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Tři roky s podmínkou

Před více než dvěma roky došlo
v prostějovských kasárnách k
neštěstí. Velmi těžce se zde zranil voják útvaru speciálních sil,
který posléze v nemocnici zemřel. A zcela zbytečně, dalo by
se říct po obyčejné klukovině.
Dva vojáci se v kasárnách „ze
srandy“ a hlavně v opilosti poprali. A jeden z nich si při vzájemné kočkované zlomil vaz.
Viník tragédie odešel po několika jednáních od prostějovského
soudu s tříletým podmínečně
odloženým trestem.
„Mohu potvrdit, že dne 21. října
byl vyhlášen odsuzující rozsudek, kterým byl obžalovaný J. K.
uznán vinným trestným činem
ublížení na zdraví. Spáchal skutek spočívající v tom, že dne 18.
srpna 2008 okolo 22. hodiny

Ukradený Peugeot, kterým se Pešek snažil v divoké honičce uniknout brněnským policistům. Marně.
Foto: Policie ČR Brno
křižovatku. Tam z vozu vyskočil Znovu v base. Uprchlý Jiří Pešek je
a dál prchal po svých. Zastavila už znovu tam, kam patří. Na svoboho až hrozba namířenou střelnou dě pobyl něco málo přes dva týdny
zbraní. Muž s falešnou totožností sedmadvacetiletého Slováka
z Košic ve vozidle převážel podezřelé věci, policisty zejména
zaujala černá kukla a několik
krátkých střelných zbraní,” sdělil
Večerníku Petr Nečesánek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství

Policiee ČR
ČR v Brně..
Kriminalisté,
dalKrim
minaalisté kteří
kteřří sii dal
ší vyšetřování případu
přebrali, si všimli, že muž
je maskován parukou.
„Postupně se jeho maskování ovšem začalo hroutit.
Podezření policistů se potvrdilo za chvíli. U muže
nalezli doklady na jméno
Jiří Pešek. Dalším prověřováním se tato identita
Zabavené věci, které Pešek převážel v kradeném autě. Vezl v něm pistoli, obušky, plynové potvrdila. V současné
pistole, 15 tisíc korun a 1 500 eur. Přiznal, že právě odjížděl do Itálie. Foto: Policie ČR Brno době je uprchlý vězeň v

celee a čeká
ček
ká naa převoz
převo
voz doo vazební
vazzební
věznice,“ dodal mluvčí brněnské
krajské policie.
Muž odsouzený za finanční podvody si útěkem nepolepšil a svobody si dlouho neužil. Nyní se mu
k současnému trestu může připočíst dalších několik let. Na druhé
straně byl již předminulý týden
postaven mimo službu velitel
eskorty, která Jiřího Peška měla v
cele prostějovského soudu hlídat.
-mik-

Na honu u Nezamyslic POSTŘELILI myslivce
Na honu v jižní části
Prostějovska byl o víkendu postřelen myslivec.
„V sobotu došlo k nešťastné

události na honu v katastru obce Nezamyslice. Během honu
byl postřelen z lovecké pušky
- brokové kozlice jeden z mys-

livců. Se zraněním byl převezen
do nemocnice. Policie případ
šetří,“ uvedla strohé informace Marta Vlachová, mluvčí
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SOUD s elitním vojákem

SLÁVA, UŽ HO MAJÍ!
Sice tomu dopomohla náhoda,
ale i to se počítá! Brněnští policisté dopadli Jiřího Peška, vězně, který na konci října utekl z
cely budovy Okresního soudu
v Prostějově. Pešek totiž na
rušné křižovatce v Brně projel
v kradeném autě na červenou,
boural a po krátké honičce ho
policisté zatkli. Strážci zákona
ho poznali téměř okamžitě, vězni na útěku nepomohlo ani to,
že měl na holé hlavě paruku...
„Ve středu krátce před šestou hodinou ranní pronásledovala hlídka z obvodního oddělení BrnoSever šedý Peugeot, který na
křižovatce Drobného a Antonína
Slavíka projel na červenou. Řidič
si nedělal nic ani z policejního
vozu jedoucím pod majáky a
jasného příkazu k zastavení. O
chvíli později dokonce nedal na
další křižovatce přednost škodovce a způsobil dopravní nehodu.
Vozidlo však značně poškodil
a po chodníku dojel až na další

15. listopadu 2010

Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci. Podrobnosti
zjistíme a přineseme příští týden.
-mik-

TO SNAD NENÍ PRAVDA...

Ilustrační foto: internet

v areálu kasáren před klubem
speciálních sil Vojenského útvaru 8280 v Prostějově při vzájemném pošťuchování přehodil
chvatem přes sebe poškozeného
J. N., čímž ten upadl nešťastně
na zem a defacto si zlomil vaz.
Jak bylo prokázáno, z nevědomé
nedbalosti způsobil obžalovaný
smrt svého kamaráda. U
tohoto trestného činu je
trestní sazba tři až osm
let odnětí svobody. Soud
se nakonec rozhodl uložit obžalovanému trest
na samé spodní hranici
O tom žádná, že golf jako sport proni- této sazby v trvání tří let,
ká už mezi nejširší vrstvy obyvatelstva. jehož výkon byl odložen
Důkazem toho je nově vybudovaný golfový areál na okraji Kostelce na Hané.
Jde o skutečnou raritu, neboť se sem
dostanete jakýmkoliv způsobem - pěšky,
autem, vlakem, na kole či na kolečkových bruslích.
„Jsme rádi, že se nám podařilo dokončit první fázi budování nového golfového areálu.
Široko daleko v regionu takové hřiště není a
tak golfoví nadšenci museli za svou zábavou
desítky kilometrů daleko. Chceme v areálu
nabídnout lidovou zábavu, žádnou snobárnu,“ řekl Večerníku Petr Klos, předseda představenstva Golf Resortu Prostějov. Velkou
reportáž o novém golfovém sportovišti, pro
Prostějovany doslova za humny, přineseme
v příštím čísle.
-mik-

Žádná SNOBÁRNA

Za golfem do Kostelce!

na zkušební dobu čtyř let. Nad
obžalovaným byl zároveň vysloven dohled. Během zkušební
doby musí nahradit pozůstalým
poškozeným třikrát 240 tisíc
korun,“ uvedl k rozsudku Petr
Vrtěl, předseda senátu Okresního
soudu v Prostějově. Jak dodal,
rozsudek není ještě pravomocný.
Otázkou pro nás laiky ale pořád
zůstává, kde se u profesionálních
vojáků vycvičených i k zabíjení
vzal přímo v kasárnách alkohol.
Velení Útvaru speciálních sil už
od prvopočátku uvalilo na případ
informační embargo, na otázky
novinářů vždy odpovídalo jen
velmi stroze a neurčitě.
-mik-

Blíží se Vánoce,

ssváteční
vátečční čas
čas na
na dárky!
dárky!
Sestavte si minikuchařku
voňavých perníčků. str. 7
Předplaťte si Prostějovský
večerník na rok 2011. str. 14

Opilý řidič srazil těhotnou ženu s kočárkem!
Zavřít až zčerná a zahodit jeho
řidičák do kanálu! To by byl
nejvhodnější trest pro šoféra,
který uprostřed minulého týdne
pod vlivem alkoholu srazil autem
v Tylově ulici těhotnou ženu s
kočárkem.
„Ve středu odpoledne v 16.10 hodin
jel třiapadesátiletý řidič z Prostějova
vozidlem Škoda Fabia a na křižovatce
ulic Tylova a Okružní zabočil
směrem na Okružní ve směru k ulici
Brněnské. Tady měl podle svého
Na místě nehody zůstal prázdný kočárek. Těhotná žena byla i s vyjádření pocit, že vozidlo jedoucí
směrem od Kauflandu se na něj
dítětem převezena k ošetření do nemocnice.

www.vecernikpv.cz

natlačilo a on nezvládl řízení, najel se svým autem
natlačiloaonnezvládlřízení,najelsesvýmautem
na chodník na pravé straně komunikace, kde došlo
ke střetu s těhotnou jedenatřicetiletou chodkyní
tlačící dětský kočárek. Došlo k lehkému zranění
chodkyně, které si vyžádalo převoz a ošetření v
nemocnici,” uvedla Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Po příjezdu na místo si vzali policisté do
parády řidiče, který se choval podezřele. „Byla
provedena dechová zkouška, která vykázala
pozitivní hodnotu. Muž nadýchal 1,08 promile.
Po výzvě policistů ale odmítl lékařské vyšetření
spojené s odběrem krve. Případ dále šetří Skupina
dopravních nehod,“ řekla mluvčí naší policie.
-mik-

Už letos si mohli Prostějované odpálit první
míčky v kosteleckém golfovém areálu.

e-mail vecernik@pv.cz

tel./fax: 582 333 433
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Naletěl podvodníkům
Posádka vozidla nabízela zboží
pětasedmdesátiletému muži, přitom ho okradla. K celé události došlo v okamžiku, kdy poškozený
seděl ve voze na parkovišti před
nákupním střediskem. Muži k němu přistoupili a ukázali věci k prodeji. Využili jeho nepozornosti a
při prohlížení dotyčnému sebrali
peněženku a osobní doklady, které měl uvnitř automobilu. I přesto,
že strážníci provedli kontrolu města zejména u obchodních center,
kde byl předpoklad jejich pohybu,
podezřelé osoby se zjistit nepodařilo. Tímto žádáme občany o větší
obezřetnost. Událost byla předána
Policii ČR.

Podařená matka...
Mladistvý kouřil cigaretu v blízkosti parku. Hlídce prozradil , že
kuřivo má od své matky. Tímto je
devětatřicetiletá žena podezřelá ze
spáchání přestupku a celá záležitost byla postoupena správnímu
orgánu.

Křik, hádky i nůž
Rodinné rozepře vyústily v odvezení výtržníka na záchytku. Hodinu po poledni vyjížděla hlídka na
oznámení o konfliktu mezi synem
a matčiným přítelem. Na výzvu
strážníků třiatřicetiletý muž z bytu
odešel. Neuplynuly však ani dvě
hodiny po ukončení zákroku a
strážníci byli opět vysláni operačním střediskem na tutéž adresu.
Vykázaný se za matkou vrátil a situace se opakovala. Křik, hádky,
neurvalé nadávky, dokonce spor
měl dle výpovědi vyústit vyhrožováním s kuchyňským nožem v ruce. Pro značnou opilost výtečníka
hlídka provedla dechovou zkoušku. Ta ukázala hodnotu 3,46 promile. Přivolaný lékař rozhodl o
převozu na záchytnou stanici do
Olomouce. Celá událost byla postoupena Policii ČR pro podezření z trestného činu.

Dobrá práce, občané
Na základě telefonického oznámení proběhla kontrola v nákupním středisku na Plumlovské ulici.
Zde se dle oznamovatele měla nacházet osoba hledaná Policií ČR.
Hlídka dotyčného objevila u stánku s občerstvením. Následné ověření totožnosti potvrdilo, že jde o
pětačtyřicetiletého muže v pátrání.
Po tomto úkonu byl hledaný převezen na služebnu Policie ČR.

Razie bez výsledku
Preventivní akce zaměřená na podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let a hraní nezletilců na výherních hracích automatech dopadla na výbornou. Po
poledni provedlo několik hlídek
kontrolu ve dvaceti provozovnách
na katastru města a v žádné z nich
nebyly zjištěny nedostatky. Osazenstvo, které požívalo lihoviny,
bylo zletilé a to i v případech, kdy
strážníci přítomné ztotožnili z důvodu mladistvého vzezření. Stejně tomu bylo i v prostorách výherních automatů.

Opilá cyklistka
Cyklistka na sebe sama upozornila. Po dvacáté hodině jela pětačtyřicetiletá žena po silnici na jízdním
kole bez osvětlení. Při upozornění
hlídkou na tuto povinnost byl z jejího dechu cítit alkohol. Dechovou
zkouškou byla u ní zjištěna hodnota 1,23 promile. Po několika minutách bylo provedeno opětovné
měření s výsledkem 1,04 promile.
Celá záležitost byla postoupena
příslušnému správnímu orgánu.

Uvězněn v bance
V nočních hodinách požádal muž
o pomoc prostřednictvím linky
156. Dotyčný uvedl, že vstoupil
do prostor banky s další osobou
pro využití služeb bankomatu. Ta
odešla a on se nemůže dostat ven,
neboť jeho karta na otevření dveří
nereaguje. Na místo vyslána hlídka, která nešťastného zákazníka
pomocí své karty vysvobodila.

Dopravní obslužnost – základní priorita!
Rozsah dopravní obslužnosti
bude v roce 2011 zachován.
Kvalitní dopravní infrastruktura a dobře fungující doprava
je základním předpokladem
ekonomické prosperity kraje.
Především nyní, v ekonomicky
složitém období s vysokou nezaměstnaností, je to strategická
a velmi důležitá věc pro každodenní život našich občanů.
Na tuto důležitou oblast je opět
v rozpočtu kraje vyčleněna potřebná finanční částka. Na
drážní železniční dopravu je

navrženo zhruba 389 milionů
korun. V této souvislosti
mohu uvést, že rozvíjíme
integrovaný dopravní
systém Olomouckého
kraje v návaznosti na
optimalizaci veřejné
osobní dopravy s
uplatněním drážní dopravy jako páteřní
sítě.
Zásluhou
krajů v tomto roce
neprovedlo ministerstvo dopravy nesmyslnou
redukci regionálních tratí v

průměru o 12 procent, což by
byla v období vysoké nezaměstnanosti s prominutím
„cesta do pekel.„ V
rámci našich možností
děláme vše pro to, aby
nádraží v Olomouckém kraji byla pro cestující bezpečná a se
standardem 21. století.
Ještě v tomto roce
bude například
zpracována projektová dokumentace na zateplení a rekon-

strukci místního nádraží v Prostějově.
Děláme také maximum pro
zavedení nových vlakových
souprav v našem kraji. Od 20.
října začala jezdit moderní souprava Regionova. Další dvě
nové soupravy budou jezdit od
roku 2012 na trati mezi Nezamyslicemi a Olomoucí přes
Prostějov, třetí mezi Zábřehem
a Šumperskem.
Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a člen Rady města Prostějova

Knihovnu čeká rekonstrukce. Půl roku bude uzavřena
Na nějaký čas se musejí milovníci knih obrnit trpělivostí.
Městská knihovna v Prostějově
totiž projde rozsáhlou rekonstrukcí. A ta se neobejde bez dočasného uzavření a následného
omezení provozu.
"Budova knihovny na Skálově náměstí bude na dobu asi šesti měsíců zcela uzavřena z důvodu
rekonstrukce. V době uzavírky
pracovníci knihovny udělají vše
proto, aby půjčování knih a dal-

ších dokumentů pokračovalo alespoň v omezené míře. Velice se
omlouváme za způsobené problémy," vzkazuje občanům Prostějovska Ivana Hemerková,
místostarostka města.
Od 16. listopadu do 5. prosince
2010 bude knihovna z důvodu stěhování zcela uzavřena, kromě dětského oddělení a pobočky ve
Studentské ulici. Výpůjční doba
všech knih a časopisů, které si lidé
před tímto uzavřením vypůjčili, se

automaticky prodlužuje až do 17.
ledna 2011. Pokud chcete knihy a
časopisy, které máte půjčené, vrátit, můžete tak učinit na dětském
oddělení knihovny na Vápenice 9 v Domě dětí a mládeže
(Po, St, Čt, Pá 11.00 – 17.00
hod.). Otevřena bude také
pobočka ve Studentské ulici
(ve čtvrtek 18. a 25.11. od
11.00 do 17.00 hod.).
Další podrobnosti o rekonstrukci knihovny a dočasném

přestěhování knih do náhradních
prostor přineseme příští týden v
rozhovoru s místostarostkou Ivanou Hemerkovou.
-mik-

Vidìno - Slyšeno
Časový pres
„Ty děti nemají na učení ani čas,“
konstatovaly maminky při společné diskusi vyhlížejíce svoje potomky. Je fakt, že pokud má dítko
absolvovat všechny kroužky a organizované aktivity, je tak nanejvýš zralé se k večeru vrátit domů a
praštit sebou do postele. Ne se zabývat ještě takovými hloupostmi,
jako jsou školní povinnosti. Holt –
doba si žádá vychovávat nanejvýš
všehoschopné jedince. A bez důkladné průpravy od raného mládí
se tomu prostě člověk nedopracuje!

Rodinná pouta
„Můžu si to dovolit, je to moje rodina,“ zdůvodňoval muž svoje počínání, když ne zrovna lichotivým
způsobem komentoval počínání
jednoho příbuzného. Má to bezesporu svoje opodstatnění. Kdo ji-
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ný, než vlastní rodina, by to měl s
člověkem myslet nejlíp. A dobře
míněnou radu, k tomu úplně zadarmo, to nikdo jiný nedá. Buďme
tedy vděčni rodinným příslušníkům, kteří nám tu a tam vyčiní. Určitě čekají, že vy byste pro ně udělali totéž…

Diskusní zóna
Možná to bude znít nadneseně, ale
má to svoje opodstatnění. Jako
místo pro svoji diskusi si dámy v
Konici zvolily místo na chodníku
u přechodu pro chodce. Vida to
slušně vychovaný řidič zastavil,
aby jim umožnil bezpečné překonání komunikace. Po chvilce, kdy
dámy úmysl neprojevily, se tedy
znovu rozjel.Aponaučení? Vymezit drbnám na chodnících diskusní
zóny, kde by neohrožovaly svoji
přítomností plynulost silničního
provozu. Pak ale ještě mít ty odvážné policisty, kteří by byli překročení tohoto nařízení pokutovat.
–MiH-

Chtěl se vyhnout, skončil na střeše

Noční můra trafikantů polapena
Kriminalisté odvedli skvělou práci, zloději hrozí pět let basy
A spadla klec! Po několik měsíců se mladému cizinci dařilo
vykrádat trafiky a kanceláře
soukromých firem v Prostějově. Teď na něho ale "klekli"
naši kriminalisté, kteří ho zajistili a usvědčili z celé série
vloupání.
"Policistům ze Služby kriminální policie a vyšetřování oddělení obecné kriminality v
Prostějově se podařilo dopadnout pachatele sériových
krádeží do trafik a kanceláří na
Prostějovsku. Jedenadvacetiletý
muž cizí státní příslušnosti s pobytem na území města Prostějova byl obviněn z trestných
činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Svými protiprávními skutky způsobil větší
škodu, za což mu v případě, že
bude pravomocně odsouzen,
hrozí trest odnětí svobody až na
pět let," informovala Večerník
Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Mladý cizinec se stal v průběhu
roku opravdovou černou

Èerná kronika
A má vyděláno!

Dosud neznámý pachatel se
vloupal do rodinného domu v
obci Stínava. Využil nepřítomnosti osob v domě, přesně nezjištěným předmětem překonal dozický zámek uzamčených vstupních dveří, vnikl do
domu, kde ze skříně v pokoji
odcizil papírovou obálku s finanční hotovostí 70 000 korun,
z peněženky odcizil další finanční hotovost ve výši 8 000
korun a poté dům stejnými
dveřmi opustil.

