven, stejně tak absentéři Sedláček, který je po operapřihrávku zužitkoval se štěstím
ci ruky a následné viróze, či Ťuik, jenž má pět stehů po zabodnuté
Melník - 2:2. Domácí se mohli dostat
sekyře do nohy. Ostatní hráči neodjeli pro pracovní či vysokodo vedení po vyloučení obránce
školské povinnosti Páleník, Zakopal, Začal, Liška, Procházka.“
hostů Šilera, jenže to by na hřišti
MARTIN BOUDA,
nesměla úřadovat dvojice Čmelahrající asistent trenéra FbC Playmakers Prostějov
Krnáč, jenž si akci přes kopírák
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první početní výhodou, na jejímž
konci byla souhra Milana Fojta s
Miczekem - 3:5. To však nebylo
vše. Nejprve střelu Čmely tečoval
obránce Horní Suché do vlastní
sítě a Prostějovští měli k dobru již
tři góly - 3:6. Na to ovšem domácí
zareagovali dvěma přesnými zásahy,
kdy se hostům nedařilo míč odehrát
do bezpečí, což tým Horní Suché
ztrestal - 5:6.
V prostřední části jich padlo sedm,
a to ještě hosté orazítkovali pětkrát
tyč! Za zmínku stojí proměněné
trestné střílení Zdeňka Fojta,
který si s domácím brankářem
opravdu pohrál. Další zajímavý
aspekt v utkání skýtal počet hráčů
na hrací ploše. Vždy, když došlo
k nějakému vyloučení, padl gól,
ať už v přesilovce nebo oslabení.
Stejně jako tandem Krnáč - Čmela
v oslabení, se o dvojí zásah postaralo
duo z přesilovky Milan Fojt - Daniel
Miczek. Desátý gól Prostějova
přidal Řehulka a tak se šlo do
šaten s dvougólovým vedením
„Playmakerů“ - 8:10. Stínem
střetnutí je první letošní zranění v
řadách prostějovského celku. Petr
Šiler si přivodil lehké poranění levé
nohy a zápas pro jistotu nedohrál.

Ve třetí třetině už tempo hry opadalo,
začalo se více taktizovat a hrát na
jistotu. Do třetice jako přes kopírák
padla jedenáctá branka hostů. Po
standardní situaci se trefil kapitán
HanákůZdeněkFojt,jenžtakdovršil
svůj hattrick - 9:11! Hra pak skýtala
řadu nepřesností, osobních soubojů
a nečistých zákroků. „Playmakeři“
se však začali bojovnému
domácímu celku přizpůsobovat,
z čehož pramenili nejen chyby, ale
i časté ztráty míčku. A po jedné z
nich domácí skórovali. Nahozený
míček v přesilové hře došel po ose
obou hostujících obránců až do sítě
a bylo to znovu jen o gól. Hosté pak
měli možnost náskok opětovně
navýšit, jenže střela Miczeka ani
Krnáče nenašla síť domácí svatyně.
Naopak do individuálního sóla
se dostal Petřík, jehož střelu sice
zblokoval obránce Milan Fojt, ale
bohužel ne dostatečně - 10:11. V
samém závěru se pokoušeli domácí
urputným bojem míček dotlačit až
do brány a zajistit si bod, ale i přes
jisté patálie s časomírou se skóre
střetnutí již nezměnilo. Prostějov
tak zvítězil nejtěsnějším poměrem o
jednu branku, ale i za to se udělují tři
body.
-pk-
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Přípravka 1.SK Prostějov řádila v Chrudimi TRIBUNÁL3
Sokol Konice
S

Na úvod zimní halové sezóny se kluci z 1. SK Prostějov ročníku 2003
předvedli v tom nejlepším světle.
Velice kvalitně obsazeného turnaje
v Chrudimi se zúčastnilo celkem
12 družstev rozdělených do dvou
skupin hraných systémem každý s

vstřelených brankách to už vypadalo
na hladké vítězství, ale Zbrojovka
na závěr vyvinula velký tlak, z něhož jsme obdrželi dvě vcelku laciné
branky. Počáteční remíza však kluky
z Hané nezastrašila a tak si v dalším
utkání vyšlápli na vcelku silný Tatran
Kohoutovice, který však přehráli
v poměru 3:0. Dalším na řadě byl
Jablonec nad Nisou a velmi pěknou
hrou jej kluci přestříleli 5:0. Proti
velice aktivní Kutné Hoře jsme po
chybách obdržely dva brzké dva góly, ale velmi poctivou hrou jsme zápas
otočili na konečných 4:2. Následoval
souboj o první místo ve skupině proti
silným Pardubicím. Důrazný soupeř
vynikal především v osobních soubojích, avšak fotbalově už byla patrná
naše dominance. Pár minut před
koncem zápasu branka Vyhlídala
znamenala jasný postup do finále.
Postupujícím z druhé skupiny byl
Hradec Králové. Hra o zlato měla od
počátku obrovský náboj a utkání nemělo předem svého favorita. Chlapci
zSKtahalioúvodníchminutzaslabší
konec,aledvěmapěknýmibrankami
otočili vývoj v náš prospěch. Hradec
se však bez boje nevzdal a po dvou
rychlých brankách dokonce vedl 3:2.
Chlapci z Hané bojovali jako o život
a odměnou jim bylo srovnání na 3:3
pár vteřin před koncem. Zápas rozhodovaly pokutové kopy a ve čtvrté
Foto: 1.SK sérii rozhodl nekompromisní střelou

každým. Ve skupině A se utkala Tatran Kohoutovice a FK Jablonec
AFK Chrudim, ŽSK Třemošnice, nad Nisou. Postupová politika zněla
FC Hradec Králové, SK Jičín, FC jednoznačně, že vítězové obou skupin
ŽĎAS Žďár nad Sázavou a FK se utkají ve vzájemném finále. Našim
Mladá Boleslav. Našimi soupeři ve prvním soupeřem se stala Zbrojovka
skupině B se staly FK Pardubice, Brno. Úvod zápasu patřil jednoznačZbrojovka Brno, Kutná Hora, ně hochům z Prostějova a po dvou

Naděje prostějovského fotbalu ovládly halový turnaj na východě Čech.

FINCENTRUM Přebor Olomouckého KFS:

Určice prohrály po šestizápasové šňůře

Fabiánek o vítězství Prostějova.

Turnaj ukázal, že práce s mládeží je
v 1. SK Prostějov na té nejvyšší možné míře a v konfrontaci s českými
družstvy neztrácíme, ba naopak jsme
schopni se popasovat i se špičkou
mládežnických základen u nás. Proto
doufejme, že se naše řady budou neustále rozrůstat o nové a nadějné fotbalisty. Nutno podotknout, že všem je
do našeho oddílu cesta otevřená, tak si
pojďte taky zahrát…
Turnaj jsme odehráli ve složení: Hanuš Petr, Fabiánek Jakub,
Gottwald Tomáš, Holub Denis,
Lachman Václav, Naicler Jan, Petr
Martin, Petr Matěj, Smilek Filip,
Spáčil Karel, Vyhlídal Jakub
Autor: Martin Neoral

1
5
1
1
2
1
4
-

FC Kralice na Hané
F

Oresvo Sokol Plumlov
O

TJ Haná Prostějov
T
1.SK Prostějov
1

známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

Fotbalisté Čechovic pokořili Opatovice
SOKOL ČECHOVICE – FKM
OPATOVICE/VŠECHOVICE
2:1 (1:1)