Krádež peněženky při sobě

Začátekm listopadu na parkovišti před Obchodním domem
Albert společným jednáním
dosud nezjištěná žena odcizila poškozenému z kapsy kalhot peněženku s finanční hotovostí 100 korun a dosud nezjištěný muž z kapsy bundy
bankovku v nominální hodnotě 500 korun, které měl na
sobě.
Popis pachatelů: muž snědé
pleti, vysoký 167 cm, krátce
střižené nagelované vlasy,
mluvil česky, štíhlý, věk kolem 25 - 26 let, bez vousů, trochu šilhal na obě oči, oblečen
byl v černé kožené bundě,
modrých riflích a černých polobotkách. Žena snědé pleti, o
hlavu vyšší jak popsaný muž,
černé vlasy střižené na mikádo, mluvila česky, věk kolem
26-27 let, na ruce měla zlaté
prsteny, oblečena byla v modrých riflích, žluté halence, pleteném červeno-modrém kabátě, obuta byla v černých polobotkách.

Vloupání do Cavala

Zatím neznámý pachatel se po
překonání visacího zámku
ochranné mříže a následném
vypáčení vstupních dveří vloupal do restaurace Cavalo na
ulici Za Velodromem v Prostě-

můrou všech prostějovských
trafikantů. Jeho řádění začalo
už v červnu. "Nejprve se vloupal do trafiky v ulici Dr. Horáka, kde krádeží cigaret,
alkoholu a dalšího zboží způsobil škodu za bezmála 25 tisíc
korun. V polovině června pak
vypáčil ochrannou mříž novinového stánku v ulici Šárka,
odkud odcizil finanční hotovost
a poškodil zařízení trafiky. To
vše ke škodě majitele ve výši
přes 12 tisíc korun," uvedla
mluvčí policie.
Zloděj si pak dal na pár týdnů
pokoj, znovu udeřil až v závěru
srpna. Kromě trafik se zaměřil i
na kanceláře soukromých firem.
"Ve Vrahovicích v ulici Marie
Majerové vnikl do vyšetřovny
objektu firmy Medicom´s a
ukradl zde počítač s notebookem celkově za 29 tisíc korun.
Dne 20. září pak vykradl trafiku
ve Svatoplukově ulici, kde si
přisvojil hlavně cigarety a také
drobné mince. Způsobil zde
škodu za 8 340 korun. Ve Vra-

hovické ulici se pak ještě vloupal v přízemí domu do kanceláře, ze které odcizil počítač za 5
tisíc korun. Další jeho trestné
činy následovaly v měsíci říjnu.
Na ulici Šárka znovu vykradl
trafiku, odkud si vzal hotovost
ve výši 100 korun a cigarety za
2 600 korun. Za oběť mu padla
i trafika na Floriánském náměstí, odkud odcizil finanční
hotovost 9 500 korun a značné
množství cigaret. Celkově tady
byla vyčíslena škoda přesahující
100 tisíc korun. Jeho posledním

jově. Následně odcizil finanční
hotovost a různé zboží, čímž
majiteli způsobil škodu v předběžné výši 10 000 korun.

vací povinnosti o změně ve
skutečnostech rozhodných pro
trvání nároku na dávku, její výši a výplatu, která je součástí
žádosti o příspěvek na živobytí, kterou v roce 2007 podala na
odboru sociálních věcí u Městského úřadu v Konici, následně s úmyslem získat neoprávněně finanční prostředky, neoznámila do 8 kalendářních dnů
k Městskému úřadu v Konici
změnu ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na
výši dávky. A to skutečnost, že
od měsíce února 2008 začala
pobírat na své děti zvýšené výživné v částce 4 500 korun z
původních 2 000 korun a za
období od začátku roku 2008
do konce měsíce dubna letošního roku jí tak byla neoprávněně vyplacena dávka státní
sociální podpory - příspěvek
na živobytí ve výši 45 200 korun. Ženě nyní hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Ukradl dva "horáky"

Dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem bez zjevného násilí vnikl do prostor
podzemní garáže v Prostějově
na ulici Krasická, kde odcizil
jedno jízdní horské kolo Dema
Imeria, které bylo uzamčené
lankovým zámkem do stojanu
na jízdní kola a jedno jízdní
horské kolo Author Mission.
Způsobená škoda činí 30 000
korun.

Vysál naftu

Od začátku měsíce listopadu
do současné doby neznámý
pachatel provedl krádež motorové nafty o objemu 487 litrů
po překonání překážky uzamykatelné nádrže u čtyř zaparkovaných vozidel nákladních
sklápěčů v místě areálu zemědělského družstva ROLS Konice, farmy v obci Runářov a
způsobil škodu třem subjektům poškozených firem, čímž
se předběžně obohatil částkou
asi 14 610 korun na motorové
naftě a na zařízení strojů po vypáčení víček způsobil škodu 3
400 korun.

Snadný lup

Dosud neznámý pachatel v
Prostějově na ulici Lidická odcizil z neuzamknutého motorového vozidla značky Volkswagen v areálu bývalé nemocnice ledvinku, ve které měl
majitel mobilní telefon, peněženku s finanční hotovostí 8
000 korun a spoustu osobních
dokladů včetně firemní tankovací karty CCS a čipu od
vstupních firemních dveřích.

Podvedla úřady

Z trestného činu podvodu byla
obviněna devětatřicetiletá žena z Konicka. Žena, ačkoliv
byla řádně poučena o ohlašo-

prokázaným skutkem bylo
vloupání do novinového stánku
v Dolní ulici. Opět zde ukradl
cigarety a způsobil celkovou
škodu za 7 tisíc korun," vypočetla další trestné činy mladého
cizince Eva Čeplová, mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Kriminalisté nyní zahájili trestní
stíhání, kdy mladíkovi hrozí až
pětiletý kriminál. Celková
škoda, kterou způsobil, byla stanovena na částku přesahující
191 000 korun. Trestní stíhání je
vedeno na svobodě.
-mik-

Trafiky a kanceláře soukromých firem. To byly terče mladého zloděje, kterého dopadli prostějovští kriminalisté.

Úvěrový podvod

Policisté z Oddělení hospodářské kriminality v Prostějově
obvinili z trestného činu úvěrový podvod třiatřicetiletého
muže z Prostějovska. Obviněný v březnu letošního roku
uzavřel jako dlužník prostřednictvím prodejny v Prostějově
smlouvu o úvěru, v níž záměrně nepravdivě prohlásil, že od
poloviny dubna letošního roku
v sedmi pravidelných měsíčních splátkách vrátí úvěr ve výši 6 299 korun, ačkoliv věděl,
že na splácení nemá dostatek
peněžních prostředků. Muž
však neuhradil ani jednu splátku. Obviněnému nyní hrozí
trest odnětí svobody až na dvě
léta.

Jezdil jako Dán

Třiapadesátiletý muž z Konicka v úterý v ranních hodinách
řídil vozidlo Volkswagen
Transporter, přičemž byl kontrolován policejní hlídkou.
Provedenou dechovou zkouš-

kou mu byla naměřena hladina
2,36 promile alkoholu. Řidič s
naměřenou hodnotou souhlasil, odběr krve odmítl. Další
jízda motorovými vozidly mu
byla zakázána.

Zmizely parfémy

Prostějovští policisté šetří
trestný čin krádeže v obchodním centru Arkáda v Prostějově, konkrétně v oddělení parfumérie. Neznámý pachatel
zde ve středu v dopoledních
hodinách odcizil z prodejních
polic zde volně odložené tři
kusy parfémů Giorgio Armani
a jeden kus parfému Christian
Dior v celkové hodnotě 8 320
korun.

Nesmí řídit

Ve čtvrtek odpoledne byl v obci Bedihošť kontrolován hlídkou Obvodního oddělení Prostějov 2 devatenáctiletý řidič
osobního vozidla Ford Fiesta.
Provedenou kontrolou bylo
zjištěno, že muž má rozhodnutím Městského úřadu v Prostějově vysloven zákaz činnosti
spočívající v zákazu řízení
všech motorových vozidel.
Svým jednáním se muž dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.

Další ožrala v autě

Ve čtvrtek večer byl v obci Bedihošť kontrolován hlídkou
Obvodního oddělení Prostějov
2 čtyřiačtyřicetiletý řidič osobního vozidla Škoda Felicie. Řidič byl vyzván k podrobení se
dechové zkoušce, která vyzněla pozitivně s naměřenou hodnotou 2,37 promile alkoholu.
Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další
jízda s motorovými vozidly.
Svým jednáním se muž dopustil trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Ve snaze vyhnout se protijedoucímu vozidlo, které se dostalo do
jeho jízdního pruhu, se sám řidič
zánovního Audi dostal do potíží.
Vjel do příkopy, která ho vymrštila zpět na vozovku, na
které s autem nakonec skončil
na střeše. Karambol se naštěstí
obešel bez zranění.
"V úterý večer jel sedmadvacetiletý řidič z Prostějovska osobním
vozidlem Škoda Octavia po silnici mezi Jednovem a Hrochovem. Vlivem nepřizpůsobení
rychlosti vozidla v dešti na mokré
vozovce v táhlé pravotočivé za-

táčce vjel do protisměru, kde jel v
protisměru jedenatřicetiletý řidič
s vozidlem Audi A6. Tento ve
snaze zabránit střetu vyjel vpravo
mimo vozovku, poté na svah a
zpět, kdy na vozovce došlo k jeho
otočení na střechu. Policisté po
příjezdu na místo nehody zastavili
provoz v obou směrech. Naštěstí
došlo pouze ke hmotné škodě na
vozidle Audi, ani jeden řidič neutrpěl zranění. Dechová zkouška
na alkohol byla u obou negativní,"
popsala nám nehodu Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
-mik-

Ten šofér je “MAGOR”
Bez řidičáku a s 4,50 promile!
Co si dneska rádoby řidiči dovolí, ukázal případ z předminulého víkendu. Policisté
zastavili chlápka v autě, který
byl totálně opilý. A navíc bez řidičáku a se zákazem řízení!
Ve večerních hodinách řídil osmačtyřicetiletý řidič z Prostějova
osobní vozidlo Volvo v Prostějově po ulici Olomoucká směrem
do centra města. U křižovatky s
ulicí Tovární byl zastaven a kontrolován hlídkou. Řidič při kontrole nepředložil řidičský průkaz.

Lustrací bylo zjištěno, že má
Městským úřadem v Prostějově
vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových
vozidel až do ledna příštího roku.
Byla u něj také provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem. Naměřena mu byla
neuvěřitelná hodnota 4,50 alkoholu! Muži byla na místě zakázána další jízda. Případ se dále
vyšetřuje," uvedla Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Rodičům hrozí kriminál
Na pořádný malér si zadělali rodiče patnáctileté dcery z Dobromilic. Neposílali ji do školy a ta
tímto zameškala přes stovku
hodin. Oběma, matce i otci, teď
hrozí dva roky kriminálu.
"Z trestného činu ohrožování výchovy dítěte jsou podezřelí rodiče
z Dobromilic na Prostějovsku,
kteří v průběhu prvního pololetí
školního roku záměrně v místě
svého trvalého bydliště ani jinde
řádně neposílali do školy a nezabezpečovali tak povinnou devítiletou školní docházku své

patnáctileté dcery. Ta v důsledku
toho neomluveně zameškala 113
vyučovacích hodin, a to i přesto,
že byli na neomluvenou absenci a
současně na nutnost zajišťovat
školní docházku své dcery školou
upozorňováni. Rodiče však neprojevovali snahu zajímat se o její
docházku a výsledky ve škole.
Rodiče jsou nyní vystaveni trestnímu stíhání, kdy jim za tento
trestný čin hrozí dvě léta odnětí
svobody," uvedl Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí prostějovské policie.
-mik-

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

Nejsou jiz mezi námi...
Ludmila Greplová 1924 Kostelec na Hané
Růžena Klimková 1922 Prostějov
Marie Koupilová 1924
Prostějov
Františka Mikulášková 1936 Prostějov
Josefa Špičáková 1922
Hněvotín
Květoslava Černá 1948
Brodek u Prostějova Jarmila Zbožínková 1924 Dobrochov
Hačky
Františka Niklová 1936
Prostějov Bohumila Pluháčková 1930
Ludmila Foukalová 1951
Prostějov Eugenie Kouřilová 1911 Kostelec na Hané
Mostkovice
Věnceslava Franková 1937 Plumlov Jaroslav Peška 1934
Protivanov
Josef Kolářík 1927
Otaslavice František Zapletal 1949
Olomouc
Věra Šimková 1950
Mostkovice Vlasta Gerlichová 1935
Pohøby v tomto týdnu
Středa 17. listopadu 2010
Anna Korčáková 1915 Ptení 13.00 kostel Ptení
Pátek 19. listopadu 2010
Věra Hájková 1925 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Antonín Maňas 1919 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Janeček 1934 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
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Nemocnici hrozí KOLAPS Náměstí Husserla - čas se krátí!
POLOVINA LÉKAŘŮ CHCE ODEJÍT Stihnou stavbaři šibeniční termín?
Už 165 lékařů z nemocnic
celého Olomouckého kraje je
rozhodnuto po Novém roce
podat výpověď, pokud se současné podmínky ve zdravotnictví nezlepší. Podepsali se
totiž pod výzvu Děkujeme, odcházíme. Je to sice až ta nejhorší varianta, ale pokud by se
uskutečnila, mohla by ohrozit i
chod některých oddělení.
V prostějovské nemocnici výzvu
podepsala zhruba polovina lékařů. Pokud by všichni hodlali
skutečně v lednu odejít za lepšími podmínkami na západ Evropy, našemu zdravotnickému
zařízení by hrozil neskutečný kolaps. "Víme, že někteří z našich
lékařů výzvu podepsali, ale nemáme informace, že by již některý z nich podal výpověď,"
uvedla Hana Szotkowská, mluvčí holdingu Agel, který naši nemocnici provozuje. Vedení
společnosti Agel si zatím žádný
kolaps nepřipouští, ale situaci nepodceňuje.

"To, jak bude situace vypadat
skutečně, poznáme až na konci
prosince. Samozřejmě se připravujeme, že budeme muset stav
řešit," dodala Szotkowská.
Nemocnicím se však nyní těžko
připravují krizové scénáře, podle
kterých by mohly řešit odliv lékařských kádrů, pokud by tedy

skutečně nastal. "Neznáme počet
lékařů, kteří mají v plánu odejít,
ani to, kterých oborů by se
případné odchody měly dotknout. Bez těchto informací nemůžeme připravovat jakákoliv
opatření," uzavřela toto téma
Hana Szotkowská.
-mik-

Pokud by v lednu skutečně z prostějovské nemocnice odešla
polovina lékařů, mělo by to fatální důsledky.

VIDĚLI JSTE SRÁŽKU NA PŘEJEZDU?
Volejte policii, zatím neznámý řidič UJEL
V pátek brzy ráno došlo v Kostelci na Hané ke srážce na železničním přejezdu mezi motorovým osobním vlakem a
dosud neznámým vozidlem.
Neznámým proto, protože jeho řidič z místa nehody ujel a
zatím se po něm slehla zem.
Pomůžete ho policii najít?
"V pátek 12. listopadu 2010 v
06.15 hodin jel neznámý pachatel s dosud nezjištěným vozidlem v obci Kostelec na Hané po
ulici Příhon k železničnímu přejezdu ve směru od křižovatky
ulic Tyršova a 8. května. Před železničním přejezdem nerespektoval dopravní značení a uvedený přejezd přejížděl v době, kdy
se již blížil osobní vlak ve směru
do Prostějova. Došlo ke střetu a
hmotné škodě na obou vozidle i
vlaku, zranění nebylo zjištěno.
Vozidlo neznámého pachatele
bylo poškozeno na pravé zadní
straně a z místa dopravní nehody
řidič či řidička následně ujel.

Technická závada, jako příčina
dopravní nehody, nebyla na
místě ohledáním zjištěna ani
uplatněna. Hmotná škoda byla
vyčíslena na dva tisíce korun,"
informoval nás Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Piráta silnic nyní policisté hledají. "Celou věc dále šetří skupina
dopravních nehod Policie ČR v

Prostějově. V souvislosti s tímto
případem Policie ČR žádá
všechny případné svědky
události, kteří by mohli přispět k
objasnění dané skutečnosti a odhalení neznámého pachatele, nechť se obrátí na nejbližší služebnu Policie ČR nebo telefonicky
volají na linku 158," dodal mluvčí prostějovské polciie.
-mik-

Šibeniční podmínky. Stavební
firma, která vyhrála výběrové
řízení na rekonstrukci náměstí
E. Husserla, dostala nesnadný
úkol. A to obléct do totálně
nového hávu celý plac za neuvěřitelných 47 dní. Zhruba polovina tohoto termínu je pryč, 14.
prosince má být vše hotovo.
Lidé i vedení města se ptají,
stihnou to?
"Už jsem slyšel několik poplašných zpráv po Prostějově, že se
rekonstrukce nestihne, že nebude kam zasadit zeleň, že všechno
se dělá špatně a podobně. Co se
týká výsadby zeleně, zatím se
upravují celkové prostory náměstí, proto se zdá, že je to zde zatím samý beton, štěrk a kámen.
Mohu ale veřejnost ubezpečit,
že na náměstí skutečně zeleň bude, a dokonce ve větším množství než v minulosti. Vše si pečlivě
hlídá pan Jankůj z Technických
služeb, kterého známe všichni
jako kvalifikovaného zahradníka a velkého odborníka na veřejnou zeleň," řekl na úvod Miroslav Pišťák, starosta Prostějova, který ve středu mimocho-

dem přímo s panem
jam. Jámy přibližně válcovi- včetně zarovnání okrajů a odJankůjem
byl
tého tvaru budou vyhlou- stranění nepatřičných zbytků bepřímo na místě a
beny do hloubky jedno- tonu. Pak dno jámy bude zasyobhlížel práce
ho metru na úroveň pa- páno kvalitní zeminou a vysazen
na rekonstrukci
rapláně, tedy původ- strom zahradnickou firmou, která
náměstí.
ního terénu, na který se bude o strom starat po dobu
Stavební firma
byla uložena geotextílie. záruční lhůty," seznámil nás s pozahájila práce na
Následně bude geotex- drobnostmi ohledně vysázení zerekonstrukci námětílie vyříznuta, aby kořeny leně na námětí Husserla Antonín
stí Husserla 29. října.
mohly prorůstat do větší hloub- Zajíček, vedoucí odboru rozvoje
Když k tomuto datu připočteme ky. Jáma bude vyhloubena ručně a investic města.
-mik47 dní, vychází nám konec rekonUPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU
strukce na 14. prosince. "Každý,
PŘEDNOSTI V JÍZDĚ
kdo chodí kolem současného
náměstí, se může přesvědčit, jak Řidiči pozor! Od pondělí 15.lijsou stavební práce daleko. Pokud stopadu 2010 platí ve zrekonnám svatý Petr bude nakloněn s struované části Husova náměpočasím jako dopusud, věřím, že stí - II. etapa - přednost zprava.
se vše stihne jak má. Ten termín
dokončení je nepředstavitelně
náročný. Je to všechno opravdu lidově řečeno na doraz," dodal starosta.
V rámci Husserlova náměstí má
být vysazeno celkem 21 stromů.
Konkrétně 17 kusů habru
obecného v místě parkoviště a
pěší zóny a 4 kusy lípy malolisté
podél stávající cyklostezky.
"Stromy budou vysazeny s koře- Sedm dní v týdnu, mnohdy dvanáct hodin denně. Stavbaři makají
novým balem do připravených jako o život, na náměstí Husserla jde o závod s časem.