Branky: 43. Kvapil,
57. Urbánek
Diváků: 80
Sestava Čechovic: Brablec
– Mach, Peka, Vinklárek,
M.Horák – Bílý, Haluza,
Kolečkář (Jáhl), Urbánek
(Hruda) - R.Šteigl, Kvapil
Trenéři: S. Bilík - Hruda
ČECHOVICE - Úvod zápasu
předehrávaného kola jarní
části I.A třídy Olomouckého
KFS Čechovickým nevyšel a
hned ve 2.minutě se hosté ujali
po velké chybě v pokutovém
území vedení. Ovšem prakticky
z protiútoku mohlo být
vyrovnáno, ale Peka orazítkoval

hlavou po rohu břevno. V 6.
minutě předvedl Brablec první ze
svých výborných zákroků, když
vytáhl hlavičku opatovického
hráče na roh. V této fázi hry
byly hosté lepší, živější a lépe
kombinovali. Ve 12. minutě
zahrávali hosté přízemní trestný
kop, míč byl ve vápně tečován,
ale Brablec byl pozorný. V 16.
minutě kopal Kvapil přímý kop,
ale jeho střela šla těsně nad břevno
a o chvíli později hlavičkoval Bílý
pouze do rukou brankáře. Ve 35.
minutě měli hosté další šanci, ale
naštěstí pro Čechovice, odkrytou
branku minuli. O 5 minut později
mohl vyrovnat hlavou Urbánek,
ale jeho střela mířila nad. A těsně
před přestávkou přišlo vyrovnání.
Petr Bílý prodloužil míč do vápna
hlavou na Jakuba Kvapila a ten

levačkou polovysokou střelou
vyrovnal.
Chvíli po přestávce měl blízko
k vyrovnání Urbánek, ale
přihrávku Jáhla netrefil přesně.
V 57.minutě ale již Jarda Urbánek
mířil přesně. Petr Haluza přetáhl
přímý kop na zadní tyč, kde
stál nehlídaný Urbánek a ten se
z voleje trefil přesně do mezery
mezi brankáře a tyč - 2:1 pro
Čechovice. Další šanci měl
domácí Kvapil, ale jeho střelu
hostující brankář vytáhl. Okolo
sedmdesáté minuty vyvinuli
hosté tlak, kopali několik rohů,
ale při domácích stálo štěstí.
V 74. minutě vytěsnil domácí
brankář přímý kop, a když
Brablec v poslední minutě opět
skvěle zakročil, bylo o vítězství
Čechovic jasno.
-js, pk-

a hned to byl tak krutý DEBAKL...! Fotbalisté TJ Haná opět zaskočeni.
URČICE - Již v předehrávaném
utkání jarního 16. kola Přeboru
Olomouckého krajského
fotbalového svazu hostil v
poslední době velmi úspěšný
domácí tým úřadujícího lídra
tabulky. Před třemi měsíci se
jednalo o nováčka soutěže, který
však rázem vystrčil drápky a v
současnosti drží pozici lídra!
A hosté potvrdili, že jim osud přeje
i v Určicích. Hned po čtvrthodině
hry si to upaloval na Nejezchlevba
Janíček a nezaváhal – 0:1. Od 24.
minuty vedli hosté ještě výrazněji,
zleva centroval Jurečka a znovu
Janíček hlavičkoval na 0:2. Když
pak Mlčochovu nebezpečnou
střelu zastavily nohy brankáře
Zorka a na opačné straně hřiště
poslal Hlaváček uličkou míč
Večeřovi a ten dal Určickým
třetí gól „do šatny“, bylo takřka
rozhodnuto. O přestávce kouč

SOKOL URČICE – JISKRA OSKAVA
0:4 (0:3)
Branka: 16. a 24. Janíček, 45. Večeřa, 90. Eilewa
Rozhodčí: Žvátora – Januš, Vodák
Žluté karty:
Kiška, Mlčoch – Dragon
Diváků: 250
Sestava Určic:
Nejezchleb – Ján, Ullmann, Peka, Javořík (46. Kiška) – Bokůvka,
Los, Coufal, Mlčoch – Hochman (46. Hatle), Trajer
Trenér: František Pitron.
Pitron chtěl oživit mužstvo
dvojnásobným střídáním, ale
přestože šance Lose, Trajera i
Kišky volaly po gólu, Oskava
stále držela čisté konto. Absolutní
zmar Určických dokonal sedm
minut před koncem Los, který po
faulu na Trajera kopal pokutový
kop, ovšem gólman Zorek mu
pokus vystihl... No a když v

samém závěru utkání střídající
Eilewa vsítit Určickým ještě
čtvrtý gól, domácí příznivci jen
krčili rameny… Určice poprvé
prohrály po šesti zápasech!
„Oskavští vedou tabulku
soutěže zaslouženě. Je to moc
dobře poskládané mužstvo,
velice dobré v pohybu. My jsme
si vytvořili gólové šance až ve

druhém poločase, kdybychom je
proměnili a nezahodili penaltu,
mohlo to být ještě zajímavé.
Ale o tom nikdy fotbal není....,“
posteskl si po utkání František
Pitron, lodivod Určic. „Soupeř
nám ukázal, jak se hraje fotbal.
Měl čtyři šance a dal čtyři
branky. Na krásu se bohužel
fotbal nehraje a my jsme navíc
zcela propadli v koncovce a v
první půli i v obranné fázi. Po
přestávce jsme si sice vytvořili
převahu soupeře zatlačili ale
opět nás zklamala koncovka,
když jsme nedali ani penaltu...,“
litoval taktéž kapitán domácího
celku Pavel Los. „Porážka nás
všechny hrozně mrzí, protože
jsme se chtěli s domácími
diváky rozloučit vítězstvím a
prodloužením naší úspěšné série
neporazitelnosti. Z dnešního
zápasu si musíme vzít ponaučení

Fotbalisté Kralic odčinili výpadek
KRALICE NA HANÉ - Na
kralickým týmu byla od
začátku utkání vidět evidentní
snaha odčinit nepovedený
zápas s Litovlí v minulém kole.
V prvním poločase se převážně
hrálo mezi šestnáctkami a byla
to spíš taktická bitva. Nikdo
nechtěl udělat chybu a tak moc
příležitostí k zakončení nebylo
vidět. Domácí forvard Dostál,
podporovaný Poláčkem a
oběma krajními záložníky
atakovali rozehrávku stoperů
soupeře a ti tak byly nuceni
přecházet do útoku dlouhými
nákopy, které sbírala vcelku
bezpečně kralická defenzíva.
Do druhého poločaseu utkání
vstoupily aktivněji domácí a hned
ve 46min. vystřelil pohotově
z pravé strany Valtr a hostující
brankář měl velké problémy,
aby jeho střelu vytěsnil na roh.

FC KRALICE NA HANÉ – FK KOZLOVICE
2:0 (0:0)
Branky: 67. Valtr, 86. Borovský
Rozhodčí: Januš – Křepský, Řezníček
Žluté karty:
Liška, R. Petržela, O. Petržela – Petráš
Červená karta:
90.(+1) Poláček
Diváků: 120
Sestava FC Kralice na Hané:
Kofroň – Šmíd (65. Borovský), Trnavský, Kocourek, Liška – O.
Petržela, Růžička - Valtr, Poláček, R. Petržela (50. Matula) - Dostál
Trenér: František Jura.
V 67. minutě se domácí konečně
dočkali vedoucí branky, když
střídající Matula našel z levé
strany ve vápně volného Valtra,
který jeho centr trefil z voleje
křížnou střelou do pravého
horního rohu bezmocného
brankáře Kozlovic – 1:0.
Nádherný fotbalový moment a
výstavní trefa. Po vstřelené brance

domácí ještě podpořili útočnou
snahu, když na hřiště přišel druhý
útočník Borovský, který nakonec
domácí výhru zpečetil, když v 86.
minutě upravil hlavou konečné
skóre zápasu na 2:0 pro domácí
Kralice.
„Podali jsme kolektivní výkon,
plný bojovnosti a nasazení.
Cením si toho, že na mužstvu

byla vidět jasná snaha napravit
výsledkový i herní propadák
s Litovlí. Musím říct, že v
prvním poločase tam bylo až
moc snahy a hodně jsme hráli
nakopávané míče, místo naší
obvyklé kombinace. Kluci prostě
nechtěli udělat chybu a byla tam
vidět určitá křečovitost. Utkání
rozhodla vydařená střídání, když
hlavně Matula naší hru zpřesnil.
Po jeho centrovaných míčích
do vápna vznikaly nebezpečné
situace ze kterých nakonec padly
obě branky. Musím, ale říct, že
všichni kluci dnes podaly velmi
dobrý výkon. Nádnernou branku
vstřelil Pavel Valtr, z jeho krásné
trefy mám radost, protože na ni
čekal hodně dlouho. Prosadil se i
druhý střídající hráč Borovský,“
pochvaloval si tentokrát kouč
kralických fotbalistů František
Jura.
-pk-