Starosta
M. Pišťák:
"Když svatý
Petr dá...

Policie je na stopě hřbitovní ZLODĚJNY

Strážníci našli ve sběrně urny se štítky nebožtíků
Dva neobvyklé případy řešili minulý týden strážníci městské policie. Před firmou u
nádraží byla nalezena půltunová kovová deska, kterou někdo záhadně ukradl a
zřejmě ji už nestihl přemístit do sběrných surovin.
Druhý případ je závažnější.
Právě ve výkupně surovin
našli policisté urny na lidské
ostatky společně s několika
hřbitovními lampami. Tyto

věci jednoznačně musejí pocházet z trestné činnosti.
Otázkou je, proč sběrna vůbec tyto předměty vykoupila
a neupozornila na pachatele
ihned policii...
Nejdříve strážníci informovali o neobvyklém nálezu. "V
odpoledních hodinách na linku 156 nahlásil občan kovovou desku s dvoukolákem
před vjezdem do firmy PV
RECYKLING v blízkosti

Strojvůdce tohoto osobního vlaku nedokázal srážce zabránit.
Motorák pak zůstal desítky minut na přejezdu stát, zatímco
policisté marně pátrali po viníkovi nehody. Ten z místa zbaběle ujel.

Hledají se svědci násilného činu
Chlapi, dostavte se ve středu na soud!
Neobvyklé pátrání po dvou
mužích vyhlásila na základě
žádosti okresního soudu prostějovská policie. Muži jsou totiž pro soud důležití jako svědci násilného činu a musejí se
dostavit ve středu k soudnímu
přelíčení. Zatím však nikdo
neví, kde se oba hledaní nacházejí.
"Okresní soud v Prostějově požádal o vypátrání těchto osob.
Jedná se o důležité svědky ve
věci násilné trestné činnosti
spáchané na území města Prostějova začátkem roku 2010.
Pánové Peter Kolrus a Bohumil Foldyna se mají se dostavit
dne 16. listopadu 2010 v 14.15
hodin na Okresní soud v Prostě-

Pohledem shora
Pohledem shora

jově na Havlíčkově ulici 16,"
uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Prostějovská policie zároveň
žádá občany, kteří by k současnému pobytu výše uvede-

ných mužů měli nějaké poznatky, ať se přihlásí na bezplatné
lince Policie ČR 158 nebo zavolají přímo Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326. -mik-

Prostějov
si připomněl
Den veteránů
Peter Kolrus

Bohumil Foldyna

ŠMELINA

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
si to nebere konce! Kabinet, který se sám od sebe začal nazývat
‚vládou rozpočtové odpovědnosti‘ to evidentně nemá vůbec jednoduché. Teda nemyslím tím reakcemi veřejnosti na jejich úsporné
tahy. Její důvěryhodnosti jí však nahlodávají spíš kostlivci ve vlastních
almarách. Teď se řeč motá velmi nelichotivě kolem někdejšího ministra
obrany Martina Bartáka, který je zdá se stejně tak dobrým odborníkem v rezortu financí, jinak
by přece nemohl náměstkovat cifršpionovi Miroslavu Kalouskovi. Jeho doporučením mu byla patrně původní odbornost neurochirurga… O to teď ale nejde. Kolem jeho krku se ale začíná omotávat smyčka ne zcela průhledných armádních zakázek, které samozřejmě odmítá.
Jak jinak! Nejde však pouze o dobu ministrování, ale podle všeho ne zcela košer na obraně hospodařil už jako náměstek svého předchůdce, kdy mimo jiné měl požadovat úplatek v řádu milionů dolarů za to, že Tatra Kopřivnice získá armádní zakázku. Podle názorů odborníků se dalo na nákupech podstatně ušetřit. Možná by bylo teď potřeba o trochu míň sahat po drastických
úsporách. Jak ale chce vláda rozpočtové odpovědnosti získávat důvěru a podporu pro své reformní kroky, když to trochu vypadá, že zatímco káže vodu, sem tam sama pije víno? Je snad
politická úmluva nadřazená charakteru a morálce zúčastněných? Pravda – náměstek ministra
je, nebo by spíš měl být jen úředník, ministerský výkoňák. Nicméně i zde existují politické
klíče na obsazování, aby se koaliční strany měly trvale pod vzájemnou kontrolou. A pokud se
teď vede spor o člověka, který by měl mít na svědomí byť jeden z mnoha mu přisuzovaných
skutků, je to problém. Nabízí to totiž i otázku, kolik podobných šmelin se v eráru děje, a když
může mít třeba i nepřímo na svědomí jeden vládní činitel několik zbytečně vyhozených miliard, kolik je to v reálném součtu za celý vládní aparát ve všech rezortech? Těžko říct, čeho se
rozpočtová odpovědnost týká a čeho radši ne!

A

Jak se na ploše za nádražím objevila půltunová kovová plotna,
to je doteď pro mnohé záhadou...

Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 se uskutečnil již
tradiční Den veteránů, jehož součástí byl i
pietní akt na městském hřbitově, kterého se
zúčastnil také poslanec Parlamentu ČR
MUDr. Pavel Holík. Následně se uskutečnil
slavnostní nástup útvaru v objektu kasáren 601.
skupiny speciálních sil spojený s dekorováním
příslušníků tohoto útvaru za misi v Afghanistánu.
-red-

hlavního nádraží. Na uvedeném místě strážníci zjistili
železnou plotnu o rozměrech
1,5 metru krát 3,2 metru. Ta
konstrukčně
odpovídala
rampě na manipulaci s materiálem. Po dohodě s pracovníkem výše uvedené firmy bylo železo za pomocí vysokozdvižného vozíku přemístěno
do areálu a zváženo. Hlídka
dopátrala, že rampa pochází z
přilehlé drážní budovy. Za jakých okolností se tento
předmět vážící 480 kilogramů
dostal na toto místo, se zjistit
nepodařilo," uvedla k prvnímu případu Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
Jak již bylo řečeno, druhý
případ byl mnohem závažnější a po zjištění strážníků byl
předán prostějovským kriminalistům. "Jde o nález pohřebních nádob ve sběrných surovinách. Strážník při provádění
kontroly ve výkupnách objevil v prostoru určeném pro barevné kovy několik neobvyklých předmětů. Ty svým tvarem připomínaly věci patřící
na hřbitov. Při bližší prohlídce
bylo nalezeno 8 kusů nepoškozených uren se jmény ne-

Ve sběrně surovin objevili
strážníci při kontrole
pohřební nádoby i se štítky a jmény
zesnulých.
božtíků a šest kusů hřbitovních lamp. Zkontaktován byl
pracovník provozovny, který
uvedl, že k vykoupení došlo
na základě sdělení „zákazníka„, že jsou tyto věci určeny k likvidaci. Vzhledem k jejich počtu byla ihned vyrozuměna kriminální služba,
která si záležitost převzala k
dalšímu šetřením," sdělila Jana Adámková.
-mik-

Zpravodajství, inzerce

15. listopadu 2010

INVESTUJEME

Finanční poradenství

„Hvězda Bernanke”

V průběhu úterka a středy předminulého týdne se všechny oči
obracely na Ameriku a s očekáváním pozorovaly, jak dopadnou dvě pravděpodobně nejdůležitější události tohoto kvartálu –
volby do Kongresu a Bernankeho
prohlášení o druhé vlně kvantitativního uvolňování. V případě toho prvního se do Sněmovny reprezentantů probojovalo více Republikánů a hlavní část parlamentu tak bude v USA kontrolovat opoziční strana. V senátu mají sice stále většinu Demokraté,
nicméně současný stav udělá škrt
přes rozpočet jakýmkoli dalším
fiskálním stimulům a levicovým
zákonům. Výsledek voleb však
nijak zásadně s trhy nezahýbal a
hlavní hvězdou večera byl, jak už
v poslední době bývá zvykem,
předseda amerického FEDu, Ben
Bernanke. Ten již od konce srpna
trhy udržoval ve stavu napětí, kdy
bez bližších specifikací přislíbil
další vlnu kvantitativního uvolňování, sloužící jako stimulus
ekonomiky. Odhady se pohybovaly v rozmezí 500-1000 miliard
dolarů, byli však i tací, kteří tvrdili, že k ničemu nedojde, nebo tací,
kteří odhadovali výši uvolňování
vysoko nad úrovní 2 biliónů. Bernanke nakonec oznámil výši ve
spodní části pásma, tedy na úrovni 600 miliard dolarů. To však je
75 miliard měsíčně, což je opravdu vysoký příliv nových peněz na
trh.
Trhy zprávu přijaly, jako kdyby o
ničem takovém předtím neslyšely
– růst téměř dvě procenta je naprosto absurdní v situaci, kdy trhy
rostly měsíc a půl jen na bázi informace o tom, že se kvantitativní
uvolňování chystá. Například čtyřprocentní propad průmyslové
výroby v Německu prošel sítem

investorů bez povšimnutí. Nutno
podotknout, že pozitivní reakci
jsme nečekali, obzvláště v situaci,
kdy jsou trhy ve stavu překoupenosti a býčí sentiment je dvakrát
silnější než medvědí. A nejsme jediní: i hvězdní analytici jako Rosenberg, Edwards, Cashin a
spousta dalších, byli překvapeni
nadměrnou reakcí, která není vysvětlitelná žádnou konvenční či
dokonce odvážnější teorií. To ilustruje rozlišné pocity, které na trhu
kolují. Bohužel, kultura nekonečných intervencí, ať už monetárních nebo fiskálních, dokázala během deseti let zničit stovky let
zaběhlé tradice a pravidla investování. Problém je, že reálná hodnota aktiv se nikterak nemění, bez
ohledu na to, jak moc se stát snaží
jejich ceny tlačit vzhůru. Například americké akcie, denominované ve zlatu, mají naprosto katastrofální výnosnost, byť v dolaru
je jejich trend zřejmě rostoucí.
Znalost dalších kroků nám však
dává konečně možnost operovat s
fakty, a nikoli sázet na to, jak dopadne rozhodnutí hrstky mocných
mužů se třemi písmenky za jménem (PhD.). Myslíme si, že kvantitativní uvolňování americké ekonomice nijak zásadně nepomůže.
Kromě exportu, který poroste díky
klesajícímu dolaru a přispěje tak
pozitivně k růstu HDP, nevidíme
jediný bendit. Jedním z hlavních
cílů kvantitativního uvolňování je
zvýšit ochotu bank půjčovat lidem
peníze za nižší sazby. Jenomže
ona to není nedostatečná nabídka
úvěrů, ale nulová poptávka po
těchto finančních produktech. Již
několikrát jsme zmiňovali, že firmy nechtějí více hotovosti, spíš je
jí nadbytek. Firmy potřebují
koupěschopnou poptávku, které v
současné době není dostatek. Na-

víc je velmi pravděpodobné, že z
příliš likvidní Ameriky potečou
peníze na rozvojové trhy, především pak Asie a Jižní Amerika. To
bude mít za důsledek tlak na jejich
ceny a prudce se zvyšující inflaci.
To samozřejmě vede k růstu cen
akcií a komodit, ale zároveň
výrazně zvyšuje náklady firem z
vyspělých zemí, které s rozvojovými spolupracují. Zároveň rostou i pořizovací náklady na suroviny, což vede k tlaku na snižování
marží, nižším ziskům, nižšímu
HDP a poklesu cen akcií. Zatím jediným jasně prokazatelným efektem kvantitativního uvolňování je
však unifikace korelací na kapitálovém trhu. (Korelace je míra,
která říká, zda se například dvě akcie pohybuje stejným či opačným
směrem a jak silná je tato vazba).
Veškerá riziková aktiva teď mají
negativní korelaci s dolarem, která
se blíží jedné, což znamená, že na
procento poklesu dolaru riziková
aktiva (akcie, komodity) o procento vzrostou.
Největší zajímavostí (a tak trochu

Pěvecký sbor CMG zazpíval při volbě starosty
Zasedání nového zastupitelstva, které vzešlo z komunálních voleb spojené s volbou
starosty, proběhlo 4. listopadu a nový starosta pan Miroslav Pišťák byl úspěšně zvolen. Pro pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia a
mateřské školy v Prostějově
bylo velkou poctou zazpívat
na úvod celé události státní

hymnu České republiky.
Všem, kteří v nadcházejícím
volebním období budou rozhodovat o rozvoji města, tak znovu zazněl i text s hlubokou
symbolikou pro jejich službu
všem občanům, pro které je
město Prostějov „domovem„.
Sbormistryně Mgr. Bohumila
Měchurová nacvičila zpívanou
verzi statní hymny ve velmi

Pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia zazpíval nově zvoleným prostějovským zastupitelům českou hymnu.

krátkém čase, kdy na přípravu
měla jen několik dnů. Studenti
však projevili pochopení pro
mimořádné zkoušky, aby vše
dopadlo co nejlépe. V této době
probíhá v pěveckém sboru
gymnázia již příprava na blížící
se Vánoční koncert, který se
uskuteční v neděli 19. prosince
v 17.00 hodin v divadelním
sále Národního domu a na který srdečně zveme všechny příznivce České mše vánoční „Hej
mistře„ od Jana Jakuba Ryby.
Spolu s touto již tradiční částí
programu zazní i několik méně
známých vánočních skladeb a
koled. Vstupenky budou k dispozici v předprodeji nebo
přímo v kanceláři CMG na Komenského ulici.
S činností sboru, ale pochopitelně i ostatními aktivitami a
děním se můžete blíže seznámit
7. prosince 2010, kdy CMG a
MŠ v Prostějově pořádá od
14.45 hodin Den otevřených
dveří.
-jg-

i zvrhlostí) je fakt, že Bernanke v
doprovodném projevu několikrát
zmínil jako cíl i rostoucí ceny akcií, čímž v podstatě přiznal, že se
FED snaží tisknutím peněz manipulovat ceny aktiv (a potažmo vytváří bubliny) jen pro zlepšení sentimentu na trhu. To však není v popisu práce FEDu a naopak zasahuje daleko za jeho pravomoce. Nečinně přihlížejícímu Kongresu se
začíná situace vymykat z rukou a z
FEDu se stává velmi mocné monstrum ničící kapitalismus závratnou rychlostí. To je však předmětem filozofických debat a naší prací je především řízení investic. Co
to tedy celé znamená pro nás?
Akcie si doslova křičí o korekci.
Byť nemusí být velká, tak dnešní
překoupené hodnoty jsou naprosto neudržitelné a nezdravé. Stále
věříme nákupu dolarových aktiv,
které by nám poskytly přirozené
zajištění, kdy buď porostou ceny
akcií, nebo oslabí koruna vůči dolaru. V ideálním případě nastane
obojí. Dařit by se mělo obzvláště
komoditám, které v našich portfo-

liích nadvažujeme už asi 9 měsíců,
a které byly nejziskovějším obchodem tohoto roku. Nadměrná
likvidita by však měla tlačit ceny
vzhůru. To bude pravděpodobně
krátkodobě platit i o akciích. Ale
pozor, je tu jeden zásadní háček.
Nadměrná likvidita = umělá bublina, nikoli udržitelný ekonomický růst, což znamená, že investoři
investující velké části svých aktiv
do těchto instrumentů si hrají s
ohněm! Prasknutí bubliny je jedním z nejrychlejších fenoménů na
trhu, bohužel negativních.
Věříme, že právě v takových situacích je ideální kombinovat přístup aktivní a pasivní správy. To
vám umožní participovat se na
příležitostech a zároveň minimalizovat dopad špatného načasování
trhu.
Jan Mynář, Jiří Kučera
Všechny články nejen k investicím,
ale i k financování bydlení naleznete na www.sophia.cz/prostejov,
dotazy nám zasílejte na mail: prostejov@sophia.cz
Odpoví Vám i hypotéční makléři:
Jaroslav Šimek a Milan Ponča

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějovičky
Dne: 29.11.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: chatová oblast Prostějovičky a část
obce s RD od č. 6 po č. 112 a novostavbu, od č. 110 po č. 38 oboustranně.
Obec: Ptení
Dne 29.11.2010 od 07:30 do
16:00 hod. - vypnutá oblast: celá
chatová oblast Ptenský Dvorek chaty Bernovy.
Obec: Stražisko - Maleny
Dne 29.11.2010 a 1.12. 2010 od
09:00 do 13:00 hod. - ypnutá oblast: část obce Stražisko - Maleny
od č. 30 a č. 15 po chatu č. 98.
Dne 3.12.2010 od 09:00 do
13:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Stražisko Maleny od č. 11 a
70 po č. 25 a 64, dále od č. 30 a č.

15 po chatu č. 98, od č. 143 po č.
21.
Dne 30.11.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Kralice - celé Vitonice po č.
251, 13, 498, 440, 476.
Obec: Stařechovice, Služín,
Čechy pod Kosířem
Dne: 3.12.2010 od 07:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce včetně podnikatelských
subjektů Stařechovice, Služín,
část obce Čechy pod Kosířem s
RD č. 133 a ČOV, areál ZD.
Obec: Kladky, Ludmírov
Dne: 3.12.2010 od 07:30 do
16:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce vč. podnikatelských subjektů: Dětkovice, Kladky, Kladky
Bělá vč. Školy v přírodě, (mimo
TS Kladky vlek).
Obec: Určice
Dne: 3.12.2010 od 09:00 do
10:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Určice vymezené čísly:
Dvůr -č. 260, č. 41, č. 14, č. 336 a
č. 379 včetně celého areálu Dvora. E.ON Česká republika, s.r.o.

Na slovíčko se zastupitelem...

Petr Sedláček (ČSSD): Všichni máme kousek čarovného proutku!
V naší nové rubrice budeme každý týden podrobovat krátkému výslechu prostějovské zastupitele, kteří vzešli z komunálních voleb.
Našeho "výslechu" se můžete zúčastnit i vy, naši čtenáři, pokud
nám pošlete třebas i peprné otázky na naše komunální politiky.
Otázky a jména politiků, od kterých byste chtěli slyšet konkrétní
odpovědi, posílejte na e-mail redakce@vecernikpv.cz.
---------------------Dnes zveřejňujeme krátký rozhovor se zastupitelem vítězné strany v prostějovských komunálních volbách Petrem Sedláčkem.
Pane Sedláčku, můžete se veřejnosti krátce představit?
Po maturitě jsem nastoupil do
podniku služeb v Prostějově a již
jsem zůstal službám věren. Posledních 32 let pracuji v prádelnách a čistírnách v Prostějově ve
vedoucích funkcích. I jako důchodce pracuji v této firmě jako
asistent jednatele společnosti.
Začínáte své druhé volební období v Zastupitelstvu města.
Jaké jsou vaše cíle?
Cíle mám stále stejné, to je co
nejlépe zastávat svou funkci. Vykonávat funkci zastupitele je pro
mne určitým posláním. V prvním volebním období se každý

zastupitel po určitou dobu učí a
poznává systém práce na radnici. V druhém volebním období
již může naplno pracovat v komisích nebo výborech a všechny
úkoly řešit se znalostí věci.
V letošních komunálních volbách drtivě zvítězila ČSSD.
Upřímně, čekal jste tak
přesvědčivé vítězství?
Vítězství ČSSD jsem očekával.
Že bylo tak přesvědčivé, mě samotného překvapilo. Na dobrém
výsledku se jistě promítla dobrá
práce našich zastupitelů, volební
kampaň, která oslovila většinu
voličů a také ne vždy citlivá politika současné vlády.

Už z prvního jednání nového
zastupitelstva bylo patrné, že
vládnoucí koalici roste celkem
silná opozice. K tradičním zástupcům KSČM přibyla ještě
pravicová TOP09 a lidovci.
Nemáte z takto složené opozice
obavy?
Z opozice žádné obavy nemám.
V komunální politice je opozice
velmi důležitá. Svými kritickými postoji defakto pomáhá
korigovat rozhodnutí vládnoucí
koalice. Vždyť v opozici jsou zastupitelé, které znám a kterých si
velice vážím.
Jedním z nejdiskutovanějších
témat v Prostějově jsou stacionární radary na měření rychlosti. Jaký je váš názor na tyto
radary a jaká je podle vás jejich budoucnost?
Stacionární radary jsou v Prostějově chváleny, ale i zatracovány.
Já jsem spíše ten, který jejich
význam chválí, i když sám jsem
platil nemalou pokutu a přišel o
body. Prostě na sobě jsem si vyzkoušel, že je to dobrá cesta k
výchově řidičů a dodržování

předepsané rychlosti jízdy.
Otázkou je, zda těch radarů není
mnoho.
Z hlediska vaší mimopolitické
činnosti máte blízko ke sportu.
Je podle vás podpora města
sportu dostatečná?
Z mého pohledu je podpora
sportu vždy malá. Ale i sportovci ví, jaká je doba a že všude se
musí šetřit. Důležité bude, aby
město posoudilo své možnosti a
z těch finančních prostředků,
které má, přidělilo na sport co
nejvíce.
V minulosti se často kritizoval
systém cyklostezek v Prostějově. V mnohých případech

totiž chybělo napojení na další
trasy. Myslíte, že se to v následujících letech zlepší?
Budování cyklostezek se může
někomu zdát chaotické, ale není
tomu tak. Jako člen dopravní komise v minulém volebním období vím, jaký je to obtížný problém. Při budování cyklostezek
často nejde jenom o peníze, ale
převážně o obtížné jednání s majiteli pozemků, přes které mají
cyklostezky vést. Dostavba cyklostezek bude pokračovat i v dalším volebním období a rád se
budu na této práci podílet.
Otázka na závěr. Kdybyste
měl čarovný proutek, co byste
v Prostějově okamžitě změnil?
Všichni zastupitelé a rovněž já
mám svým podílem na vedení
města malý kousíček čarovného
proutku, pomocí kterého ne najednou, ale postupně měníme
město Prostějov k lepšímu, hezčímu a krásnějšímu městu pro
sebe a naše děti. Myslím si, že jenom poctivou prací můžeme naplňovat naše sny o lepší budoucnosti.
-mik-
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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.
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.

Inzerce, zpravodajství
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Počet nehod a jejich následky klesají

Šéf dopravky: Piráti silnic se musí z provozu vyloučit!
Vývoj dopravní nehodovosti
na okrese Prostějov za 10 měsíců letošního roku naznačuje, že se daří snižovat počet
dopravních nehod a jejich
následky. K 31. říjnu tohoto
roku policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově šetřili 519 dopravních nehod, což
je oproti loňskému období
pokles o 16 případů. Při těchto dopravních nehodách bylo
těžce zraněno 9 a lehce 189
osob. I zde dochází oproti loňsku k poklesu. V případě
těžce zraněných osob o 36 a
lehkých úrazů o 7. Další potěšující, i když ne zcela uspokojivá, je situace v počtu dopravních nehod pod vlivem
alkoholu. Letos jsme jich zaznamenali 25 případů, což je
oproti loňskému období pokles o 23 případů.
Příčiny dopravních nehod zůstávají ve své podstatě stejné.
Nepřiměřená rychlost byla
příčinou 99 nehod, (pokles o
23), nedání přednosti 63 nehod
(nárůst o 9) a nesprávný způsob
jízdy 289 nehod (pokles o 8).

Podle míst dopravních nehod
došlo nejvyššímu nárůstu jejich
počtu na rychlostní komunikaci
č. 46, letos 114, loni 83. I zde
svou roli hraje chování řidičů, a
to zejména za zhoršených jízdních podmínek v kombinaci s
nepřiměřenou rychlostí a nepříliš kvalitním povrchem této
rychlostní komunikace. O tom,
že řidiči zde jezdí nepřiměřenou
rychlostí se přesvědčujeme vždy, když zde vyjedeme namátkově s naším mobilním radarem.
Do konce roku zbývají necelé
dva měsíce. Smutné statistiky
dopravních nehod každodenně
narůstají a je jen na nás všech
účastnících silničního provozu,
zda příznivý trend ve vývoji a
zejména v následcích bude pokračovat. V loňském roce zahynulo na silnicích okresu Prostějov 10 osob. Nastávající období
není motoristy příliš oblíbené.
Zhoršená viditelnost, rychle a
náhle měnící se podmínky,
kluzké vozovky. To jsou věci,
které se nedají ovlivnit. Musíme se jim přizpůsobit, a to
velmi rychle. Mnohdy, než si

Počet nehod od začátku roku poklesl, ale vydrží tento trend i nadále? Musí
vymizet bezohlednost a agrese řidičů!

řidič uvědomí tuto náhlou změnu, dochází k nehodě, kterou
provází mnoho nepříjemností.
Abychom se těchto nepříjemných záležitostí vyvarovali, je
nutné dodržovat všeobecně již
známé skutečnosti. Udržovat
svá vozidla v řádném technickém stavu, dobře vidět a
hlavně být dobře viděn a důsledně dodržovat pravidla silničního provozu. Zmínil bych se
o účastnících silničního provozu, kteří jsou v této době nejzranitelnější – chodci a cyklisté. Výběr vhodného oblečení
pro chodce, který se pohybuje
po vozovce za snížené viditelnosti a cyklisty, jehož jízdní kolo je řádně vpředu i vzadu vybaveno předepsaným osvětlením, by mělo být naprostou samozřejmostí.
Chci upozornit na to, že prioritou dopravní policie v této
době je mimo jiné se zaměřit
právě na tuto skupinu účastníků a policisté budou
případné porušení zákona o
provozu na pozemních komunikacích nekompromisně postihovat. O tom, že se mezi
námi vyskytují jedinci, kterým dodržování pravidel a norem slušného chování a vystupování nic neříká, je již všeobecně známá skutečnost. U
dopravní policie se o tom
mnohdy přesvědčujeme u dopravních nehod, ze kterých je
naprosto zřejmé, že příčinou
právě této dopravní nehody je
bezohlednost, agrese a naprostá ignorace právních norem v silničním provozu.
Jak jinak si vysvětlit chování
řidiče, který byl dne 6. listopadu 2010 ve 20.24 hodin v
Držovicích v ulici Olomoucké přistižen a zadokumentován při řízení osobního

Vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR Vítězslav Matyáš nehodlá tolerovat žádné porušení zákona na silnicích.
vozidla při rychlosti 122 a uložená sankce bude plně odkm/hod.? Jak by asi mohl do- povídající jeho chování. Už i
padnout případný střet s neo- proto, že ulice Olomoucká ve
světleným cyklistou nebo své celé délce je jednou z ulic,
špatně viditelným chodcem, která je zvýšenou nehodovou
jdoucím po okraji komunika- lokalitou v rámci města a právě
ce? Odpověď nechť si každý na tuto se v dohledu nad silnislušný člověk udělá sám.
čním provozem zaměřujeme s
Jsem přesvědčen, že správní cílem jediným, eliminovat doorgán Městského úřadu v Pro- pravní nehodovost a vyloučit
stějově, kam tuto věc postupu- ze silničního provozu piráty siljeme, zváží v souhrnu všech nic.
Mgr. Vítězslav Matyáš,
okolností společenskou nebezvedoucí DI Policie ČR
pečnost chování tohoto jedince
v Prostějově

PROSTĚJOVANÉ, BOJÍTE SE CUKROVKY?
Nechte si zdarma změřit hladinu cukru v krvi či krevní tlak!
Hodnotu hladiny cukru v krvi,
krevního tlaku či odborné rady
o zdravém způsobu stravování
– tyto a další užitečné informace získá zcela zdarma každý,
kdo v úterý 16. listopadu od
7.30 do 15.00 hodin navštíví
vestibul Nemocnice Prostějov,
která je členem skupiny
AGEL.
Jen v České republice trpí cukrovkou víc než 800 tisíc lidí a počet nemocných nadále doslova
raketově roste. Na nebezpečí této
civilizační choroby má upozornit
i Světový den diabetu. Spadá na
14. listopad, kdy se narodil jeden
z objevitelů inzulínu Frederik
Banting. Tradičně i letos se v
rámci prevence k Světovému dni
diabetu přidá prostějovská nemocnice. V úterý 16. listopadu
všem zájemcům změří zdarma

hladinu cukru v krvi či krevní
tlak. Stejně jako se s cukrovkou
pojí vysoká hladina cukru v krvi,
druží se s ní totiž i vysoký krevní
tlak. Tři čtvrtiny diabetiků umírají na choroby srdce a cév, a právě
vysoký tlak na tom má svůj obrovský podíl. "V nemocnici budou všem návštěvníkům k dispozici také nutriční terapeutky, které
poradí se správnou životosprávou a prezentovány budou například také ukázky vhodné fyzické aktivity, rovněž zde budou
ukázky cukroví upečeného z rostliny stévie,„ vysvětluje Bc. Marie
Jouklová z Edukačního centra
pro diabetiky s tím, že právě fyzická aktivita a pravidelné cvičení může snížit riziko rozvoje diabetu 2. stupně až o 40 procent.
„Je to epidemie třetího tisíciletí,
ale není specifická jen pro Česko.

Je celosvětová. Cukrovka je daň
za špatný životní styl spočívající
hlavně v nezdravé stravě,
zvýšeném příjmu energie potravou a obezitě, v nedostatku pohybu,„ vysvětluje Jouklová s tím, že
nejvýznamnějším rizikem cukrovky jsou kardiovaskulární onemocnění, tedy nemoci srdce a
cév.
Mezinárodní diabetická federace
odhaduje, že na celém světě trpí
diabetem téměř 200 miliónů lidí.
Očekává se, že v roce 2030 to bude 366 miliónů. Diabetes je šestou nejčastější příčinou úmrtí.
Celkové riziko úmrtí lidí s diabetem je asi dvakrát až čtyřikrát vyšší než lidí bez diabetu téhož
věku. Komplikace, které cukrovka způsobuje, z ní dělají jedno z
nejnákladnějších chronických
onemocnění.
-red-

Hladinu cukru v krvi či krevní tlak si můžete nechat změřit v úterý v prostějovské nemocnici zdarma.

Strážníci zesilují okrskovou službu

Přibudou dva okrskáři, tato služba se osvědčila
Od nového roku přibudou
v Prostějově dva noví okrskáři. Městská policie na
tyto pozice nebude nabírat nové lidi, ale přesune
je z řad dosavadních dopravních strážníků.
"Odpověď na tuto otázku je
poměrně jednoduchá, počet
strážníků Městské policie v
Prostějově zůstane stejný,
pouze navýšíme počet takzvaných okrskářů. Tato služba se v posledních dvou letech osvědčila, takže z šesti
dosavadních strážníků okrskové služby jich bude osm,
přičemž rozloha jednotlivých okrsků se zmenší," komentoval rozhodnutí našich
radních Miroslav Pišťák,
starosta Prostějova.
Vedení městské policie tak
na pozice okrskářů přesune
dva policisty z řad takzvaných dopravních strážníků.
"K tomuto rozhodnutí nás

vedla snaha zlepšovat práci
městské policie a pochopitelně
i ten fakt, že okrskáři mají při
své službě mnohem blíž k lidem, než další policisté. Už jenom proto, že mají vymezený
okruh své působnosti a pohybují se přesně v místech, kde
mají možnost pozorně sledovat vývin bezpečnostní situace. A zejména mohou při styku
s občany vnímat podněty a
případně i stížnosti na různé
věci. Předpokládám, že Zastupitelstvo města naše doporučení schválí, protože jsme
přesvědčeni o prospěchu tohoto rozhodnutí pro celé město,"
řekl dále Miroslav Pišťák.
Jak prostějovský starosta ještě
dodal, zvýšení počtu okrskových strážníků bude mít za následek větší náklady na provoz
městské policie. Podle předběžných odhadů by se mělo jednat o navýšení zhruba o 200 tisíc korun.
-mik-
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Školy se představovaly na SCHOLARIS 2010 Okrašlovací spolek města Prostějova
Minulou středu se prostějovský Společenský dům hemžil
žáky devátých tříd a jejich
rodiči, kteří společně vybírali, kam deváťáci po absolvování základní školy zaměří
své další kroky.

čně připravuje prostějovský
Scholaservis pod názvem
SCHOLARIS, i když se již
dříve vžil starší název „Burza
škol„. A co bylo v hlavním sále
k vidění? Představili se řezbáři,
kuchaři, barmani, opraváři aut,

doškoláci a jejich rodiče mohli
vidět porcování masa, míchání
drinků, ukázky bojových umění, módní přehlídky a také si
mohli nechat změřit krevní
tlak, body mass index a glykémii.
Jak uvedl jeden z „veteránů-vystavovatelů„ této akce Martin
Mokroš z prostějovské zdravotnické školy, celá akce je ideální příležitostí vidět na jednom
místě pohromadě celé spektrum nabídky školských zařízení v Prostějově. "A protože
většina škol má v tento den i
připravené exkurze na svých
školách, potencionální zájemce

získá informace na stáncích tady ve Společenském domě a
pak již může navštívit tu svou
vybranou školu přímo. Jsem
také přesvědčen, že přehlídka
je rok od roku lepší, za což si
zaslouží poděkování pracovníci Scholaservisu, neboť příprava je náročná a složitá.
Věřím, že akce Scholaris bude
pokračovat mnoho dalších let,"
uvedl Martin Mokroš. Popřál
také všem vybírajícím žákům a
jejich rodičům, aby vybírali s
rozvahou a co nejlépe pro sebe
a svou budoucnost. Naše redakce se k tomuto přání ráda
připojuje.
-red-

vysadil letos poslední stromky

U kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici vysadil
Okrašlovací spolek města
Prostějova dva buky štíhlé.
Kostel stejně jako přístavba
malé obřadní síně Pax prochází postupnou rekonstrukcí, na kterou přispívají farníci ve veřejné sbírce a sedmdesáti tisíci přispělo i město.
Veškeré práce jsou společným
dílem dobrovolníků. Objekt
byl již zbaven nánosů nečistot,
které se v opuštěném a devastovaném objektu za několik desetiletí nashromáždily. Malá
obřadní síň má nyní opravenou
střechu, zasklená střešní okna,
novou elektroinstalaci, opravené zdi.
„Díky příspěvkům farníků ve
veřejných sbírkách, prostějovským patriotům a také veřejné
finanční podpoře města jsme

letos v létě zahájili přístavbu
hygienického zázemí a terénní
úpravy. Pokud budeme mít finance, budeme pokračovat v
příštím roce. Rádi jsme přivítali nabídku okrašlovacího spolku, který financoval výsadbu
stromů,„ řekla členka farní rady Zuzana Bartošová.
Předzahrádka Paxu dostala novou tvář po terénních úpravách,
po stranách kříže pak vysadili
zahradníci firmy .A.S.A. TS
Prostějov dva téměř pět metrů
vysoké mladé buky, které svou
kuželovitou korunou nebudou
ohrožovat ani zdivo kostela,
ani samotný kříž. Stromy byly
vysazeny na náklady Okrašlovacího spolku města Prostějova. V neděli odpoledne se konala před Paxem malá slavnost,
na které vystoupil s malým
koncertem ženský pěvecký

sbor Vlastimila s hanáckými
písněmi.
„Okrašlovací spolek je tady
především proto, aby přispěl
„malou troškou„ k rozšíření
městské zeleně a zkrášlení města. Vysazujeme stromky v zahradách mateřských i základních škol, v ulicích, v botanické
zahradě i na jiných veřejných
prostranstvích. I sakrální památky si zaslouží zkrášlení a
pozornost veřejnosti. Za tři roky činnosti jsme vysadili zeleň
za bezmála půl milionu korun.
Veškeré finanční prostředky
získává spolek z darů rodáků a
podnikatelů, kteří v Prostějově
působí a není jim lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme,„ vyjádřila záměr předsedkyně okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
-red-

Změřit krevní tlak či glykémii si mohli nechat návštěvníci u stánku
Střední zdravotnické školy v Prostějově.
Vybírat mohli celkem z padesáti školských zařízení z Prostějova, ale i ze širokého okolí
na přehlídce, kterou každoro-

oděvní a jiní designéři, lesníci,
policejní a vojenští zaměstnanci, zdravotničtí asistenti a
spousta dalších. Budoucí stře-

Do vábení nových studentů se pochopitelně zapojila i Střední odborná
škola podnikání a obchodu.

Do vysazování stromků se tradičně osobně zapojuje předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova a současná radní Milada Sokolová.

Prostějovská “zdravka” vsadila také na krásu a půvab. Co říkáte?