Vybrala je LIPOVÁ!
PROSTĚJOV – Do areálu
SCM Za místním nádražím
zavítali v sobotu popoledni fotbalisté Lipové. Domácí Haná je
v utkání 14. kola I.B třídy skupiny „A“ Olomouckého KFS
přivítala s jasným cílem – protrhnout smůlu a konečně zase
zvítězit! To se však nepovedlo...
Jedinou branku zápasu vstřelil
jednadvacet minut před koncem hostující Naniáš a Lipová
si odvezla z Prostějova tři body!
Hned v první minutě zápasu poslal dlouhý pas domácí Mašík na
volného Konečného, ale brankář
Rozsíval sólo domácího kanonýra vychytal. Mužstvo Lipové je
plné posil, které se během podzimu sehrávají, a i proto se očekával
kvalitní technický fotbal. Hosté
se dostali do šance poprvé v 18.
minutě, když střelu Müllera vyrazil Pastyřík přes břevno na roh.
Rovněž úspěšný byl domácí gólman o šest minut později při střele
Naniáše. Ve 32.minutě se dostal
do šance domácí Martin Kolář,
který Zbožínkův centr poslal do
Rozsívalovy náruče. Celý první
poločas byla hra neurovnaná a
plná nepřesných přihrávek z obou
stran.
Ve druhé půli se obě mužstva
snažila strhnout vedení na svou
stranu. Už ve 48.minutě zahrával
domácí Mašík trestný kop, ale
hlavička Martina Koláře skončila
na horní síti Rozsívalovy branky.
Také v 51.minutě se po dlouhém
autovém vhazování dostal k míči
domácí Konečný, ale mířil nad
branku. Stejně tak dopadl i Mašík
v 68. minutě, když přihrávku od
Konečného poslal nad hostující
branku. V 69.minutě však zahřmělo na druhé straně hřiště. To
„čerstvě“ vystřídaný Aleš Burget

TJ HANÁ PROSTĚJOV – SK LIPOVÁ
0:1 (0:0)
Branky: 69.Naniáš
Rozhodčí: juřátek - Šťastný, Majer.
Žluté karty: Chum, Zbožínek, Šindler - Spáčil, A. Burget
Diváků: 100
Sestavy týmů
TJ Haná Prostějov: Pastyřík - Mikeš (84. Jančiar), Šindler, M.
Kolář, Chum - Cibulec (66. Zachar), Krupička (76. Baroš),
Zbožínek, Trnavský - Mašík, Konečný
Trenér : Daniel Kolář
SK Lipová: Rozsíval - Takáč, Spáčil, Barák, Žilka – R. Burget (88.
Koudelka), Macourek, Müller, Naniáš - Abrahám (68. A. Burget),
Lehký (84. Barták). Trenér : Liška Jaroslav
zacentroval do vápna domácích a
Naniáš poprvé překonal brankáře
Pastyříka. Domácí se snažili odpovědět o dvě minuty později, ale
střelu Konečného Rozsíval opět
chytil. Až do konce zápasu se střídaly útoky na obou stranách, ale
střelci se už nedokázali prosadit.
Hostující Lehký „ lehce „ unikl
domácí obraně, ale jako poslední
instance byl vyběhnuvší Pastyřík,
který jej odzbrojil. Tento hanácký gólman zneškodnil nadvakrát
i prudkou střelu Macourkovu v
80.minutě. Domácí hráči měli
ještě šance v 83. a 86.minutě, ale

v přemíře snahy Mašíkovy centry buď minuli nebo pouze lehce
tečovali. V poslední minutě ještě
střílel na Rozsívala domácí zadák
Chum, ale jeho střela šla do sítě
za brankou a tak vlastně symbolizovala střeleckou nemohoucnost
domácích.
V příštím, druhém předehrávaném jarním kole, pokud budou
dobré terény, zajíždí ´Hanáci´ do
Pivína, kde by chtěli odčinit čtyři
poslední zápasy ve kterých získali pouhé dva body. Přijeďte je
povzbudit v neděli od 13:00 hodin
do Pivína!
-ol, pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



DanielKOLÁŘ
Daniel KOLÁŘ - TJHanáProstějov:
TJ Haná Prostějov:
„Jednalo se o vyrovnaný zápas, který jsme bohužel kvůli naší
pasivitě a neproměněným šancím prohráli. Zápasu by asi více
slušela remíza.“
Jaroslav LIŠKA - SK Lipová :
„V první minutě mohla Haná vést 1:0, poté byl celý první poločas
byl z obou stran opatrný a pomalý. Na druhou stranu hrál se takový technický fotbal. Druhý poločas byl o štěstí a mě se podařilo
střídání a nakonec jsme byli šťastnější.“
-ol-

Fotbal

Víkend v číslech
MS DIVIZE, skupina „D“
14. kolo (15.hrané): Velké Meziříčí - Otrokovice 0:5
(0:1), Blansko - Třebíč 0:0 , Žďár n.S. - Hodonín 1:0 (1:0),
Napajedla - Sparta Brno 0:0, Vyškov - Tasovice 3:2, Bystrc
- Vrchovina 1:0 (1:0), Rosice - Uherský Brod 2:0, Konice
- Pelhřimov 2:2 (1:1)
1. Hodonín
15 8 3 4 25:14 27
2. Vyškov
15 8 2 5 28:15 26
3. Žďár n.S.
15 7 3 5 31:19 24
4. Třebíč
15 5 9 1 16:10 24
5. Rosice
15 7 2 6 26:16 23
6. Velké Meziříčí
15 6 5 4 20:22 23
7. Otrokovice
15 6 3 6 26:22 21
8. Pelhřimov
15 5 6 4 23:22 21
9. Konice
15 5 5 5 23:22 20
10. Vrchovina
15 6 2 7 13:14 20
11. Napajedla
15 4 6 5 19:18 18
12. Blansko
15 5 3 7 17:25 18
13. Uherský Brod
15 5 2 8 12:20 17
14. Sparta Brno
15 4 4 7 11:21 16
15. Tasovice
15 4 4 7 20:30 16
16. Bystrc-Kníničky 15 3 5 7 13:33 14

PŘEBOR Olomouckého KFS
14. kolo (16. hrané):Ústí - Hranice 0:2 (0:1) Branky:
Ferenc,Zachar. Želatovice - Litovel 2:4 (1:1) Branky:
Vrba,Liška - Fišara 2,Zavadil,Šrom. Zlaté Hory - 1. HFK
„B“ 0:1 (0:1) Branky: Svozil. Kralice - Kozlovice 2:0 (0:0)
Branky: Valtr,Borovský. Lipník - 1.FC Přerov 1:1 (0:1)
Branky: Šmíd - Čechák. Jeseník - Dolany 0:4 (0:2) Branky:
Duda 2,Štrbík 2. Určice - Oskava 0:4 (0:3) Branky:
Janíček 2,Večeřa,Eylewa. Hněvotín - Velké Losiny 1:1
(1:0) Branky:Novák - Šabo.
1. Oskava
16 10 3 3 43:23 33
2. Kralice
16 10 3 3 31:18 33
3. Hranice
16 8 6 2 32:22 30
4. 1.FC Přerov
16 8 4 4 29:21 28
5. Litovel
16 7 3 6 30:29 24
6. 1. HFK ‚“B“‘
16 8 0 8 26:26 24
7. Kozlovice
16 7 3 6 25:25 24
8. Určice
16 7 3 6 29:32 24
9. Velké Losiny 16 5 6 5 41:35 21
10. Želatovice
16 6 2 8 37:35 20
11. Dolany
16 6 2 8 27:29 20
12. Ústí
16 6 2 8 27:33 20
13. Hněvotín
16 4 6 6 17:26 18
14. Lipník
16 3 6 7 21:29 15
15. Jeseník
16 3 5 8 21:34 14
16. Zlaté Hory
16 2 2 12 14:33 8
(Generated by Tabulky PV Večerník, v. 0.04)

8. listopadu 2010

zápasové „meníčko“
MORAVSKOSLEZSKÁ
MOR
RAVSKOSLEZSKÁDIVIZE
DIVIZE, SKUPINA „D“
D“
předehrávané 16.
16 kolo: Vrchovina - Konice (sobota 13.11., 13:30 hodin)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
KFS
OLOMO
předehrávané 17. kolo:
ko Přerov - Kralice n.H. (sobota 13.11., 13:00),
Jeseník - Určice (sobota 13
13.11., 13:00)
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
předehrávané 15. kolo: Klenovice n.H. - Jesenec (sobota 13.11., 13:00), Dub n. M. Čechovice (sobota 13.11., 13:00), Troubky - Plumlov (sobota 13.11., 13:00)
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
předehrávané 15. kolo: Nezamyslice - Býškovice/Horní Újezd (sobota 13.11., 13:00),
Vrahovice - Kostelec n.H. (sobota 13.11., 13:00), Pivín - Haná Prostějov (neděle
14.11., 13:00), Konice „B“ - Radslavice (neděle 14.11., 13:00), Mostkovice - Protivanov
(neděle 14.11., 13:00), Hustopeče - Lipová (neděle 14.11., 13:00)