Desítky lidí přišly ve čtvrtek do nemocnice darovat to nejcennější - KREV

Čekárnu transfúzního oddělení Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, ve čtvrtek od
rána zaplnily desítky dobrovolných dárců. Nejcennější tekutinu přišli darovat na základě výzvy
prostějovského Českého
červeného kříže.
S radostí uvítal primář transfúzního oddělení prostějovské nemocnice také nové prvodárce, na oddělení jich ve
čtvrtek zavítalo hned deset.
„Všem dárcům chci touto
cestou poděkovat. Velmi si
jich vážíme. Setkání s těmito

lidmi, kteří pomáhají navracet našim pacientům zdraví
nebo i život, je pro nás vždy
obohacením,„ říká primář
transfúzního oddělení prostějovské nemocnice MUDr.
Jiří Šlézar. Nejcennější tekutinu přišlo darovat celkem
37 dárců. Dva dárci nesplňovali podmínky odběru, krev
však budou moci darovat
jindy. Akce se zúčastnily
také zdravotní pojišťovny,
které dárcům věnovaly
drobné dárky. Od města pak
dárci získali pěkné publikace o Prostějově.
Bezpříspěvkovými dárci kr-

ve se mohou stát lidé ve
věku od 18 do 60 let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně lékař přímo na
transfúzním oddělení prostějovské nemocnice. Den
před odběrem by měl dárce
hodně pít, nejíst tučná jídla,
nepít alkohol a ráno může
lehce posnídat.
-red-

Ve čtvrtek zamířily do prostějovské
nemocnice bezmála čtyři desítky
dárců krve.

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!



Čas vánoční se nezadržitelně blíží a ať chceme, nebo nechceme, již za devětatřicet dnů tady máme Štědrý den! No, a k němu neodmyslitelně patří bohoslužby, pohádky, stromeček s dárky, kapr, nebo třeba vůně domácího cukroví. Tou
nejtradičnější laskominou jsou bez jakýchkoliv debat po generace oblíbené a
toliko proslulé perníčky, bez nichž si pořád leckdo „Ježíška“ neumí ani představit. PROSTĚJOVSKÝ Večerník proto přichází s ojedinělou možností, která určitě potěší všechny hospodinky, cukráře i cukrářky. Ve spolupráci s vydavatelstvím ORAZ vám budeme týden co týden až do samotných Vánoc přinášet
tradiční či originální recepty z dílny jejich vlastní kuchyně. Ze šesti perníčkových variací si pak klidně můžete složit svoji vlastní „minikuchařku“, z níž uděláte pro své nejbližší ty skutečné dobroty a vaše vánoce budou zase o něco sladší... V případě, že byste si chtěli pořídit kompletní soubor těchto receptů, ptejte se u svých prodejcích tisku po brožuře s příznačným názvem „VÁNOČNÍ
PERNÍČKY“, kterou budete moci již brzy (budeme vás informovat v příštím
čísle - pozn.red.) zakoupit také přímo v naší redakci. Přejeme šikovné ruce a
dobrou chuť!
-pk, kk-



SESTAV SI SVOJI MINIKUCHAŘKU
aneb „VÁNOČNÍ PERNÍČKY“ v akci

Region

15. listopadu 2010
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Zítra do čokolády!

SEXY DANCE & čokoládovou party se
rozjede 16. listopadu
ve smržické sokolovně.
Škoda, nikdo nevyužil
možnosti si vyhrát volňásek na tento jedinečný čokoládový sexy-mejdan,
který se na Prostějovsku
objeví vůbec poprvé. 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.
–red-

V Konici se představí Ďáblova bible Adventní večery v muzeu rozsvítí lucerny

Codex gigas, Liber pergrandis,
Gigas librorum, Ďábelská bible.
Všemi těmito názvy je míněno
jedno jediné a jedinečné dílo: spis
bezejmenného mnicha z malého
kláštera v Podlažicích u Chrudimi. Jeho autor, důvod jeho vzniku
i skutečný původ je dodnes záhadou, umocněnou navíc faktem, že
jde o největší knihu na světě. Možnost zalistovat si v ní budou mít
možnost výstavy v Konici.
Codex gigas, čili Ďáblova bible. Jeden název odvozený od velikosti a
gigantičnosti díla, druhý od jeho obsahu, tedy konkrétní stránky s vyobrazením ďábla. Vždy, včetně dalších
latinských označení, je ale míněna
kniha, která ve světě nemá obdoby.
Její původ není přesně datován, doklad o její existenci je známý z roku
1295, kdy se stává majetkem břevnovského kláštera benediktinů. Než
ovšem došla až sem, nějaký čas se jí
pyšnil klášter cisterciáků v Sedlci u
Kutné Hory, kam ji v době nouze
prodali právě benediktini z Podlažic.
Jestli ale skutečně gigantický kodex
vznikl přímo tam, se už nijak nedá
doložit. Jak totiž vyplývá z vědec-

kých posudků, knihu patrně její autor nedokončil, z jakéhokoliv důvodu, ať jím bylo úmrtí nebo cokoliv jiného. Je totiž zjevné z grafologických rozborů, že autorství posledních stran je třeba přisoudit někomu
jinému, ovšem stejně tak tajemnému. Pak se nabízí otázka, jakých rozměrů by kniha nabrala v okamžiku,
kdy by ji původní autor dokončil. Je
už jedno, zda podle svých původních představ nebo zadání. Pověsti o
hříšném mnichovy, který dostal trestem tuto knihu sepsat, jsou totiž dost
patrně chimérou. Podle odhadů její
sepsání totiž trvalo minimálně 20 let
a kromě závěru se minimálně ve
dvou krátkých úsecích objevují ještě
další rukopisy. Spíš se spekuluje o
tom, že klášter v Podlažicích byl dost
možná založen právě k tomuto účelu, aby tady byl vychován člověk,
který by něco takového dokázal.
Krátce po dokončení se totiž klášter
ocitá ve velké hmotné nouzi, což lze
také přisuzovat obrovským nákladům na vznik takové knihy, a záhy
definitivně zaniká.
To jenom malý úlomek z historie
unikátního díla, které se stalo váleč-

nou kořistí a z kabinetu uměleckých
děl a kuriozit Rudolfa II byl přemístěn do Švédska, kde je dodnes. Na
krátkou dobu se v roce 2007 objevil
na výstavě v pražském Klementinu,
následně se ale vrátil do své současné vlasti. Přesto se však podařilo realizovat myšlenku Jiřího Rudolfa,
jenž prostřednictvím Nadačního
fondu regionální spolupráce nechal
vytvořit maketu tohoto díla, jehož
úctyhodné rozměry 920x505 mm o
312 pergamenových fóliích (624
stran) o průměrném formátu
890x490 mm, jsou totožné, nicméně
je v ní prezentována ‚jen‘ každá čtvrtá strana textů. Jde tedy nikoliv o obsahovou repliku, ale spíš o formu díla, které i ve své napodobenině nepostrádá nic z toho, čím se pyšní originál. Je tady použitý totožný materiál, stejná je i technologie výroby.
Ďáblova bible v této podobě bude
zásluhou Klubu umění Konice
(KUK) k vidění v Malé zámecké galerii od 19. do 29. listopadu. Vernisáž
této výstavy za účasti autora repliky
knihaře Jiřího Fogla je tento pátek
19. listopadu v 18 hodin.
–MiH-

Gigantická kniha, která dostala své pojmenování podle zobrazeného ďábla na straně 290 jako protikladu nebe v podobě zrcadlového obrazu jakéhosi středověkého města. Kodex gigas v originální podobě se k nám na krátkou dobu
vrátil po 359 letech v roce 2007.

Na moře znovu vyplouvá TITANIC
„Ještě tak půl roku a byl bych spokojený,“ říká P. Doseděl
Z různých důvodů odkládaná a
opět očekávaná premiéra je tady.
Do Konice připlouvá Titanic!
Muzikálová podoba slavného oscarového filmu Jamese Camerona, v němž v roce 1997 zazářil
mladíček Leonardo Di Caprio,
se nyní dočkal pódiové verze díky studentům konického gymplu, a především Patrika Doseděla, který s nápadem přišel a také ho za přispění ostatních zrealizoval.
Jak vidno, zkáza Titaniku nedává
spát ani po téměř sto letech. Obři
zaoceánská loď, nebo spíš její
chmurný příběh, nyní připlouvá do
Konice. V sobotu bude mít svoji
premiéru v konickém kině. „Jak
vznikl tento nápad? Bylo to na lyžáku. Verča Vrbová si tam začala
prozpěvovat písničku My Heart
Will Go On a mně to bylo hned jasné,“ odpovídá na naši otázku Patrik
Doseděl, který se pod celý projekt
podepsal jako scénárista a režisér,
na pódiu si zároveň ‚vystřihne‘ jednu z titulních rolí, spolu s už jmenovanou Verčou, Bárou Stojanovou a Lukášem Šilhanem. Jenom
připomeňme, že stejně jako pro
Leonarda Di Caprio to byl tehdy
velký krok do filmového světa, také kanadská zpěvačka Céline Dion
se díky této písničce stala ze dne na
den slavnou. Takže kdoví, jakou
hvězdnou kariéru nastartuje Titanic současným aktérům…
I přes všeobecně známou apoka-

lypsu obřího parníku, který byl pokládán za nepotopitelný, a přesto se
mu stala osudnou hned jeho první
plavba z anglického Southamptonu do New Yorku, se na pódiu znovu odvíjí romantický příběh Rose,
která vyráží na cestu s Caledonem
a matkou Ruth. Na palubě pak potkává Jacka, se kterým prožívá poslední hodiny před neštěstím… „Je
to opravdu ten známý filmový příběh, který je v tomto scénáři upraven tak, abychom ho tady mohli
hrát,“ vysvětluje P. Doseděl. Do
nové podoby znovu ožívajícího
příběhu je vloženo 10 originálních
písniček s Patrikovými texty, jimž
dala hudební podobu spolu se scénickou hudbou Marie Baronová.
Kromě hraného formátu jsou součásti představení také vybrané sekvence zmiňovaného filmu. „Některé důležité scény byly pro nás jinak těžko realizovatelné, použili
jsme pro jejich dokreslení potřebné
filmové pasáže,“ vysvětluje. Jak říká, těžko by se na jevišti inscenovalo vyplouvání lodě na moře nebo
její potápění.
Celé představení má téměř dvouhodinovou stopáž. Na pódiu se objeví 15 mladých herců. „V některých případech jeden herec vystřídá víc drobnějších rolí,“ pokračuje
P. Doseděl, který si sám dělal i pomyslné ‚castingy‘ na obsazení jednotlivých rolí. „Většina herců je ze
sexty, část potom z kvarty a septimy. Myslím, že obsazením do rolí

jsem se trefil,“ říká. Přitom ale nepopírá, že během zkoušení k některým změnám docházelo, nakonec
se ale podařil celý ansámbl podle
potřeby ‚doladit‘.
Jak už bylo zmíněno, termín premiéry Titaniku se několikrát změnil. Přesto nakonec se podařilo stanovit datum na sobotu 20. listopadu, se kterým už údajně podle aktérů nikdo nepohne. „Zkoušíme s
různou intenzitou a přestávkami
asi sedm měsíců. Abych byl úplně
spokojený, tak bych si představoval ještě tak půl roku. Ale myslím,
že nám podařilo celé představení
připravit tak, abychom s ním mohli vystoupit,“ pokračuje Patrik. Malou předpremiéru měl muzikál už
23. června, kdy se s ním představili pro zahraniční studenty, kteří přijeli do Konice v rámci programu
United Games. Nyní je tedy už připravena ostrá premiéra celého
představení. V plánu jsou zatím
ještě další dvě reprízy 27. listopadu
a 4. prosince. Vždy od 18 hodin.
„Další představení budeme hrát
podle zájmu. Jestli jich bude víc,
než zatím naplánovaná, se teprve
uvidí,“ dodává P. Doseděl. Vstupné
je sice dobrovolné, ale je potřeba si
zajistit místenky, které jsou k mání
v infocentru na konickém zámku.
Podle našich informací v polovině
minulého týdne bylo na premiéru k
dispozici už jenom posledních 10
míst, na následující představení je
zatím ‚volněji‘.

Víc jak půlroční přípravy jsou tedy
u konce. Nabízí se otázka, co bude
dál. Jak Patrik Doseděl přiznává,
zkušenost je to dobrá, ale do něčeho podobného se zatím dál nehrne.
Prozatím stačí… Na jedné z posledních zkoušek herci zjistili, že se

jim z rekvizit ztratilo kormidlo. Není to špatné znamení přijít o kormidlo chvilku před premiérou?
„Těžko říct, komu se hodilo, možná je ještě schované někde jinde.
Ale jako špatné znamení bych to
určitě neviděl. Prostě vyrobíme no-

V sobotu znovu ožije známý příběh z Titaniku. Tentokrát v muzikálové podobě.
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ČECHY POD KOSÍŘEM - Už loňský
Advent se v muzeu historických kočárů nesl v kouzelné atmosféře večerů
ozářených svitem luceren. Majitel
muzea Václav Obr se k adventním
setkáním vrací i letos. A rozhodně to,
že se sem zašel někdo podívat už vloni, neznamená, že letos už nemá důvod…
„K adventním večerům se znovu vracíme. Chtěli jsme je udělat trochu jinak,
než vloni,“ napovídá Václav Obr. Na
předvánoční čas jsou připraveny tři večery, a navíc každý z nich by měl být ještě trochu jiný. Co je spojuje, jsou chorálové zpěvy, které přednese pokaždé jiný
soubor. Poprvé se rozezní muzeem 4.
prosince, poté 11. a naposledy 18. prosince, vždy od 18 hodin.
„Oproti loňsku změníme na tyto večery
uspořádání expozice tak, aby se zvýšila
kapacita míst,“ pokračuje Václav Obr.
Jak Večerníku řekl, v žádném případě
nebudou návštěvníci při těchto večerech
‚ošizeni‘ o část expozice. Rozsah vystavených kočárů zůstane stejný, změní se
pouze jejich uspořádání, takže z původních asi 45 míst k sezení se změní kapacita zhruba na 60. I proto je dobré si místo předem rezervovat buďto přímo v
muzeu nebo na telefonu 608 610 324.
Zároveň bylo zapotřebí udělat dostatek
prostoru pro tři výjimečné události spojené s těmito večery. „Nakonec se nám
podařilo dokončit rekonstrukci dvou
nových kočárů, které budou při těchto
příležitostech slavnostně představeny.
Tou třetí událostí je něco, co asi nečekal
a ani nedoufal v to nikdo. Při otevření

skříně ve skladišti arcibiskupského paláce v Olomouci byl objeven zlatý přehoz na kozlík, který patří ke ‚zlaté karose‘ (monumentální arcibiskupský kočár,
který je nyní vystaven v muzeu),“ prozradil nám sběratel a restaurátor. Zlatý
přehoz je nyní v péči odborníků jedné
restaurátorské dílny, aby byl ke slavnostnímu okamžiku připraven.
Jinak jedním ze zmiňovaných ‚nových‘
kočárů je tzv. ‚Calasche‘, který pochází
někdy z roku 1850 a původně patřil na
buchlovský zámek. „Patřil rodu Bertoldů, ale dodnes není jasné, kdo ho vyrobil. Akorát při restaurování bylo na jednom místě vypsané písmeno ‚B‘, což
může být označení tehdejšího výrobce
nebo také to, že patřil právě rodu majitelů zámku,“ nabízí vysvětlení. Tím druhým kočárem je tzv. Phanteon, kterým
svého času jezdil správce pivovaru ve
Velkých Popovicích.
Během předvánočních večerů nebude v
muzeu chybět ani největší smuteční kočár všech dob vyrobený ve firmě Brožík
v Plzni a nyní se v Čechách p/K připravuje jeho restaurování, včetně doplnění
už chybějících zdobných prvků. Osud
tohoto kočáru je pořád trochu záhadou.
„V Plzni se nyní díky památkářům a také novinářům rozběhlo pátrání po jakýchkoliv dokumentech týkajících se
jeho ‚životopisu‘. Snad se nám podaří
najít nějaké dobové fotografie, zprávy,
doklady o tom, pro koho byl původně
vlastně vyroben. A tyto materiály také
tady vystavit,“ doufá majitel muzea kočárů Václav Obr.
–MiH- Loňské adventní večery v kočárovém muzeu měly neopakovatelné kouzlo. To je rozhodně důvod k tomu přijít v předvánočním čase sem znovu

Smržické děti přivolaly ÓČKO: Výtah vyvezl Black Rose
až do nejvyššího patra
svatého Martina

vé, když bude potřeba,“ příznačně
odpovídá na naši poslední otázku
‚otec‘ konického muzikálu Titanic
Patrik Doseděl. Po překonání toliSmržické děti přivítaly svatého Martina na bílém koni.
ka překážek v přípravách představení je přece jedno takové ztracené Desítky dětí s rodiči se vydaly ve
čtvrtek večer na Martinský pokormidlo nerozhodí… -MiHchod a svítily si lampiony, baterkami, loučemi a blikajícími
ozdobami. Na tajemné a dobrodružné cestě, osvětlené plamínky svíček, si děti ze základní
školy zpívaly píseň o svatém
Martinovi, takže ji po chvíli už
uměli všichni.
Cíl pochodu byl u velkého táborového ohně v údolí za vesnicí.
Všichni se zde sešli, ohřáli si
zkřehlé ruce a vyslechli jednu z pak děti dostaly martinský rohlílegend o svatém Martinovi. Podle ček plněný ořechovou náplní, o
ní rozťal svým mečem plášť, o který se rozdělily se svými nejkterý se v chladném počasí roz- bližšími a prožily si tak krásný
dělil s chudobným člověkem. Ce- okamžik vzájemného obdaroválý svůj život pak zasvětil pomoci ní. Horký čaj přišel vhod dětem i
bližním.
dospělým, kteří si ho vylepšili
Potom nadešel očekávaný oka- štamprlí slivovice.
mžik, kdy děti zavolaly „Marti- Každý si mohl ve své duši odnést
ne, přijeď k nám„. Ze tmy se vy- světýlko, které ho provede nastánořil krásný bělouš s jezdcem a vajícím zimním obdobím.
rozptýlil mezi překvapené děti Jako poslední od uhasínajícího
hrst symbolického prvního sně- ohně odcházeli spokojení členové
hu jako předzvěst nastávajících Tělocvičné jednoty Sokol Smržizimních radovánek. Kůň byl od- ce, která tento pochod uspořádala
měněn pochoutkami, které mu díky podpoře Olomouckého kraděti donesly, některé se samy od- je a Obce Smržice.
vážily a podaly na dlani cukr, mrIrena Laurenčíková,
kev, jablko a chléb. Za odměnu
starostka TJ Sokol Smržice

To, co se ještě minulý týden zdálo tak trochu utopií, je najednou
realitou. V páteční České hitparádě deníku Metro na celoplošném hudebním kanále Óčko byl
vyhlášen vítěz letošního ročníku
soutěže Výtah, kde jsme měli
svoje želízko v ohni v podobě kapely Black Rose. A nemožné se
stalo skutkem…
Chvilka napětí, než moderátor Jakub Kuba vyslovil jméno vítěze. A
tím se skutečně stala kapela Black
Rose. Její tři členové – Evička, Saša a Víťa v šoku zalapali po dechu.
To však byl až páteční podvečer na
televizní obrazovce. Předtáčka
proběhla už ve čtvrtek, takže konečný výsledek nám Víťa Křivánek stihl sdělit v okamžiku, kdy se
vraceli z Prahy s vítěznou trofejí.
Ovšem i tak bylo příjemné sledovat, jak kapela od nás válcuje
všechny ostatní.
Přesto do finálové části Black Rose vstupovali s mírným despektem
a nedůvěrou ve férovou podobných hlasování. Změnili názor?
„Zdá se, že tahle soutěž zatím probíhá zřejmě, jako možná dnes už
jedna z mála, korektně. I když jsme
rozhodili sítě po rodinách, kamarádech, na facebooku, po emailech a
podobně, popravdě jsme čekali, že
to vyhrají Koblížci, protože mají
dost velkou základnu fanoušků.
Na nikoho v Óčku nemáme žádné

vazby, s nikým se neznáme víc,
než ostatní kapely. Proto je to příjemné překvapení,“ přiznává Víťa
Křivánek.
Přesto tedy bylo nakonec všechno
jinak, na Koblížky nezbylo ani pomyslné stříbro, to diváci přisoudili
kapele Alžbětiny sosny. Co vítězství pro Black Rose znamená? V
první řadě je to možnost vystoupit
2. prosince na slavnostním předávání hudebních cen Óčka po boku
Ewy Farne, Xindl X nebo Tří sester, což se určitě neodmítá. Jaké má
kapela po vítězství další mety? „Z
krátkodobého hlediska to zcela jistě bude - dobře se připravit na koncert 2. 12. 2010 v Incheba aréně v
Praze. Bude se to vysílat živě na
Óčku, bude to taková chvilka pravdy, stejně jako třeba naše živé hraní v Inboxu. Samozřejmě z toho
máme trochu strach (možná trochu
víc), ale těšíme se! A z dlouhodobějšího to bude určitě - dodělat tu
druhou desku,“ říká Víťa.
A právě o druhé desce byla řeč i na
Óčku, když při představování v Inboxu předminulý týden Black Rose slíbili, že v případě svého vítězství se odmění fanouškům novým
CD. Natáčení a vydání toho předchozího však trvalo celých pět let.
Dá se tedy nyní očekávat, že to ‚slíbené‘ bude o něco dřív? „Určitě
ano, takový extrém už bychom neradi znovu opakovali. Ovšem na

druhé straně udělat CD, hlavně,
aby nějaké bylo, to taky nechceme... Snažíme se zpracovávat pouze, podle nás, vyzrálé a ‚hodnotné‘
hudební motivy a nápady, na CD
by neměla být pokud možno žádná

bychom rádi výhledově ‚přesunuli
těžiště‘ našeho živého vystupování. Ale to se uvidí, na podobné věci se rychle zapomíná, je třeba o sobě stále dávat něčím vědět, stále
‚čeřit hladinu‘ -aspoň tu regionál-

Své tažení Výtahem dotáhli Black Rose až do vítězného konce.
V této soutěži se stali‚tvářemi‘ Óčka.

‚vata‘, čili skladby do počtu,“ odpovídá na naši otázku tiskový
mluvčí kapely Víťa Křivánek.
Nejde se vyhnout také otázce, jak
se změní jejich muzikantský život.
„Zázraky jistě nečekáme, ale kdyby třeba přibylo více hraní na festivalech, nezlobili bychom se. Tam

ní,“ dodává s úsměvem Víťa Křivánek. Jak hraje vítězná kapela z
Výtahu, si mohli už v sobotu naživo ověřit návštěvníci Rockového
maratonu v Jesenci. A určitě přejeme, aby podobných příležitostí a
na mnohem větších pódií Black
Rose přibývalo.
–MiH-

SATELITY,
POČÍTAČE

Prodej, montáž, servis

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

Liliana Kotulová

Adéla Stránská

Gabriela Štrofová

Sofie Večeřová

7. 11. 2010, 51 cm/3,40 kg
Němčice nad Hanou

8. 11. 2010, 47 cm/2,75 kg
Dobrochov

9. 11. 2010, 48 cm/3,25 kg
Otaslavice

9. 11. 2010, 50 cm/3,85 kg
Prostějov

Nela Hlisnikovská

Oliver Širila

Filip Marek

Marek Hruban

10. 11. 2010, 50 cm/3,70 kg
Olomouc

6. 11. 2010, 52 cm/3,35 kg
Kobeřice

8. 11. 2010, 48 cm/3,00 kg
Protivanov

„MOJE ŠKOLIČKA“ VZBUDILA ZÁJEM
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ se vydařil, ba přímo nadchnul...
Jestliže jste si skutečně až doteď lámali hlavu nad tím, kam dát
ratolest v předškolním věku, aby bylo nejen dostatečně důkladně
připraveno na školní docházku a přitom se i dobře bavilo, nebo jste
jen měli trable s hlídáním, když si potřebujete třeba něco vyřídit, tak
dnes už opravdu nemusíte. „MOJE ŠKOLIČKA“ totiž stále více
potvrzuje, že žlutý dům v krasické ulici J.V. Myslbeka 118 je právě tím
pravým místem! Páteční veřejná akce tomu dala nejen potřebnou
pečeť, ale byla tou nejlepší pozvánkou i výzvou zároveň. Cestu do
soukromého institutu si totiž našlo hned několik desítek rodičů!
„Zájmem jsme byli velmi mile překvapeni,“ neskrývala nadšení
Monika Medková, zakladatelka a ředitelka „Mé školičky“. V tu chvíli
se dveře pod náporem návštěvníků doslova vážně doslova netrhly.
Ti, co přicházeli, byli s vlídností přivítáni a následně uvedeni do
veškerých prostor soukromé školky, ti, co odcházeli, obdrželi zdarma
poukaz na dopolední pobyt svého dítěte v kterýkoliv libovolný den,
co si vyberou. A dle jejich reakcí se jim v „Mé školičce“ líbilo. „Je
to tu opravdu pěkné. Všechny prostory jsou čisté, útulné a moderně
vybavené, což se mi líbí. Úplně nejvíc pak oceňuji to domácí prostředí
a atmosféru, kterou tady cítím,“ svěřila se Večerníku maminka Jana,
která má dvouletého syna Lukáška. „Určitě ho sem přivedu!“
slíbila. O podobně pozitivní zkušenost bohatší odcházel ze školky i
tatínek Martin, který s sebou přivedl i svá dvojčata Petra a Petru. A
ti se vcelku slušně vyřádili už během půlhodinového pobytu... „Jsou
živí,“ usmíval se otec. „I proto oceňuji, že je tady krásná zahrada,
což je pro děti ideální,“ povšimnul si. I on své děti do „Mé školičky“
zapsal. A co vy, přidáte se?
„Byli bychom moc rádi, kdyby k nám rodiče se svými dětmi skutečně
našly cestu. Můžeme jim přislíbit, že se všem ratolestem bez výjimky
budeme maximálně pečlivě věnovat,“ vzkázala Monika Medková
a závěrem dodala: „Chtěla bych všem poděkovat za jejich páteční
návštěvu. Byl to po všech stránkách vydařený a příjemný den. S
velkým potěšením mohu říct, že něco podobného jsem vycítila i ze
strany samotných návštěvníků. Snad přijdou znovu...“
-pk-

Fotoreportáž

POTŘEBUJETE HLÍDÁNÍ DĚTÍ?

SVĚŘTE SVÉ DÍTĚ „MÉ ŠKOLIČCE“
NAJDETE NÁS NA ADRESE: J. V. MYSLBEKA 118, PROSTĚJOV-KRASICE

PŘIHLASTE SVÉ DÍTĚ KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ
na celý kalendářní měsíc a získáte SLEVU 10%!

Přijďte se podívat, kde může vaše dítě vyrůstat!
POZOR NOVINKA!!! UDĚLEJTE SVÝM DĚTEM RADOST:
NABÍZÍME MOŽNOST 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

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

den otevřených dveří v kostce

9. 11. 2010, 48 cm/3,35 kg
Olšany u Prostějova

POZOR, BLÍŽÍ SE OPĚT NAŠE
PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ O HRAČKY
Největší zpravodajský a společenský týdeník v regionu PROSTĚJOVSKÝ Večerník po čase
opět přichází s jedinečnou příležitostí vyhrát nějaký ten krásný
dárek. Ve spolupráci s prodejnou
“Hračky U Filipa”, sídlící v prostějovské ulici Újezd, jsme pro
vás znovu připravili “PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ” o velmi
atraktivní ceny, které věnovalo
právě zmíněné hračkářství. A
tak nejen pro naše nejmenší čtenáře jsou připraveny dárky v
celkové hodnotě 10.000 korun!
Nádavkem pak budiž HLAVNÍ
CENA, která je prozatím zahalena rouškou tajemství...
Zbystřete pozornost, máme pro vás
opravdu dobrou zprávu. Po nezměrném úspěchu několika předchozích dílů pokračujeme v načaté
tradici a můžeme s radostí oznámit,
že se naše redakce opět dohodla s

majitelem prodejny „Hračky U Filipa” na již šestém pokračování toliko populární soutěže, takže děti,
ale i dospělí nejrůznějšího věku dostávají znovu šanci vyhrát některou
z hodnotných a atraktivních cen. O
ty budete moci soutěžit od příštího
pondělí již každý týden, přičemž na
tři základní kola naváže finálové
vyvrcholení a samotné vyhlášení
těch nejúspěšnějších a nejšťastnějších. Soutěžit s námi tak můžete
prakticky až do Štědrého dne.
„Předvánoční soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s prodejnou „HRAČKY U FILIPA“ vypukne již v příštím čísle našeho
týdeníku, které najdete u svých
prodejců v pondělí 22. listopadu
2010.
Po roce se opět blíží Vánoce a vy
můžete prostřednictvím Prostějovského Večerníku každý týden vyhrát pěkný dárek na Ježíška! -pk-
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05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VIII (18)
Talentmania
Tescoma s chutí
Superman III (11)
Co mám
na tobě ráda III (9)
Hvězdná brána:
Atlantida III (8)
Kobra 11 VIII (11)
Odložené
případy V (9)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House III (16)
Ulice (1876)
Televizní noviny
Okresní přebor (11)
Víkend
Mr.GS
Mentalista II (17)
Námořní vyšetřovací
služba VII (1)
Face the Pro
69 rozkoší
pro smrtelníky (9)
Novashopping
Střepiny
Áčko
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (62/78)
09.00 - Hadí jed
10.25 - Za vesnickými
muzikanty
11.00 - Plány a touhy (3/6)
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Dotek anděla III
15.05 - Zábavná škola
15.10 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (11/16)
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 (2/13)
21.10 - Na cestě
po Transylvánii
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - Přísně tajné vraždy
22.35 - Životy těch druhých
00.50 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.55 - Politické spektrum
01.20 - Na velikosti záleží
01.50 - Doktorka Quinnová III
02.35 - Cesty víry
02.55 - Křesťanský magazín
03.10 - Z metropole
03.35 - Týden v regionech
Brno
04.00 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

05.00 - Kaleidoskop
05.30 - Správy STV
06.00 - Raníček
s Dádou
06.10 - Franklin (35/52)
06.35 - Finley požární
autíčko (35/39)
07.00 - Bydlení je hra
07.25 - Alchymie bytí
07.50 - Teleapatyka
08.10 - Historické minipří
běhy a kuriozity
08.20 - Postřehy odjinud
08.30 - Panorama
09.10 - Televizní klub
neslyšících
09.40 - Kalendárium
09.55 - Kvarteto
10.25 - Kultura.cz
10.45 - Kultura.cz
11.10 - Čétéčko
11.40 - Za školu
12.05 - Vyzkoušejte si...
12.25 - Případ pro
ombudsmana (11/16)
12.40 - Kolik je hodin?
13.35 - Angličtina pro nejmenší
13.45 - Anglicky s dětmi (1/6)
13.55 - Tak to vidím já
14.10 - Petříkův výlet na Měsíc
15.30 - Malý televizní kabaret
15.55 - Voda, která hýbe světem
16.45 - Dobrodružství
vědy a techniky
17.15 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
17.30 - Gambrinus liga
20.00 - Evoluce 4 z revoluce
21.05 - Neznámí hrdinové
- Pohnuté osudy
21.35 - Krásný ztráty
22.05 - Pravá krev (11/12)
22.55 - Minuty z Mezipater
23.05 - Terra musica
23.35 - Film point
00.00 - Bigbít (42/42)
01.00 - Vzkaz Iva Možného
01.15 - Knižní svět
01.30 - Čtenářský deník.
01.45 - Prachy a ideály
02.10 - Zpráva o krajině
02.30 - Dobré ráno

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:40- Klukoviny
Toma a Jerryho
06:55- Frasier XI (7)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Přátelé III (14)
09:10- M*A*S*H (87)
09:40- Knight Rider IV (17)
10:40- To je vražda, napsala I
11:40- Policie Hamburk III (11)
12:40- M*A*S*H (88)
13:10- Will & Grace IV (3)
13:40- Policejní divize I (1)
14:40- JAG IX (7)
15:35- Julie Lescautová I (11)
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 (17)
21:20- Přešlapy III (11)
22:25- Sběratelé kostí IV (14)
23:25- Cestování s hvězdami
23:30- Na nože!
00:45- Kriminálka Kolín V (3)
01:40- Volejte Věštce
03:25- Výklad snů
04:25- Na čem záleží (71)
04:50- Autosalon
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Støeda

01:40
02:00
02:30
03:15
04:10
05:00

22:50
00:50

21:20
22:15

18:25
19:30
20:00

15:35

13:55

11:50

10:25

08:25

06:45

05:55
Záhady
přírody
Spongebob
v kalhotách
Nancy Drew:
Záhada
v Hollywoodu
Šmankote,
babičko, čaruj!
Krásná
pokojská
Princ
a Večernice
Robin Hood,
král zbojníků
Ulice (1878)
Televizní noviny
Dokonalý
svět (12)
Dr. House VI (17)
Život
na vlásku (8)
Rocky 3
Kriminálka
Las Vegas VII (14)
Novashopping
Mr.GS
Tabu
Áčko
Stefanie II (1)
Novashopping

05.00 - Sama doma
06.05 - Franklin
06.25 - Finley
požární autíčko
06.45 - Pat a Mat se vrací
06.55 - Návštěva v ZOO
07.05 - O zakletém hadovi
08.00 - Kubula a Kuba
Kubikula
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Čarodějnice školou
povinné (20/26)
09.25 - Malý televizní kabaret
10.00 - Pravda a lež
11.15 - Tak to vidím já (1/7)
11.35 - Pod pokličkou
12.00 - Polední události
12.05 - České hlavičky
13.00 - Elixír a Halíbela
14.00 - Farářův konec
15.35 - Včera, dnes a zítra
17.30 - Ztracený princ
18.40 - Králíkova čítanka (1/7)
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 - Stříbrná vůně mrazu
21.40 - Zvláštní vydání
22.40 - Koncert pro všechny
slušný lidi
Karel Kryl
23.05 - Milenky II (5/6)
23.55 - Losování Sportky
a Šance
00.00 - Losování Šťastných
05.00 - Objektiv
deset a Šance milion
05.30 - Správy STV 00.05 - Sněhurka
06.00 - Franklin
02.00 - Letecké katastrofy III.
(36/52)
02.50 - Přísně tajné vraždy
06.20 - Finley požární
03.05 - Krotitelé
autíčko (36/39)
dluhů III. (10/16)
06.40 - Záhady Toma Wizarda
03.35 - Klíč
07.00 - Kluci v akci
04.00 - Kaleidoskop
07.20 - Angličtina
04.25 - Sváteční slovo
spisovatele Martina
pro nejmenší (40/40)
Petišky
07.30 - Anglicky s dětmi (1/6)
04.30 - Náš venkov
07.40 - Vodní ptáci

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (8)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Will & Grace IV (3)
09:05- M*A*S*H (88)
09:40- Knight Rider IV (18)
10:40- To je vražda, napsala I
11:40- Policie Hamburk III
12:40- M*A*S*H (89)
13:10- Will & Grace IV (4)
13:40- Policejní divize I (2)
14:40- JAG IX (8)
15:35- Julie Lescautová I (12)
17:40- Regionální
zpravodajství
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 (10)
00:25- Kriminálka Kolín V (4)
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (72)
04:35- Svět 2010
05:05- Trní
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07.50 - Opera nás baví
08.10 - Tančící skály (11/16)
08.30 - Panorama
09.10 - Kosmopolis
05:00
Novashopping 09.40 - Mýty a fakta historie
10.40 - Vzkaz Iva Možného
05:59 Snídaně s Novou
10.55 - 168 hodin
08:35 Stefanie VIII (19)
11.35 - AZ-kvíz
09:30 Láska a tanec
12.00 - Bydlení je hra
11:30 Tescoma s chutí
11:40 Můj přítel Monk II (16) 12.25 - Černé ovce
12.40 - Hřiště 7
12:35 Superman III (12)
13:30 Co mám na tobě ráda III 14.50 - Film o filmu
Kuky se vrací
14:05 Hvězdná brána:
15.05 - Evropský manuál
Atlantida III (9)
15.25 - Hledání ztraceného času
15:00 Kobra 11 VIII (12)
15.40 - Filmy z Václaváku
16:00 Odložené případy V
17:00 Odpolední Televizní 16.00 - Svět zázraků
16.30 - Výjimečná architektura
noviny
17.15 - Bílá místa
17:30 Dr. House III (17)
17.35 - Vítejte v Tate galerii
18:25 Ulice (1877)
17.40 - Na křídlech času
19:30 Televizní noviny
18.00 - Klíč
20:00 Ordinace v růžové
18.30 - Babylon
zahradě 2 (228)
18.55 - Zprávy v českém
21:25 Kriminálka
znakovém jazyce
Miami VII (25)
19.05 - Game Page
22:20 112
23:00 Zákon a pořádek: Útvar 19.30 - Adult English Zone
pro zvláštní oběti X (4) 20.00 - Kaktusový květ
21.45 - Vyhořel jsem
23:55 Zvíře
22.15 - Kontexty
01:25 Kriminálka
23.10 - Evropský manuál
Las Vegas VII (13)
23.30 - Minuty z Mezipater
02:10 Novashopping
23.35 - Q
02:30 Rady ptáka
00.05 - Opustit Las Vegas
Loskutáka
01.55 - Retro
03:05 Áčko
02.20 - Setkávání
04:10 Stefanie (26)
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Velký Turín (1/2)
10.35 - Aby bylo veselo
11.25 - Magnetické vlny léčí
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Dotek anděla III (26/30)
14.55 - Film o seriálu Cukrárna
15.15 - Kostičky
15.25 - Zábavná škola
15.35 - Věda je detektivka
16.00 - Tykadlo
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (4/16)
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 (12/16)
22.05 - Krotitelé dluhů III.
22.35 - Vojna a mír (2/4)
00.20 - Dokážete víc
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Doktorka Quinnová III
01.20 - Divadlo žije!
01.50 - Terra musica
02.20 - Chcete mě?
02.35 - Sólo pro... Terne čhave
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý
05.00 - Zvláštní
vydání
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Malý televizní kabaret
09.00 - Velký Turín (2/2)
10.40 - Písničky Na zábradlí
11.20 - Namátková kontrola
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 (19/26)
16.00 - Šikulové
16.20 - Bert a Ernie (11,12/26)
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 - Slečna Marplová V
21.40 - Máte slovo
22.30 - Dáma ví, kdy přijít
23.40 - Californication (12/12)
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Doktorka Quinnová III
01.00 - Milenky II (5/6)
01.50 - Kde bydlely princezny
02.10 - Poutní místa
02.30 - České hlavičky
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 (9)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Will & Grace IV (5)
09:05- M*A*S*H (90)
09:35- Knight Rider IV (19)
10:35- To je vražda, napsala II
11:35- Policie Hamburk III
12:35- M*A*S*H (91)
13:05- Will & Grace IV (6)
13:35- Policejní divize I (3)
14:35- JAG IX (9)
15:30- Julie Lescautová I (13)
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:
Helena Vondráčková
20:50- Soukromá dramata
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI (10)
00:30- Sekera
02:45- Volejte Věštce
04:30- Na čem záleží (74)
04:55- Receptář prima nápadů
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Pátek