I.B TŘÍDA, skupina „A“
předehrávané 14. kolo: Býškovice - Mostkovice 2:0
(0:0) Dostál 2. Protivanov - Vrahovice 4:2 (3:1) Pospíšil
F. 2,Burget,Nejedlý - Strouhal,Mudrý. Radslavice - Hor.
Moštěnice 2:1 (2:1) Samohýl,Krátký - Bednář. Pivín Konice „B“ 2:3 (1:1) Filkas,Vláčilík Žouželka,Bílý,Mohelník. Všechovice - Nezamyslice 5:0
(1:0) Zdražil 3,Hulman 2. Kostelec - Hustopeče 0:1 (0:0)
Macháň ml.. Haná Prostějov - Lipová 0:1 (0:0) Naniáš.
1.Konice ‚“B“‘
14 10 3 1 43:13 33
2.Haná Prostějov 14 10 2 2 30:15 32
3.Lipová
14 9 1 4 33:19 28
4.Kostelec
14 7 4 3 36:23 25
5.Hor. Moštěnice
14 7 2 5 32:23 23
6.Všechovice
14 7 2 5 27:22 23
7.Býškovice
14 6 2 6 32:30 20
8.Radslavice
14 5 1 8 22:30 16
9.Hustopeče
14 4 3 7 24:30 15
10.Pivín
14 4 3 7 22:31 15
11.Nezamyslice
14 4 2 8 23:29 14
12.Mostkovice
14 3 3 8 10:35 12
13.Vrahovice
14 2 5 7 16:31 11
14.Protivanov
14 2 3 9 16:35 9

MS DIVIZE, skupina “D” - starší dorost
dohrávané 1. kolo (13. hrané): 1.SK Prostějov - Pelhřimov
0:3 (0:1), branky; Nebeský 2, Burda. Havl. Brod - Vyškov 4:2
(3:0), Bohunice - Veselí n.M. 2:1 (2:0), Líšeň - Sparta Brno „B“
2:2 (2:0), Břeclav - Žďár n.S. 4:0 (1:0), Otrokovice - Vrchovina
3:1 (1:1), Kroměříž „B“ - Velké Meziříčí 1:1 (1:0)
1. Pelhřimov
13 9 3 1 33:11 30
1. Líšeň
13 9 2 2 33:16 29
2. Břeclav
13 8 3 2 40:8 27
4. Vyškov
13 7 3 3 39:21 24
5. Žďár n.S.
13 6 2 5 29:28 20
6. Brno-Bohunice 13 6 2 5 30:32 20
7. Veselí n.M.
13 5 4 4 26:19 19
8. Havlíčkův Brod 13 6 1 6 29:39 19
9. Sparta Brno „B“ 13 3 5 5 23:18 14
10. 1.SK Prostějov 13 4 2 7 20:37 14
11. Kroměříž „B“
13 3 4 6 26:31 13
12. Velké Meziříčí
13 4 1 8 25:36 13
13. Otrokovice
13 2 4 7 10:31 10
14. Vrchovina
13 1 0 12 7:43 3

13.11., 13:00), Němčice n.H. - Určice „B“, Zdětín - Bedihošť, Přemyslovice Čechovice „B“, Brodek u Pv - Vrchoslavice, Kralice n.H. „B“ - Držovice, Otaslavice
- Olšany u Pv

KRAJSKÁ SOUTĚŽ OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“ - DOROST
předehrávané 15. kolo: Nové Sady - Určice (sobota 13.11., 10:30), Tovačov Kostelec n.H. (sobota 13.11., 13:00)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - DOROST
předehrávané 15. kolo, sobota 13. listopadu 2010, 10:45 hodin: Brodek u K. Němčice n.H., Otaslavice - Držovice (10:00), Vrahovice - Výšovice (neděle 14.11.,
10:00), Lipová - Mostkovice (neděle 14.11., 10:15), Pivín - Klenovice n.H. (neděle
14.11, 10:30), Protivanov - Olšany u Pv (neděle 14.11., 11:00) , Brodek u Pv volný
los

Usnesení VV OFS Prostějov

Mladí fotbalisté výběru

Dále se výkonný výbor usnesl, že...
¤ doporučuje funkcionářům OFS, aby
nezastávali funkce hlavního pořadatele a
pořadatele, dále oddílových rozhodčích
při mistrovských utkáních mužů.
¤ upozorňuje oddíl Doloplazy na
nezaplacení startovného. Doporučuje DK
předvolat zástupce oddílu k prošetření.

¤ upozorňuje oddíl Ivaně na
nezaplacení pokuty za nedostavení
se k utkání ve výši 5000,-Kč.
¤ schvaluje dotaci pro družstva
mládeže organizované pod
ČOS. Jedná se o oddíly: Olšany,
Přemyslovice, Vrahovice,
Otaslavice. Celková částka činí
10.692,-Kč. Jedná se o účelovou
dotaci na mládež, kterou je nutno
vyúčtovat do konce roku 2010.
¤ upozorňuje oddíly Haná Prostějov a
Brodek u Prostějova, aby vyúčtovaly
dotaci na mládež.
¤ schvaluje pořádání fotbalového kempu
v Loučné nad Desnou v termínu 2.7. - 8.7.
2011.
Příští jednání VV OFS se bude konat 6.
prosince 2010 v 16:00 hodin.
Ing. Vladimír Trunda,
předseda OFS Prostějov

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém
14. řádném zasedání dne 3. listopadu 2010 rozhodla:
* SOUTĚŽE:
- utkání Přeboru OFS dorostu Sokol Pivín - Sokol Otaslavice, které nebylo sehráno z
důvodu nemoci 7 hráčů hostujícího celku. Záležitost bude řešena na příštím zasedání
STK.
- utkání Přeboru OFS mladšího žactva Sokol Mostkovice - Haná Nezamyslice, které
nebylo sehráno. Záležitost bude řešena na příštím zasedání STK.
* ZMĚNY TERMÍNŮ:
- utkání 14. kola III. třídy mužů SK Jesenec „B“ - Sokol Kladky bude na základě dohody
oddílů sehráno 17. listopadu 2010 ve 13:00 hodin.
- utkání 15. kola Přeboru OFS dorostu Jiskra Brodek u Konice - FK Němčice n.H. bude
sehráno v sobotu 13. listopadu 2010 v 10:45 hodin
POKUTY STK :
- 50 Kč oddílu Jiskra Brodek u Konice za nenahlášení výsledku utkání 13. kola Přeboru
OFS dorostu Brodek u Konice - Sokol Klenovice na Hané dle RS čl. 23, bod 2
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
13. řádném zasedání dne 4. listopadu 2010 rozhodla:
- dle DŘ 1/6a o udělení nepodmíněného trestu zákazu činnosti pro Jiřího Navrátila (Sokol
Zdětín) na 2 soutěžní utkání od 31. října 2010, dle DŘ 1/6a o udělení nepodmíněného
trestu pro Jaroslava Rolného (Sokol Určice “B”) na 2 soutěžní utkání od 31. října 2010,
dle DŘ 1/6a o udělení nepodmíněného trestu zákazu činnosti pro Zbyňka Pospíšila (TJ
Pavlovice u Kojetína) na 2 soutěžní utkání od 1. listopadu 2010, dle DŘ 1/3a o udělení
nepodmíněného trestu zákazu činnosti pro Kamila Pitnera (Sokol Horní Štěpánov)
na 4 soutěžní utkání od 1. listopadu 2010, dle DŘ 1/6a o udělení nepodmíněného trestu
zákazu činnosti pro Petra Běhala (Sokol Olšany u Prostějova) na 1 soutěžní utkání od
1. listopadu 2010
* žádost o prominutí zbytku trestu:
- v případě Petra Gabrišky (FC Dobromilice) se dle DŘ VII/31 žádosti o prominutí
zbytku trestu na 1 soutěžní utkání vyhovuje
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

MS DIVIZE, skupina “D” - mladší dorost
dohrávané 1. kolo (13. hrané): 1.SK Prostějov Pelhřimov 7:1 (2:1), branky; Šmíd, Hlačík, Dostál, Frys,
Hausknecht, Fládr, vlastní - Šafařík , Havl. Brod - Vyškov
1:7 (1:2), Bohunice - Veselí n.M. 7:1 (2:1), Líšeň - Sparta
Brno „B“ 2:4 (1:0), Břeclav - Žďár n.S. 2:1 (0:0), Otrokovice
– Vrchovina 2:1 (1:1), Kroměříž „B“ - Velké Meziříčí 3:1
1. Brno-Bohunice 13 10 1 2 32:11 31
2. Vyškov
13 9 3 1 43:10 30
3. Břeclav
13 6 4 3 30:18 22
4. 1.SK Prostějov 13 6 3 4 36:19 21
5. Líšeň
13 5 6 2 26:15 21
6. Žďár n.S.
13 5 6 2 22:12 21
7. Sparta Brno „B“ 13 5 3 5 30:31 18
8. Havlíčkův Brod 13 4 5 4 31:34 17
9. Vrchovina
13 5 1 7 25:31 16
10. Pelhřimov
13 4 3 6 26:33 15
11. Otrokovice
13 3 4 6 12:23 13
12. Velké Meziříčí
13 3 2 8 14:40 11
13. Veselí n.M.
13 2 3 8 10:38 9
14. Kroměříž „B“
13 1 2 10 15:37 5

PŘEBOR O KFS - starší dorost
dohrávka 2.kola: Mohelnice - Jeseník
se nedostavili
1.Čechovice
10 8 1
2.Mohelnice
9 7 0
3.Jeseník
9 6 0
4.Černovír
10 6 0
5.Šumperk
10 5 1
6.FKM Konice
10 4 4
7.1. HFK ‚“B“‘
10 4 2
8.Vikt. Přerov
10 3 2
9.Šternberk
10 3 1
10.Kralice
10 2 1
11.Nezamyslice
10 0 0

PŘEBOR OFS Prostějov
II.třída

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
předehrávané 15. kolo, neděle 14. listopadu 2010, 13:00 hodin: Dobromilice Vícov, Smržice - Tištín, Vrahovice „B“ - Jesenec „B“, Kladky - Horní Štěpánov,
Čechy p.K. - Kostelec n.H. „B“ (sobota 13.11., 13:00), Výšovice - Pavlovice u K.
(sobota 13.11., 13:00), Nezamyslice n.H. „B“ - Haná Prostějov „B“ (10:00)

Upozornění: v době uzávěrky tohoto vydání nebyla na internetových stránkách
www.fotbal.cz a www.ofisport.cz zveřejněna delegace rozhodčích na utkání
soutěží divize a Olomouckého Krajského fotbalového svazu.
-pk-

I.A TŘÍDA, skupina „B“

předehrávané 14. kolo: Slatinice - Troubky 4:0 (0:0)
Křižan,Pokorný,Dočkal,vlastní. Klenovice - Náměšť na
Hané 3:0 ( 1:0) Cibulka,Šimek,Vybíhal. Bělkovice - Bělotín
0:0. Čechovice - Opatovice 2:1 (1:1) Kvapil,Urbánek
- Jasánek. Plumlov - Brodek u Př. 3:2 (1:1) Frýbort ml.
2,Bureš - Heger,Hejč. Jesenec - Kojetín 0 . 0. Tovačov
- Dub nad Mor. 0:0.
1.Kojetín
14 9 2 3 26:11 29
2.Troubky
14 9 2 3 34:25 29
3.Bělotín
14 8 1 5 23:17 25
4.Dub nad Mor.
14 6 5 3 25:20 23
5.Jesenec
14 6 4 4 24:22 22
6.Klenovice
14 6 3 5 24:25 21
7.Čechovice
14 6 3 5 27:32 21
8.Náměšť na Hané 14 6 2 6 29:24 20
9.Bělkovice
14 5 4 5 23:22 19
10.Opatovice
14 4 5 5 30:22 17
11.Plumlov
14 4 3 7 21:24 15
12.Slatinice
14 4 3 7 18:26 15
13.Tovačov
14 3 1 10 14:26 10
14.Brodek u Př.
14 3 0 11 18:40 9

Víkend v číslech

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
předehrávané 15. kolo, neděle 14. listopadu, 13:00 hodin: Hvozd - Otinoves (sobota

Výkonný výbor OFS Prostějov
na svém řádném zasedání
s pořadovým číslem 41,
které se konalo v pondělí
1. listopadu 2010, vzal na
vědomí informace z komisí
a kontrolu úkolů z minulého
zasedání VV OFS. „Úkoly
jsou plněny dle usnesení
ve stanovených termínech,“
poznamenal VLADIMÍR TRUNDA,
předseda sdružení.
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OFS Prostějov zápolili v Mohelnici

Lépe se vedlo mladším benjamínkům
MOHELNICE - V polovině října
se žákovský výběr pod hlavičkou
Okresního fotbalového svazu
Prostějov zúčastnil turnaje v
Mohelnici v kategorií „U 11“ a
„U 12“, který byl velice dobře
uspořádán a jako tradičně měl
opět výbornou úroveň všech
zúčastněných družstev. Jak si mladí
Hanáci vedli?
Mezi staršími žáčky se Prostějovanům
vůbec nedařilo a nedočkali se žádného
vítězství, což jim přisoudilo poslední
páté místo. „Některé utkání jsme
odehráli dobře, bohužel to na soupeře
nestačilo. Vůbec se nám nedařilo
zakončení a byli jsme málo důrazní.
Je třeba tento výběr, který jsme složili
úplně nově, sehrát,“ sdělili trenéři
Liška se Snášelem.
V kategorii „U 11“ už mladí fotbalisté
OFS Prostějov odehráli daleko

lepší zápasy a bylo znát i větší
herní nasazení, které přineslo dobré
výsledky. „Také tento výběr se složil
úplně nově a dostali příležitost hráči
z více klubů našeho okresu, ale je
potřeba kluky pochválit za to, jak se
se silnou konkurencí poprali,“ uvedl
kormidelník tohoto výběru Pazdera.
„Celkově naše vystoupení můžeme
zhodnotit jako průměrné, ale i přesto
si myslím, že do dalších turnajů
se kluci sehrají a zlepší k lepším
výkonům. Vždy je to o přechodu
jedné kategorie, která odejde a nová
ji nahradí. Takže z tohoto důvodu
z toho nedělám takovou vědu. Určitě
patří poděkování všem klubům,
které uvolnily hráče na tuto akci a i
trenérům a vedoucím družstev,“ dodal
Jaroslav Liška, který má v rámci OFS
Prostějov mládežnickou sekci na
povel.
-pk-

Výsledky výběru OFS Prostějov „U 12“: - Přerov 1:4 (branka Pv: Jamrich), - Jeseník
0:5, - Šumperk 0:4, - Olomouc 1:2 (branka Pv: Hruban)
Sestava OFS Pv: Vysloužil (Plumlov), Zapletal, Bárta (oba Konice), Jamrich, Hruban,
Něnička, Navrátil, Grulich (všichni Kostelec na Hané), Šmérek, Valach, Halouska,
Spurný (všichni Čechovice), Typner (Haná Prostějov). Trenéři: Liška, Snášel
Výsledky výběru OFS Prostějov „U 11“: - Přerov 2:3 (branky Pv: Černý, Večeřa), Jeseník 2:0 (branky Pv: Černý, Kotlár), - Šumperk 1:4 (branka Pv: Černý), - Olomouc
0:1.
Sestava OFS Pv: Peka, Řezník, Ježek, Jurtík, Sup, Pazdera, Večeřa, Kotlár (všichni
1.SK Prostějov), Sklenář, Batěk (oba Čechovice), Černý, Tetera (oba Haná Prostějov),
Mazal (Olšany u Prostějova), Grepl (SK Lipová). Trenér: Pazdera. Vedoucí družstva:
František Mikulka