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Ticho po búrke
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová III (14/29)
14.15 - Dotek
anděla III (28/30)
15.00 - Tintinova
dobrodružství
15.25 - Garfield a přátelé II
15.50 - Ovečka Shaun II
15.55 - Záhady starověkého
Říma (10/20)
16.25 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (12/16)
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 (12/16)
21.00 - 13. komnata
Miloslava Stingla
05.00 - Syn Kopanic
05.00 - Auto Moto
05.30 - Správy STV 21.35 - Všechnopárty
Styl
22.20 - Na velikosti záleží
06.00 - Franklin
05.30 - Správy
06.20 - Finley požární autíčko 22.50 - Losování Euromiliony
STV
22.55 - Losování Šťastných
06.40 - Tak to vidím já (1/7)
06.00 - Chalupa je hra
deset a Šance milion
07.00 - Pod pokličkou
06.25 - Adult English Zone
23.00 - Thelma a Louise
07.25 - Adult English Zone
06.50 - Bílá místa
07.50 - Příběhy o telátku (1/7) 01.05 - Doktorka Quinnová
07.10 - Československý
01.50 - Jak se vede, sousede?
08.00 - Babylon
filmový týdeník
02.30 - Musicblok
08.30 - Panorama
07.25 - Návrat pana Ryšánka
09.15 - Letecké katastrofy III. 03.05 - Malá Velká Británie
08.30 - Panorama
03.35 - Máte slovo
10.10 - Věříš si?
09.10 - Chcete mě?
10.35 - Záhady Toma Wizarda 04.20 - Čtení na dobrou noc
09.25 - Vracaja sa dom
04.30 - Události v regionech
10.50 - Věda je detektivka
09.55 - Evoluce 4 z revoluce
11.15 - Tykadlo
10.55 - Sametové fejetony
11.40 - AZ-kvíz
12.05 - Chalupa je hra
11.00 - Ideály a prachy
12.30 - Černé ovce
05:59
11.30 - Svět zázraků
12.45 - Malá farma
Snídaně
11.55 - 17. listopad 1989
13.15 - Bohové a hrdinové
s Novou
05:59
12.00 - Lucerna
antických mýtů
08:35 Stefanie VIII (20)
Snídaně
13.55 - Koncert
13.35 - Jak přišli kováři
s Novou
vzájemného porozumění 09:35 Postel plná růží
k měchu
11:25 Tescoma s chutí
08:35 Stefanie VIII (21)
15.10 - Cíl cesty: divočina
11:40 Můj přítel Monk III (1) 14.35 - Bludiště
09:35 Dlouho hledaný syn
16.05 - Zpívá Jaroslav Hutka
15.05 - Toulavá kamera
12:35 Superman III (13)
11:25 Tescoma s chutí
16.35 - Listopad třikrát jinak
13:30 Co mám na tobě ráda 15.35 - Film o filmu
11:40 Můj přítel Monk III (2)
17.35 - Mrtvý student,
Hlava-ruce-srdcE
14:05 Hvězdná brána:
12:30 Superman III (14)
který se nikdy nenarodil
15.50 - Evropa dnes
Atlantida III (10)
13:30 Co mám
19.05 - Musicblok
16.20 - Prizma
15:00 Kobra 11 VIII (13)
na tobě ráda III (12)
19.30 - Adult English Zone
16.45 - Kus dřeva
16:00 Odložené případy V
14:05 Hvězdná brána:
20.00 - Revoluce
ze stromu
17:00 Odpolední Televizní
Atlantida III (11)
21.35 - Strážní andělé
17.00 - Videoatlas naší přírody
noviny
15:00 Kobra 11 VIII (14)
22.30 - Sametové fejetony 17.10 - Vášeň sběratelská
17:30 Dr. House III (18)
16:00 Odložené
17.30 - Ptáčata aneb Nejsme
18:25 Ulice (1879)
Stanislav Devátý
případy V (12)
žádná béčka (10/16)
19:30 Televizní noviny
22.40 - Dokumentární klub:
17:00 Odpolední Televizní
18.00 - Dějiny Jaroslava
20:00 Ordinace v růžové
Souboj s mozkem
noviny
Šabaty
zahradě 2 (229)
00.10 - Jak se
17:30 Dr. House III (19)
18.55
Zprávy
v
českém
21:20
Kriminálka
neztratit v L. A.
18:25 Ulice (1880)
znakovém jazyce
Las Vegas X (1)
01.55 - Film o filmu
19:30 Televizní noviny
19.05 - Medúza
22:15 Stahovák
Hlava-ruce-srdcE
20:00 Sněženky
19.45 - Dokážete víc
22:55 Švéd
02.10 - Politické
a machři
20.00 - Historie.cs
00:55 Kriminálka
spektrum
21:50 Disturbia
20.55 - Evoluce 4 z revoluce
Las Vegas VII (15)
02.35 - Kluci v akci
23:55 Planeta teror
22.00 - 2 dny v Paříži
01:40 Novashopping
03.00 - Reportéři ČT
01:55 Novashopping
23.40 - Posezení s ...
02:00 112
03.35 - Na cestě
02:15 Stahovák
02:30 Rady ptáka Loskutáka 00.10 - Evropský manuál
po Transylvánii
02:40 Áčko
00.30 - Souboj s mozkem
03:05 Áčko
04.05 - Výjimečná
03:30 Stefanie II (3)
02.00 - Q
04:10 Stefanie II (2)
architektura
04:20 Novashopping
02.30 - Dobré rán
05:00 Novashopping

06:05
- Teleshopping
06:20- Tom a Jerry:
Rychle
a chlupatě
07:45- Soví houkání
09:35- Velký
11:45- Král
Šumavy
13:30- Dvojčata
15:40- Osm
statečných
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (18)
21:20- TOP STAR
magazín
22:25- Castle
na zabití II (1)
23:25- Hledá se táta
a máma
00:30- Kriminálka
Kolín V (5)
01:25- Volejte Věštce
03:15- Výklad snů
04:10- Na čem záleží (73)
04:35- TOP STAR
magazín
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05.00 - Dobrá káva
05.20 - Vítejte v Tate
05.30 - Správy STV
06.00 - Franklin (39/52)
06.20 - Finley požární autíčko
06.40 - Děti točí hrdiny
07.00 - Vyzkoušejte si...
07.25 - Kus dřeva ze stromu
07.45 - Videoatlas naší přírody
07.55 - Vášeň sběratelská
08.10 - Dokážete víc
08.20 - EXPOminuty 2010
08.30 - Panorama
09.15 - Osudové okamžiky
09.30 - Na plovárně
10.00 - Neznámí hrdinové
10.30 - Vyhořel jsem
11.00 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Lucemburkové (5/6)
13.10 - Medúza
13.50 - Šikulové
14.05 - Čarodějnice školou
povinné (20/26)
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
antických mýtů
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 - Sportem ke štěstí
19.30 - Auto Moto Styl
20.00 - Zázračná planeta
20.55 - Ptáčata
21.25 - ČT Live
22.20 - Jazzová sekce
23.20 - Malá Velká Británie
23.50 - Gorodok
00.15 - Divná slečinka
01.10 - Posezení s ...
01.40 - Krotitelé dluhů III.
02.05 - Cimbálová muzika
02.30 - Dobré ráno

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (10)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Will & Grace IV (6)
09:05- M*A*S*H (91)
09:40- Knight Rider IV (20)
10:40- To je vražda, napsala II
11:40- Policie Hamburk III
12:40- M*A*S*H (92)
13:10- Will & Grace IV (7)
13:40- Policejní divize I (4)
14:40- JAG IX (10)
15:35- Julie Lescautová II (1)
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- Kriminál
01:10- Volejte Věštce
03:00- Bytost
05:10- Na čem záleží (75)
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13:45- Láska s výstrahou
15:55- Julie Lescautová IV
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (15)
20:00- Prázdniny
pana Beana
22:05- Dnes zemřeš
00:05- Úmyslný čin
01:40- Volejte Věštce
03:25- S Italem v kuchyni
04:00- Miláčci
04:45- Nikdo není dokonalý

ŠESTÉ SEMIFINÁLE

06:10- Zvonilka
07:45
- Mickeyho klubík I (11)
08:10- Pokémon:
Diamant a perla XI (50)
08:40- Autosalon
09:50- Cestování s hvězdami
10:05- M*A*S*H (93)
10:35- Agentura Jasno II (1)
11:30- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT

20.11. 2010

05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Bílá místa
05.45 - Kus dřeva ze stromu
06.00 - Osudové okamžiky
06.20 - Správy STV
06.50 - Sólo pro...
Terne čhave
07.25 - Na křídlech času
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta:
Přízrak řeky
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorika
10.10 - Putování za písničkou
10.40 - Hledání
ztraceného času
11.00 - Evoluce
4 z revoluce (4/4)
12.00 - Game Page
12.25 - Medúza
13.05 - Sabotáž
13.30 - Neskutečné
05:20
historky (5/9)
Admirál
14.00 - Jistě, pane
Bublina útočí (9)
premiére (3/16)
05:50 Jen počkej,
14.35 - Ladí neladí
zajíci! (11)
15.30 - Království divočiny
06:10 3-2-1 Tučňáci! (4, 5) 16.00 - Poutní místa
07:05 Co nového
16.20 - Bohové a proroci
Scooby-Doo? II (2)
16.50 - Úsměvy
07:30 Lovec
17.25 - Sedm klaunů
krokodýlů VI
17.40 - S profesorem
08:30 Občanské judo
Františkem Dvořákem
08:55 Judo sonduje
18.00 - Kde bydlely
09:05 Rady ptáka Loskutáka
princezny (5/13)
10:00 Malé dohazovačky
18.20 - O češtině
12:00 Volejte Novu
18.35 - Kultura.cz
12:30 Holka
19.00 - Terra musica
nebo kluk?
19.30 - Malá farma
14:25 Wild Wild West
20.00 - Famílie
16:30 Ledové ostří
22.10 - Divadlo žije!
18:30 Koření
22.40 - Třistatřicettři
19:30 Televizní noviny
23.35 - Česká soda
20:00 Sněženky a machři
23.55 - Neskutečné historky
po 25 letech
00.25 - ČT Live 22:35 Peklo
Věra Martinová
00:35 Osudné shledání
01.20 - Svou káru táhnem dál
02:05 Novashopping
02.10 - Sešli se...
02:25 Volejte Novu
03.00 - Na Kloboučku
02:55 Tabu
03.40 - Hudební vizitka
04:00 Stefanie II (4)
04:50 Novashopping
04.25 - Banánové rybičky

05.00 - Sama doma
05.55 - Postřehy
odjinud
06.05 - Raníček s Dádou
06.15 - Šikulové
06.35 - Sezame, pojď si hrát
07.00 - Garfield a přátelé II
07.20 - Všechna rána světa:
Indie
07.35 - Záhady starověkého
Říma (10/20)
08.05 - Aladdinova kouzelná
lampa
09.25 - Ovečka Shaun II
09.30 - Zprávičky
09.50 - Kuchařská
pohotovost
10.20 - Šeherezáda (1/2)
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Revue
13.00 - Malá farma
13.25 - Holanďanův ostrov
15.10 - Přítelkyně (3/12)
16.05 - Profesionálové
17.00 - Hrabě Monte Christo
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
21.40 - Česká hlava 2010
22.55 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.00 - Alexander Veliký
01.50 - 13. komnata
02.20 - Všechnopárty
03.05 - Folklorika
03.25 - Na cestě
po Transylvánii
03.55 - Dobrodružství vědy
a techniky
04.20 - Kuchařská
pohotovost
04.50 – Divnopis

Sobota

23:15- Kurýr 2
01:10- Hnutí mysli (8)
02:00- Volejte Věštce
03:40- Hitlerovi bodyguardi
04:30- Nikdo není dokonalý

SEDMÉ ROZHODNUTÍ

22:15- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT

SEDMÉ SEMIFINÁLE

06:05- Párty
s kuchařem
06:35- Mickeyho klubík I (12)
07:05- Pokémon
07:30- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:50- Přátelé III (15)
08:15- Hitlerovi bodyguardi
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (94)
10:25- M*A*S*H (95)
11:00- Partie
11:45- Receptář prima nápadů
12:50- Zločiny v zahradách II
13:55- Tři muži ve sněhu
15:45- Vraždy v Midsomeru I
17:50- Cestování s hvězdami
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (16)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
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05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci
05.50 - Hudební
setkání
06.50 - Správy STV
07.20 - Ještě jsem tady
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Třistatřicettři
09.40 - Svět umění: Cesta
10.35 - Chcete je?
10.40 - Čtenářský deník...
10.55 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (12/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - Principálka
13.40 - Lucemburkové (6/6)
14.10 - Vespa
15.05 - Duch vody
05:50
15.55 - Mýty a fakta historie
Admirál
16.50 - Kamera na cestách:
Bublina útočí (10)
17.45 - Postřehy odjinud
06:20 Senzační
17.55 - Cesty víry
Spiderman (10)
06:45 Jen počkej, zajíci! (12) 18.15 - Křesťanský magazín
18.35 - Kultura.cz
07:00 Baby Looney
19.00 - Jistě, pane premiére
Tunes (35)
19.30 - Zašlapané projekty
07:25 Co nového
Scooby-Doo? II (3)
19.45 - Krásy evropského
07:55 Skippy (11)
pobřeží
08:30 Babicovy dobroty
20.00 - Příběhy bezpráví
09:00 Koření
20.25 - Tajné akce StB
10:00 Od zítřka nečaruji
20.40 - Vězeň i vyšetřovatel
11:40 Kocour v botách
Adolf Rázek
12:55 Sněženky
a machři po 25 letech 21.00 - Ztracená duše národa
22.00 - Na plovárně s Thelmou
15:25 Pod Jezevčí skálou
17:00 Odpolední Televizní 22.25 - Vzkaz Jiřího
Šalamouna
noviny
17:30 Babicovy dobroty
22.45 - Divoch
18:00 Rady ptáka Loskutáka 00.00 - Ladí neladí
18:50 Občanské judo
00.50 - Česká soda
19:20 Judo sonduje
01.10 - StarDance IV
19:30 Televizní noviny
...když hvězdy tančí
20:00 Talentmania
02.25 - StarDance IV
22:40 Střepiny
...když hvězdy tančí
23:05 Bouřlivé srdce
Rozhodnutí
01:15 Novashopping
02.35 - Svět umění
01:35 Bojovníci
03.30 - Kamera na cestách:
mezi nebem a zemí
Nová Evropa
04:10 Stefanie II (5)
05:00 Novashopping
04.30 - Krásný ztráty

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Zpívánky
06.05 - Sezame, pojď si hrát
06.30 - Strom pohádek
06.55 - Všechna rána světa
07.05 - Raníček s Dádou
07.20 - Bert a Ernie (11,12/26)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - F. L. Věk (9/13)
11.45 - Film o filmu
Hlava-ruce-srdcE
12.00 - Otázky Václava
Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Bronzová koruna
14.05 - Tak neváhej a toč!
14.30 - Kaleidoskop
14.55 - Vzpomínka na .....
15.15 - Divotvorný klobouk
16.30 - Retro
16.55 - Čétéčko
17.15 - Sváteční slovo
17.20 - Pravěk útočí (13/13)
18.05 - Návštěvníci (14/15)
18.35 - Na cestě za Eszter
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! (5/5)
21.45 - Film o seriálu Cukrárna
22.00 - 168 hodin
22.30 - Místo činu
00.00 - Losování Sportky
a Šance
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Hotel Babylon II (8/8)
01.05 - Všechnopárty
01.50 - Úsměvy
02.25 - Sedm klaunů
02.35 - Babylon
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

TV program
15. listopadu 2010
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rozhovor týdne
PROSTĚJOV - Ještě sice pořádně nevy
dýchal ten
nečekaný šok a zklamání, kdy z rozhodnu
tí majitele přišel o stálé angažmá v UFO Racing Team
u,
řád plný sil i energie. A hlavně odhodlán přesto je poí. To, že se chce i
v příštím roce objevovat na tratích a bráz
dit
ské ostruhy, je nad slunce patrné nejen motokrosařpři tom prvním,
ale i při posledním pohledu. Šestatřice
tiletý MARTIN
ŽERAVA si přeje závodit dál! „Musím být
ale
na všechno. Klidně se může stát, že nic nese připravený
ženu a budu
muset s kariérou skoncovat. Věřím ale, že
se přece jen
něco objeví. Mám pořád touhu vyhrávat,
“ vzkazuje
všem případným zájemcům o své služb
y zkušený
motokrosař. „Bohužel zatím není nic
jasného.
Musím vyčkat, jak se rozhodnout v těch
týmech,
se kterými jsem v kontaktu. Vše je hlavně
od
jich sponzorských prostředků,“ sdělil rodá jek ze
Šternberku a znovu tak deklaroval, že
pořá
nemá jasno, co s ním v příštím roce bude d
...
Ostatně o tom se vedla valná část třetí části
našeho exkluzivního interview. Nakoukl
i
jsme ale také do Žeravova rodinnéh
o
zázemí. A zjistili, že jestli si něco nepřeje,
tak je
to možnost, že by některý
z jeho synů šel v jeho
šlépějích...

22
12

V průběhu uplynulých dvou měsíců jsme vám přinesli již dvě části exkluzivního interview s motokrosařem Martinem Žeravou, který se v letošní sezóně stal čtvrtým borcem seriálu
mistrovství světa. A jelikož rodák ze Šternberku, jenž už dobrých osm let žije v Prostějově, kam se přestěhoval za manželkou, se pro Večerník skutečně rozvykládal, dnes na tento
počin volně navazujeme třetím, závěrečným dílem. A kdo bude naším dalším pozvaným hostem před diktafon? To si ještě necháme jako překvapení...

Čtvrtý nejlepší motokrosař světa je stále bez angažmá na příští rok. Dočká se vůbec?