14.kolo: Vrchoslavice-Kralice B 1:0 (0:0), Lacina, OtinovesPřemyslovice „A“ 1:5 (0:2), Škvára - Janeček, Růžička,
Slaviček, Tyl, Vévoda, Bedihošť-Hvozd 1:5 (0:0), Škvára
- Grulich 2, Kubica, Mlýnský, Továrek, Němčice-Zdětín 2:0
(1:0), Francl, Pluhař. Čechovice B - Brodek u PV 2:1, střelci
nehlášeni. Držovice - Otaslavice 2:2 (1:0), střelci nehl., Určice
B - Olšany u PV 3:0 (1:0).
1. Vrchoslavice
14 12 1 1 55:16 37
2. Kralice
14 8 3 3 33:19 27
3. Olšany
14 8 2 4 37:20 26
4. Otaslavice
14 8 2 4 27:20 26
5. Brodek u PV
14 7 2 5 39:28 23
6. Hvozd
14 7 2 5 35:31 23
7. Otinoves
14 6 3 5 25:20 21
8. Držovice
14 6 1 7 20:28 19
9. Určice B
14 5 3 6 21:36 18
10. Přemyslovice „A“ 14 4 4 6 33:20 16
11. Zdětín
14 4 2 8 11:21 14
12. Čechovice „B“ 14 4 0 10 14:31 12
13. Němčice
14 4 0 10 22:43 12
14. Bedihošť
14 2 1 11 17:56 7
Kanonýři: 16 - Bureš Tomáš (Brodek u PV), 11 - Lacina Martin
(Vrchoslavice), 10 - Jurásek Vítězslav (Němčice), Vymětal
Jaromír (Vrchoslavice).

III. třída

14.kolo: Kostelec B-Horní Štěpánov 8:1, Tištín-Vrahovice B
1:3, Haná Prostějov B-Smržice 1:1, Pavlovice-Nezamyslice
B 0:0, Vícov-Vyšovice 1:0. Jesenec B - Kladky nehráno,
odloženo na 17. 11., Čechy p.K. - Dobromilice 0:3.
1. Dobromilice
14 10 1 3 49:17 31
2. Vícov
14 10 1 3 29:14 31
3. Haná Prostějov B 14 8 4 2 36:22 28
4. Horní Štěpánov 14 7 3 4 26:25 24
5. Tištín
14 7 1 6 28:18 22
6. Kladky
13 7 1 5 27:20 22
7. Smržice
14 6 3 5 27:28 21
8. Kostelec B
14 6 0 8 37:28 18
9. Vrahovice B
14 5 2 7 24:35 17
10. Pavlovice
14 5 1 8 24:42 16
11. Nezamyslice B 14 4 2 8 20:33 14
12. Vyšovice
14 3 4 7 14:19 13
13. Čechy pod Kosířem14 4 1 9 26:41 13
14. Jesenec B
13 2 2 9 22:47 8
Kanonýři: 11 - Sipěna Milan (Tištín), 10 - Špaček Jakub
(Dobromilice), 9 - Křeček David (Kladky), Lošťák Zbyněk
(Haná Prostějov B).

IV. třída skupina A

1. Zdětín B
9 5 3 1 23:10 18
2. Brodek u Konice 9 5 3 1 20:12 18
3. Ptení
9 5 2 2 21:17 17
4. Lipová B
9 5 1 3 22:12 16
5. Plumlov B
9 5 1 3 18:11 16
6. Mostkovice B
9 2 5 2 12:12 11
7. Malé Hradisko
9 2 4 3 11:14 10
8. Rozstání
9 3 1 5 20:27 10
9. Přemyslovice B 9 0 4 5 11:24 4
10. Drahany
9 0 2 7 10:29 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

. 1. 1.SK Prostějov A 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. Pivín B
10 4 2 4 19:14 14
7. Otaslavice B
10 4 2 4 19:24 14
8. Doloplazy
10 3 1 6 23:32 10
9. Němčice B
10 2 3 5 17:24 9
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 A), 9 - Vitásek Jakub (1.SK Prostějov A).

Okresní přebor dorostu

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE C
Trenérsko-metodická komise OFS Prostějov nebude v soutěžním ročníku 2010/2011 pořádat
školení trenérů licence „C“ z důvodu malého zájmu uchazečů o získání licence „C“.
zástupce pořadatele akce za OFS Prostějov Pavel Peřina a předseda trenérské rady OFS
Prostějov Tomáš Vincourek

PŘEBOR O KFS - mladší dorost

3 : 0 kont.,hosté dohrávka 2.kola: Mohelnice - Jeseník 3 : 0 kont.,hosté
se nedostavili
1 29:9 25 1.1. HFK ‚“B“‘
10 10 0 0 53:1 30
2 44:13 21 2.Šumperk
10 9 0 1 52:11 27
3 36:11 18 3.Černovír
10 6 1 3 41:14 19
4 29:22 18 4.Čechovice
10 6 1 3 24:13 19
4 29:18 16 5.Jeseník
9 5 0 4 47:17 15
2 16:14 16 6.Mohelnice
9 5 0 4 30:18 15
4 35:18 14 7.Vikt. Přerov
10 4 1 5 26:32 13
5 9:22 11 8.Šternberk
10 3 2 5 14:21 11
6 22:28 10 9.FKM Konice
10 1 2 7 9:47 5
7 10:53 7 10.Kralice
10 1 1 8 15:41 4
10 6:57 0 11.Nezamyslice
10 0 0 10 2:98 0

KS sk. „B“, starší dorost
předehrávané 14. kolo: Kostelec - Brodek u Př. 1:4 (1:1) Bláha
- Topič 2,Bednařík,Kouřil. Lipník - Kozlovice 0:2 (0:0). Troubky
- Chválkovice 1:1 (1:0) . Nemilany - Tovačov 1:5 (0:0). Nové Sady Náměšť na Hané 2:3 (0:2). Určice - Bohuňovice 2:3 (1:2) Fréhar,Josif
- Smrček,Nesvadba,Fryčák. Hlubočky - Opatovice 1:0 (1:0).
1.Opatovice
14 11 1 2 48:22 34
2.Tovačov
14 11 1 2 42:20 34
3.Lipník
14 9 2 3 50:23 29
4.Hlubočky
14 9 1 4 40:30 28
5.Bohuňovice
14 7 2 5 31:29 23
6.Kostelec
14 6 2 6 44:33 20
7.Určice
14 5 5 4 33:28 20
8.Kozlovice
14 5 2 7 23:28 17
9.Náměšť na Hané 14 4 3 7 34:45 15
10.Nemilany
14 4 3 7 24:36 15
11.Brodek u Př.
14 3 3 8 24:35 12
12.Chválkovice
14 3 2 9 27:44 11
13.Nové Sady
14 2 4 8 25:40 10

14.kolo: Klenovice-Olšany 6:0, Brodek u PV-Vrahovice 1:7,
Držovice-Lipová 1:2, Pivín-Brodek u Konice 4:3. Němčice Otaslavice nehlášeno. Výšovice -Protivanov 1:0.
1. Pivín
12 10 1 1 45:15 31
2. Protivanov
13 9 1 3 48:23 28
3. Lipová
13 7 2 4 38:22 23
4. Otaslavice
12 7 1 4 32:23 22
5. Klenovice
13 7 0 6 51:26 21
6. Držovice
13 6 3 4 32:16 21
7. Němčice
13 7 0 6 34:26 21
8. Vrahovice
13 5 2 6 33:24 17
9. Mostkovice
12 5 2 5 29:21 17
10. Výšovice
13 5 2 6 19:28 17
11. Brodek u Konice 13 2 2 9 24:43 8
12. Brodek u PV
13 2 1 10 18:82 7
13. Olšany
13 1 3 9 13:67 6

Doškolení trenérů licence „B“
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.
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.
Závazné přihlášky zasílejte na adresu:
Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39, P.O.BOX 79,
779 11, Olomouc 9
Další informace: Mgr. Jiří Lužný, Oldřich Vitonský - tel. 585 220
241, 585 220 242, e-mail: kfsol@email.cz

Box, on-line rozhovor

8. listopadu 2010

EXTRALIGA BOXU DRUŽSTEV ČR 2010 - 2011

Jak to mezi provazy dopadlo?
2. KOLO:

BC DTJ PROSTĚJOV
BC BOXING OSTRAVA 14:4
výsledky jednotlivých utkání:
do 54 kg: Dušan Chromý - soupeř nenastoupil
2:0 bez boje (2:0)
do 56 kg: Ruslan Šakaldajev - Filip Barák
2:0 na body (4:0)
do 60 kg: Miroslav Šerban - Patrik Velký
2:0 na body (6:0)
do 64 kg: Marek Bosý - Lukáš Gorecký
2:0 na body (8:0)
do 69 kg: Vít Král - Robert Bilík
0:2 na body (8:2)
do 75 kg: Vardan Besaljan - Milan Šátek
2:0 ve 3. kole r.s.c. (10:2)
do 81 kg: Martin borek - Ondřej Kubaník
2:0 na body (12:2)
do 91 kg: Petr Novotný - soupeř nenastoupil
2:0 bez boje (14:2)
nad 91 kg: Marek Chmela - Štefan Slíž
0:2 ve 3. kole r.s.c. (14:4)
Rozhodčí:
Rusnák (Ústí nad Labem), Krpec (Ostrava), Zaspal (Most)
Diváků:
550

KB BANÍK MOST+DOPRAVA DĚČÍN
SKP SEVER ÚSTÍ NAD LABEM 8:10
výsledky jednotlivých utkání:
do 54 kg: Patrik Bartoš – Tomáš Vuong
do 56 kg: Martin Stehlík - Alexander Kovalenko
do 60 kg: Jakub Chval - Erik Huliyev
do 64 kg: Milan Gaži - David Havjannisgan
do 69 kg: Lukáš Plzák - Zdeněk Chládek
do 75 kg: Jan Klikar - Tomáš Bezvoda
do 81 kg: Stanislav Stárek - Radek Gizsman
do 91 kg: Lukáš Černík - Lukáš Viktora
nad 91 kg: Ladislav Průša - David Kroupa

0:2 na body
2:0 na body
0:2 na body
2:0 na body
0:2 ve 2. kole r.s.c.
0:2 na body
2:0 v l. kole r.s.c.
0:2 na body
2:0 k.o. ve 3. kole

Rozhodčí: Protivňák, Tomandl, Krpec a Šemnický
Diváků: 200

SAMSON BC ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLNÝ LOS
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. BC DTJ Prostějov
2
2. Samson BC České Budějovice
1
3. SKP Sever Ústí nad Labem
2
4. KB Baník Most+Doprava Děčín
1
5. BC Ostrava
2

po 2. kole:
2
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2

26:10
12:6
16:20
8:10
10:26

4
2
2
0
0

KAM DO RINGU...
3. KOLO, 13.-14. listopadu 2010: BC Ostrava - Doprava Děčín+KB Most,
Samson Č. Budějovice - BC DTJ Prostějov, SKP Sever Ústí nad Labem
volno
4. KOLO, 22.-23. ledna 2011: Doprava Děčín+KB Most – Samson Č.
Budějovice, SKP Ústí na Labem - BC Ostrava, BC DTJ Prostějov volno
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Boxeři Prostějova se s Ostravou vůbec nepárali, v sobotu je však
čeká daleko těžší oříšek - prověrka v Českých Budějovicích

Jasná výhra potvrdila týmu BC DTJ postavení na čele extraligy!
Váhová kategorie do 54 kg:
Dušan CHROMÝ - soupeř
nenastoupil 2:0 bez boje
Zahajovací utkání se nekonalo,
neboť hosté svého borce
nepostavili. „Ani nevím, koho
chtěli a měli obsadit...,“ krčil
rameny nad neduhem boxerské
extraligy domácí kouč Radoslav
Křížek. V každém případě jeho
výběr se dostal do vedení - 2:0.
Váhová kategorie do 57 kg:
Ruslan ŠAKALDAJEV - Filip
Barák 2:0 na body
„To byl výborný zápas,“ rozzářily
se oči Křížkovi při hodnocení v
zápasové listině druhého v pořadí
napsaného souboje. „Barák byl
ve druhém kole dokonce počítán,
Ruslan jasně vyhrál na body.
Bylo to zasloužené,“ usmíval se
lodivod Křížek. BC DTJ se ujalo
vedení 4:0.
Váhová kategorie do 60 kg:
Miroslav ŠERBAN - Patrik
Velký 2:0 na body
„Mirek svého protivníka
jednoznačně přeboxoval.
Od prvního kola byl v ringu
aktivnější, pohyblivější, boxoval
velmi krásně a s přehledem. Řekl
bych, že byl boxersky úplně někde
jinde a poprávu zvítězil vysoko
na body,“ chválil svého svěřence
prostějovský kormidelník. Další
dva body pro domácí znamenaly
stav 6:0.
Váhová kategorie do 64 kg:
Marek BOSÝ – Lukáš Gorecký
2:0 na body
Mladý
prostějovský
rohovník opět nastoupil proti
zkušenějšímu a možná ještě
stále favorizovanějšímu
Goreckému. Diváci shlédli
asi vůbec nejhodnotnější duel
celého boxerského dopoledne.
A prostějovský boxer měl v něm
opět navrch. „Marek boxoval
velmi dobře po taktické i technické
stránce, držel otěže utkání pevně v

rukou a ukazuje, že jeho předchozí
výsledky a výhry nad tímto
borcem nebyly náhodné. Misky
vah se jasně převažují na jeho
stranu, byl daleko lepší, oproti
Goreckému udělal velký kus
práce,“ chválil svého svěřence
spokojený Křížek. V tu chvíli to
bylo již 8:0.
Váhová kategorie do 69 kg: Vít
Král - Robert BILÍK 0:2 na
body
Talentovaný domácí boxer se
představil v ringu po téměř
půlroční přestávce zaviněné
zlomeninou ruky. A mezi provazy
to bylo znát! „Vítek byl ztuhlej,
strnulej, nešlo mu to. Musím
uznat, že i když je Král boxersky
zcela někde jinde než jeho soupeř,
ten tentokrát vyhrál zaslouženě,“

SLUŠNÁ PRÁCE. Chvílemi to sice v boxerském ringu při domácí premiéře byl boj,
ale celkově vyzněl duel jasně ve prospěch Prostějova.
Foto: Z. Pěnička

srovnal se lodivod Prostějov s Váhová kategorie do 75 kg:
první ztrátou. Ostravu v tu chvíli Vardan BESALJAN – Milan
snížila na 8:2 z pohledu BC DTJ. Šátek 2:0 ve 3. kole r.s.c.
Český reprezentant pojal utkání
hodně lišácky. „Celou dobu
si čekal na ten správný úder,
kterým soupeře skolí a ten přišel
„Celkové hodnocení je výborné, vítězství a ještě k tomu parádní
ve třetím kole. Rána, bum a
výsledek. Diváci navíc neviděli špatné zápasy. Škoda, že o dva
hotovo. Rozhodčí mu nakonec
souboje byli ochuzeni, prostějovští borci Chromý a Novotný si dnes
přisoudili vítězství r.s.c.,“ usmíval
nezaboxovali. Z našich se mně líbil nejvíc snad Marek Bosý, to byl
se Radoslav Křížek. Tím pádem
excelentní zápas. Hodně se zlepšil, minule svedl s Goreckým vybylo hotovo i v celém zápase,
rovnaný duel, jsou to rivalové, dnes ho jednoznačně předčil a vysoProstějov vedl již 10:2.
ko vybodoval. Z dnešního zaslouženého vítězství mám samozřejVáhová kategorie do 81 kg:
mě radost, ale nyní už budeme myslet jen na příštího jihočeského
Martin BOREK - Ondřej
soupeře. V Českých Budějovicích to bude už poslední naše letošní
Kubaník 2:0 na body
extraligové utkání, neboť ve čtvrtém dějství máme volno. Proč chyNečekaná tvář na prostějovské
běl Špringl? Momentálně řeší nějaké své osobní problémy, takže je
mimo hru. Uvidíme, jak to bude dál.“
-pkstraně překvapila i v ringu.
Mladý, dvaadvacetiletý boxer z

ppohledem
ohledem kkouče
ouče rradoslava
adoslava kkřížka
řížka 

Pelhřimova boxoval velmi chytře
a poprávu zvítězil. „Zaboxoval
skutečně pěkný zápas. Ukázal,
že v něm dříme talent i patřičné
kvality. Opírá se i o dobrou
fyzickou kondici. Může být
přínosem do budoucna,“ věří
lodivod BC DTJ. Tento výběr vedl
již 12:2.
Váhová kategorie do 91 kg:
Petr NOVOTNÝ – soupeř
nenastoupil 2:0 bez boje
Ani druhou hlavní hvězdu vedle
Chromého prostějovští příznivci
neviděli.. Také proti Novotnému
totiž Ostrava neměla, nebo nechtěla,
koho nasadit... „Co jsem zaslechl,
tak měl nastoupit borec, který dostal
týden před tím někde na turnaji k.o.,
proto nemohl nastoupit. Náhradu
už nepřivezli,“ konstatoval nad
druhým zrušeným soubojem R.
Křížek.V tu chvíli hrozil hostům
krutý debakl, bylo to 14:2.
Váhová kategorie nad 91 kg:
Marek CHMELA - Štefan Slíž
0:2 vzdáním ve 3. kole
Závěrečný zápas v kategorii bez
rozdílu vah prohru Ostravských
zmírnil. Namísto Musila šel do
ringu mladý Chmela. „Chopil se
toho dobře, ale na robustnějšího
a těžšího Slíže neměl. Utkání
skončilo před limitem,“ sdělil
Radoslav Křížek. Tento zápas tak
dal vítězství Prostějov konečnou
podobu 14:4.
-pk-

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

HORKÉ KŘESLO

psali jste ON-LINE ROZHOVOR,
vaším hostem byl RADOSLAV KŘÍŽEK

„Kluci nejsou žádná tykadla...,“ smál se Radoslav Křížek
PROSTĚJOV - Dalším, v pořadí třetím hostem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v rámci
seriálu ON-LINE rozhovorů se stal Radoslav Křížek, který do našeho „KŘESLA PRO HOSTA“
zavítal během pátečního podvečera, kdy celou hodinu vydržel v živé diskusi se zvídavými čtenáři.
Spoluzakladatel oddílu a šéftrenér extraligového týmu působil od počátku do konce vstřícným
dojmem a nevyhnul se žádné otázce. I proto jsme rádi, že jste využili pobídky, zeptat se de facto
prvního muže prostějovských boxerů sami na to, co vás nejvíce zajímá. Všem tak touto cestou
děkujeme! Na tomto místě najdete výběr nejzajímavějších dotazů a odpovědí v poupraveném
složení i skladbě. Interview v původním znění najdete na internetových stránkách www.
vecernikpv.cz.
¤ Nesouhlasili jste se zrušením
cizinců v extralize. Co jste pro
to učinili?
Jura Klimeš
„Rozhodlo se hlasováním klubů,
z našeho pohledu to bohužel
dopadlo tak, že cizince v extralize
zrušili. Bojovat proti tomuto
verdiktu nijak ani nešlo. Jednou
to bylo dáno a žádné odvolávání
nebylo přípustné.“
¤ Proč už neboxuje Dunka?
Pepa z Depa
„Ivan je sice velký boxerský
talent, ale jeho morálně-volné
vlastnosti jsou bohužel mimo
rámec profesionálního sportovce.
Sice teď občas přijde na trénink,
ale do ringu to v žádném případě
není.“
¤ Z čeho je financován
boxerský klub?
Ladislav Krejčí, Prostějov

„Bohužel generálního partnera
nemáme, na činnosti se podílí
vícero partnerů v čele s Městem
Prostějov a Olomouckým
krajem.“
¤ Podporuje město box
dostatečně?
Petr Sklenář, Prostějov
„V rámci možností a současné
situace určitě. Na druhou
stranu cítíme, že by box jako
jeden z nejúspěšnějších sportů
v Prostějově mohl mít ještě
výraznější renomé.“
¤ Jak je na tom box s
nedovolenými prostředky?
Slyšel jsem, že kluci hlavně v
profi hodně berou, chodí to tak,
že bez toho to nejde?
Michal K., Prostějov
„Nevím o tom, že by se něco
takového dělo. Jako každý
profesionální klub dbáme na

řádnou životosprávu a přípravu
sportovce. O dění v profi přehled
nemám.“
¤ Nechcete boxovat v
„kulturáku“ místo sokolovny?
Ta mi připadá dost malá...
Jiří Hodulák
„Box historicky do sokolovny
patří, zápasy tam mají svou
výjimečnou atmosféru i kulisu.
Lidé jsou navyklí tam chodit.
Svoji roli hrají i finanční
náležitosti.“
¤ Neuvažujete o boxerském
zápase mimo Prostějov, třeba v
rámci propagace?
Petr Mucha, Konice
„O tom jsme uvažovali už dříve
a i nyní je něco v jednání. Nechte
se překvapit, co letošní sezona
přinese...“
¤ Neplánujete uspořádat
nějaký exhibiční zápas
profíků?
p
Lukáš
Pírek
L
„Plánujeme.
Něco už je dokonce
„P
v jednání, uvidíme jak dopadnou.
V letošním roce už to asi
nestihneme,
ale v tom příštím se
n
můžete
těšit!“
m
¤ Kde skončili Pavol Polakovič,
Zdeněk
Plíva a Ludovít
Z
Plachetka?
Říkal jste, že s nimi
P
budete
spolupracovat a kde
b
nic,
n tu nic...
Petr
P Koníček
„S
„ Ludvou spolupracujeme,
občas
jezdí na naše tréninky.
o
On
O momentálně neboxuje, ale
připravuje
se, že by do toho
p
ještě
je naskočil. Zdeněk Plíva má
klasické
zaměstnání, na box už
k

Lodivod prostějovských boxerů hovořil se čtenáři Večerníku
mu tolik času nezbývá. Pavol
Polakovič zamířil do profi, ale
přestože jsme zájem o spolupráci
s ním měli, on se zachoval zcela
jinak...“
¤ Jací jsou kluci mimo boxerský
ring?
Alena Benešová, Nezamyslice
„Jsou to normální kluci jako
všichni ostatní, kteří mají stejné
zájmy i vlastnosti. Žádná tykadla
to nejsou, jestli myslíte (úsměv).“
¤ Máte vyloženě svého
boxerského favorita?
František Kubánek
„Život v boxu mě naučil nemít
osobního favorita. Například
hodně práce a investic jsme
vložili do Ivana Dunky, který měl
talent na schopnost být mistrem
světa! Jenže, byl nepoučitelný
a promrhal ho. Proto si každý
borec zaslouží stejnou píli a péči
bez rozdílu.“
¤ S kterým klubem
spolupracujete a s kým máte
nejhorší vztahy?
Jan Koutek
„Nebráníme se žádné spolupráci.
Vycházíme se všemi kluby.“
¤ Jak podle vás funguje Česká
boxerská asociace? A proč
český box v posledních letech
všeobecně tolik strádá?
Jiří Czudek
„Je to jeden ze svazů, který se
stále brání příchodu nové krve
a moderních metod... Bohužel
skutečně nepracuje tak, jak by
měl. Je to na úkor medializace,
propagace a celkové kvality
boxu. Jsou tam holt stejní lidé
jako před třiceti lety...“
¤ Proč není box v televizi?
František Pinkava
„Souvisí to s předchozí otázkou.
Protože svaz nepracuje tak,
jak pracovat má! Diváci se
ale mohou těšit na mistrovství
republiky, které bude z Prostějova
přenášeno Českou televizí.“

VYDRŽEL CELOU HODINU. Šéftrenér extraligového boxerského týmu BC DTJ Prostějov si v pátečním podvečeru našel čas
na naše čtenáře a zavítal do redakce Večerníku. Internetovou diskusi zvládl s přirozeností sobě vlastní.
Foto: Petr Kozák
¤ Co vás na boxu nejvíc baví? A
co je nejdůležitější?
Jaroslav Šulc
„Libí se mi veškerá atmosféra
kolem boxu a kolektiv, ve
kterém se člověk pohybuje.
Útěchou také je, když někdo
s boxem začíná a po čase
dosáhne jisté úrovně. Je to
tvrdý sport pro správné chlapy.
Nejdůležitější je kromě fyzické
stránky psychika. Ta tvoří až
sedmdesát procent úspěchu.“
¤ Neuvažujete o tom, že byste
během zápasů dělali nějaký
doprovodný program?
Jaroslav Peřina
„Snažíme se utkání různě
doplňovat. Diváci mohou vidět
vystoupení taneční skupiny a
podobně. Regule extraligy nám
ale neumožňují přidat další
aktivity.“

Rozhovor v původním znění najdete
na www.vecernikpv.cz
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MÁTE SVŮJ TIP NA PŘÍŠTÍHO
HOSTA ON-LINE ROZHOVORU?
NAPIŠTE NÁM DO REDAKCE
SVÉ PŘÁNÍ! VEŠKERÁ JMÉNA
ZASÍLEJTE NA E-MAILOVOU
ADRESU:
SPORT@VECERNIKPV.CZ