„Konec mě straší od nějakých třiceti let,“ přiznává MARTIN ŽERAVA

rok se mnou nepočítá. Údajně mi
to nechtěl říkat dřív, abych neměl
zbytečné nervy, nezranil se a sezónu dojel v pohodě.“
Jak jste na celou záležitost reagoval?
„Co jsem mohl dělat?
Pochopitelně jsem byl zklamaný,
ale změnit jsem to nijak nemohl.
Nejhorší snad je, že v žádném
případě jsem to nečekal. Byla to
taková rána z čistého nebe.. Ještě
v polovině sezony mi šéf týmu
mám ten sport tak rád, že bych říkal, že dokud budu závodit, tak
vážně ze všeho nejraději jezdil co mě bude podporovat a jakoby to
se mnou do konce kariéry dojenejdéle to jen půjde.“
A co kdyby to nešlo, de. Takže, jsem s místem v týmu
máte už nějakou před- počítal, vůbec jsem netušil, že by
se mohlo něco takového řešit.
stavu?
„Jestliže bych nezískal žádné stálé Zamrzelo mě to o to víc, že se tak
místo v některém z týmů, snažil událo po mém nejlepším výsledMartine,
bych se získat vlastní prostředky ku v kariéře! Spíše bych čekal, že
jaká je u
pro činnost a objet alespoň pár čtvrté místo na světě nějak zhodvás aktuzávodů světového šampionátu v notím a ona nastala úplně opačná
ální situace?
Holici a v okolí České republiky. A situace... Je to fakt nečekané.“
„Bohužel popřemýšlím také, že bych se začal vířád stejná, nic
Několikrát jste se ale už
ce věnovat klukům. Starší Filda zanového nevím...
vyjádřil, že šéfovi UFO
čal jezdit bikros a příští rok by mohl
(pokrčí rameny) Po
Racing Teamu nic nezkusit více závodů. Nevylučuji ani, vyčítáte?
skončení smlouvy v
že bych se vrhnul na trenérskou „Nemůžu mu nic vyčítat. Byl
UFO Racing Teamu
kariéru. V posledních letech jsem jsem tam šest let, vrazil do mě
nemám zatím žádné
se začal v Prostějově věnovat mlá- poměrně dost peněz a vše funjisté angažmá pro
deži, baví mě to, takže bych v tom govalo dobře. On je šéf, který se
novou sezóchtěl pokračovat.“
nu, což mě už
může rozhodovat dle svého uváMÁ SVÉHO NÁSTUPCE
docela trápí.
žení. Navíc je to sport a byznys
Existuje
třeba
možnost
?
Rod
Ma
rtina
Žeravy by mohl mít svého pokrač
Momentálně
vytvoření ŽERAVA současně, takže takové věci se
ovatele. Starší syn
čekám na sta- Filip nejenže s tatínkem brázdí
stávají. Rozešli jsme se tak opravTEAMu?
po
novisko dvou
ních sezónách jsem měl pitelně dost draví?
„Přemýšlel jsem o tom... Kdyby du v dobrém, žádnou zášť či něco
závodech, ale sám už to zkouší na motokrosových
bikrosovém kol
stájí, s nimiž „Baví ho to, ale
jistotu, cítil jsem „Takhle to nevnímám. Mě závo- se našla skupinka dvou, tří ta- podobného necítím. Navíc ani
na motorku ho nepustím!“ tvrdí e. určitou
jsem již přes trný ote
podporu, měl jsem zázemí, dění a vůbec vše kolem moto- lentovaných kluků, schopných nejsem typ, který by za sebou
opa
c.
2x foto: www.martinzerava.cz
měsíc v konteď je rázem všechno pryč! krosu pořád strašně baví a pokud se mnou po boku jezdit světový pálil mosty. Bez problémů jsme
taktu. A obJe to hrozné... Nezbývá mi, bych si mohl vybrat, určitě bych šampionát a mistrovství repub- se domluvili na vrácení obou movolávám přínež se s tím ale vyrovnat v tom dění chtěl ještě jako aktivní liky, neváhal bych ani minutu. torek, vyřízení veškerých náležipadné další možnosti, oslovit vyjádření jejich obchodních
a udělat všechno pro to, jezdec zůstat. Stále si totiž mys- Byl bych schopen se o ně starat,
jsem zkusil svůj bývalý tým partnerů. Pochopitelně bych abych nové angažmá získal. lím, že jsem schopný držet se nachystat jim zimní přípravu,
Bonver, v kontaktu jsem napří- chtěl mít jasno co nejdřív, po- Chtěl bych ještě jezdit.“
všemi borci z celého světa tem- tréninkové jednotky během roku
klad také s panem Hrdinkou, malu začínám již s tréninkem,
a přímo na závodech jim předáNeříkáte si však, že už po, což dokterý skládá nové družstvo pro ale v dnešní době nelze na nikovat své zkušenosti. Pochopitelně
to nemáce,
prá
do
dil
cho
závody mistrovství republiky. ho moc tlačit... Uvidíme, snad
je to odvislé od finančních prote zapone
m
jse
otě
živ
„V
Největší naděje ale pořád vklá- se do konce roku celá situace třebí - něco někostředků a vytvořeného zázemí. tostí, já jsem si zajel pro nějaké
tak
a
u
ros
tok
mo
a
lét
á
cel
se
věnuji
dám do spolupráce s Motoman vyjasní.“
Museli bych pro takový projekt věci a je prostě po všem. Takže
mu dokazovat a
o
byl
ne
pokud by měla přijít změna,
teamem, za kterou jsem odjel i
najít vstřícné obchodní partnery momentálně jsem motokrosařem
Jak tohle období nejis- pak se „rvát“ o
ale
poslední závod letošní sezony,
a sponzory, bez nichž to samo- bez místa a bez motorky... (hořký
místo s mnohem
toty snášíte?
by to jednoduché. Nemyslím to
ce
tuzemský šampionát družstev.
zřejmě nejde. Jisté oťukávačky úsměv)“
„Musím přiznat, že je mladšími jezdci,
úsměv)
prá
,
la´
am
´gr
á
jak
h byl ně
Vše je v jednání, čeká se na to docela blbý pocit. V posled- kteří jsou pocho- tak, že byc
v tomto směru byly, ale nic konJak byste zhodnotil celou
y.“
rik
fab
do
jít
l
mě
h
krétního.“
šestiletou spolupráci?
se nebojím, i kdybyc
„Určitě byla úspěšná.
Když se vrátíte k ukončení vašeho působení v Člověk je v tom týmu pod neukazuje moje poslední umístění v
UFO Racing Teamu, stálým tlakem, ostatně je to nejseriálu mistrovství světa. Skončit jak se vše seběhlo z vašeho po- lepší česká stáj, tudíž se musíte
čtvrtý je přece důkazem, že i v hledu?
pořád snažit o co nejlepší výsledtomto věku něco umím (hořce se „Odjel jsem poslední závod ky. Skončit mezi nejlepšími byla
pousměje). Když jsem doma, tak seriálu mistrovství republiky v v podstatě povinnost. A myslím,
jsem klidný a v pohodě, na té trati Holici a jako vždycky jsem na- že se nemám za co stydět. Dosáhl
se vybouřím a vyřádím... Hrozně psal šéfovi týmu esemesku s tím, jak jsem dojel a
by mi to chybělo.“
Přemýšlel jste ale přece jak to probíhalo. On mi
jen o tom, že byste sku- ještě odepsal, že paráda,
vše v pohodě a zítra si
tečně musel skončit?
„To mě straší od nějakých třiceti zavoláme. Tak jsem si
let! V životě jsem vlastně necho- říkal dobrý. Jenže už medil do nějaké práce, věnuji se celá zi těmi závody za mnou
léta motokrosu a tak pokud by chodili lidé z ostatních stájí, kteří jsem řady vynikajících úspěchů,
měla přijít nějaká zásadní změ- prý slyšeli, že by mě měl vystří- na které určitě do konce života
na, nebylo by to jednoduché. dat mladý Francouz. Odpovídal nezapomenu.“
Nemyslím to tak, že bych byl jsem jim, že nevím, nikdo mi nic
Co vám vůbec těch více
nějaká ´gramla´ na práci, to určitě neřekl. Avšak byla to pravda! Na
jak dvacet let ježdění
ne, práce se nebojím, i kdybych druhý den mi pan Exner (majitel
dalo a naopak vzalo?
měl chodit do fabriky. Je mi tře- a manažer UFO Racing Teamu
ba jasné, že čím později skončím - pozn.red.) skutečně zavolal, poJE TO BOJ. Motokrosové závody přináší mnohdy dramatické situace a zejména na startech bývá pokaždé pořádně
s motokrosem, tím horší bude děkoval mi za spolupráci a sdělil
hustá tlačenice. Prostějovského Martina Žeravu můžeme na tom snímku zahlédnout vepředu pole (v červeném dresu
začínat s něčím novým... Ale já mi, že ať se nezlobím, ale na příští
s číslem 17 na stroji).
Foto: www.martinzerava.cz

„Měl jsem nějaké náznaky,
pak mi pan Exner skutečně zavolal,
poděkoval za spolupráci a sdělil mi,
že ať se nezlobím, ale na příští rok
se mnou nepočítá. Údajně mi to nechtěl říkat dřív,
abych neměl zbytečné nervy a sezónu dojel v pohodě“

„Tak určitě mi dalo hodně vyhraných závodů, pěkných pocitů,
nových kamarádů, poznal jsem
hromadu cizích zemí. Vzalo mi
to asi určitě něco z mého zdraví a mládí, protože to je hodně
obětování a odříkání si, ale za ty
úspěchy to myslím stálo, i když
úspěch je slovo pomíjivé. Dělal
jsem a opravdu doufám, že ještě
dělat budu to, co mě fakt baví a
navíc se tím mohl i živit. Na druhou stranu prakticky v každém
roce jsem byl více jak půl roku
mimo domov a vlastní rodinu,
což pro mě nebylo nejjednodušší.“
Pojďme k vašemu osobnímu zázemí. Jak vás
vůbec manželka podporuje při ježdění? Fandí, nebo
se jen modlí, aby jste přežil?
„Tak samozřejmě mě podporuje.
Fandí, co může a jak jen nejlíp
dovede. Ale taky se o mě určitě
bojí, to je úplně normální, to snad
každej bojí o svého manžela nebo
dítko(úsměv).“
dítko(úsměv)
Neslýcháváte od ní, že
jste se už skutečně povozil dost a mohl by jste toho nechat!?
„Zatím jsem nic takového od Lenky
neslyšel, mám v ní opravdu maximální podporu, to je k závodění potřeba, aby byl člověk v klidu.“
Zmínil jste, že malý
Filip již se začíná se závody, byť těmi bikrosovými. Budete chtít, aby synové šli ve vašich šlépějích?
„Já doufám, že nepůjdou! I když
vidím že starší Filip to má skutečně v sobě a je po
mně, kdy já jsem
taky řádil na kole,
ale motokros je sice
pěkný, ale hodně
nedoceněný sport
a navíc v sobě skýtá velké riziko
zranění a zdravotních problémů,
až je to kolikrát hrůza... (zvedá
obočí) Proto bych byl rád, kdyby Filda vydržel u toho bikrosu, který ho baví. Loni zkusil
první závody BMX a hned byl
třetí. Pořád se učíme, jezdíme
trénovat na trať do Vyškova,
chystám se setkat s Jančou
Horákovou, s níž bych se chtěl
poradit o jistých věcech. Navíc
třikrát týdně chodí do gymnastiky, jezdí na kole a věnujem e
se i dalším činnostem. Na motorku
ho opravdu dávat
nechci, to v žádném
případě.. (ošívá
se).
(
Bojím se o něho! A
tomu mladšímu ještě nebyly dva roky,
takže se teprve uvidí, ale
doufám, že aspoň ten bude po
manželce. Ta totiž krásně zpívá,
asi tak jak já jezdím na motorce,
tudíž Denisek by mohl být třeba
muzikant (směje se).“
Petr Kozák

„Jsem motokrosařem
bez místa a bez motorky...“

„Jsem rád, že Filda jezdí bikros
a baví ho to. Na motorku jej
dávat v žádném případě nechci.“

profil martina žeravy
datum narození:
místo narození:
váha / výška:
současné bydliště:
rodinný stav:
přezdívka:
záliby:

18. března 1974
Šternberk
173 cm / 63 kg
Prostějov
manželka Lenka, synové Filip a Denis
Žeravec
lyžování, snowboarding

první závod:
první závod ME:
první závod MS:
oblíbená trať:

v roce 1989
v roce1994
v roce 1996
Sverepec

MARTIN ŽERAVA pochází ze Šternberka, od dětství
provozoval různé sporty jako například judo, bikros, trochu
sportovní gymnastiku, ale podle jeho slov - „motokros je
motokros“. Na motorce začal jezdit v sedmi letech.
Jeho prvním strojem byl takzvaný „kozí dech“, který mu
sestrojil otec Ladislav. Svůj první závod jel v roce 1989.
Prošel různými motokrosovými týmy (Dukla Olomouc,
DOATS team Brno, Bonver až zakotvil v náchodském
UFO Racing teamu, kde strávil posledních šest let. Po
skončení letošní sezony mu bylo majitelem Ladislavem
Exnerem oznámeno, že pro příští rok se s ním už
nepočítá... Momentálně je jezdec bez stálého angažmá.

Největší úspěchy:
- 4. místo v seriálu mistrovství světa 2010, třídy MX3
- dále 4x celkové 6. místo v seriálu MS, třídy MX3
- 14x mistr ČR (2x družstvva, 1x superkros, 4x 125ccm,
7x 500ccm)
- 2x mistr SR
- 2x mistr Evropy v družstvech
- 6x umístění na „bedně“ v závodech MS, třídy MX3

Obchodní partneři:

NEMÁ TO TEĎ LEHKÉ. Čtvrtý muž letošního seriálu mistrovství světa sice
dosáhl životního úspěchu, ale V těchto dnech se musí ohánět nejen na trati, či v
tělocvičně při tréninku, ale také při shánění nového angažmá.
Foto: www.martinzerava.cz

Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV. Pá Vánoce glazování. Kovárna nice Vás srdečně zve na POD+ so DISCO 80“ 90“. Vstup Ekocentra Iris, Husovo nám. ZIMNÍ KONCERT ve čtvrtek
free. www.clubzatisi.cz
67, PV.
25. listopadu 2010 v 18.00 hodin v koncertním sále konickéSvaz tělesně postižených v ČR, Svaz tělesně postižených v ČR, ho zámku, účinkují žáci školy.
o.s. v Prostějově, Kostelecká o.s., místní organizace v Pro17, nabízí k zapůjčení kompen- stějově, Kostelecká 17, pořádá Dne 7. prosince 2010 se koná
zační pomůcky, např. poloho- dne 25.11.2010 již tradičně spo- od 9.00 do 16.00 hod. Den
vací lůžka, ortopedické vozíky, lečenské setkání v restauraci otevřených dveří „ZLATÉ
chodítka, WC křesla aj. Služby „U tří bříz“, které se koná od ČESKÉ RUČIČKY“ na SOU
jsme rozšířili i o rozvoz pomů- 16.00 hod. Jste srdečně vítání. obchodním nám. E.Husserla
cek. Bližší informace v kance- Bližší informace v kanceláři č. v Prostějově (za Priorem). Srláři č. 106 nebo na tel. č. 588 106 nebo na tel. č. 588 000 167, dečně zveme všechny zájem000 167.
724 706 773.
ce o studium i příznivce školy
na prezentaci oborů kuchař,
Půjčovna LAZARIÁNSKÉHO Kavárně
Galerie
ND číšník, cukrář, řezník, prodaSERVISU oznamuje změnu v Prostějově. Karel NOVÁK vač, výrobce kožedělného
sídla z ul. Lidická 86, PV na RETRO FOTOGRAFIE 1962 zboží, obchodník, kosmetiHACAROVA 2, PV - zabezpe- 1985. Výstava potrvá do čka.
čuje pro tělesně postižené obča- 8.12.2010.
ny a seniory zapůjčení pomůFit klub Linie, Újezd, Procek: polohovací lůžka, ortope- Regionální informační cent- stějov, tel.: 608 881 704. NOdické vozíky, pevná a pojízdná rum - prostory prostějovského VÉ HODINY ZUMBY - kaWC křesla, pevná a pojízdná zámku.
ždou sobotu od 16 - 17:30
chodítka, sedačky do vany, V současné době probíhá výsta- hod., hlídání dětí zajištěno.
francouzské hole. Půjčování za- va obrazů Jany JURÁŠKOVÉ. Souběžně budou probíhat
jištěno po telefonické domluvě: Otevírací doba RICu je: Pondě- MINIDISKOTÉKY pro děti
pí. V. Zapletalová 776 054 299. lí pátek 9:00 17:00 hod., sobo- od 4 let. Po cvičení možnost
ta, neděle 9:00 12:00 hod. občerstvení v kavárně s dětInformační centrum pro Vstup zdarma. Kontakt: Regio- ským koutkem. MIKULÁŠSmládež Prostějov
nální informační centrum, Per- KÝ KARNEVAL - pro rodiče
Otvírací doba:
nštýnské nám. 8, Prostějov. s dětmi. Středa 1.12. od
Pondělí 12:30 17:30 hod.
Tel.: 582 329 723.
10:00 ve Fit klubu Linie (sál
Úterý 12:30 17:30 hod.
č. 1).
Středa 14:00 19:00 hod.
Sounds of the Grave 2010/IV.
Čtvrtek 14:00 19:00 hod.
Pátek 26.11. 2010. Prostějov.
DOMOVNÍ SPRÁVA
Pátek 12:30 17:30 hod.
Apollo 13. Odlet 20.00 hodin.
PROSTĚJOV, s.r.o
Nový web ICM Prostějov: Vystoupí: FROM BEYOND;
VÍCEÚČELOVÁ
www.icmprostejov.cz
/brutal doom/, TORTHARRY
HALA-ZIMNÍ STADION
/death metal/, COARSE GRAČeský svaz ochránců přírody IN /modern metal/, TOJS /dark
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
Ekocentrum Iris:
metal/.
A VEŘEJNOST:
Pondělí 15. listopadu od 16.00
ÚTERÝ 16. 11. 2010
hod. Keramika Těšíme se na Základní umělecká škola Ko10:00 - 11:30 hodin
STŘEDA 17. 11. 2010
8:45 - 10:00 hodin
PÁTEK 19. 11. 2010
10:00 - 11:30 hodin
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.
NEDĚLE 21. 11. 2010
11:00 - 13:00 hodin

KUPÓN č. 45

Prostějovský návrat do muzea
aneb Vítejte v království praskajících židlí
Chtěli jste si na vlastní kůži
vyzkoušet, jaké to je, spadnout na kulturní akci? Byli
byste středem pozornosti,
nebo zůstali bez povšimnutí?Právě vám
se snaží Muzeum Prostějovska
vyhovět.
Myslíte si, že jde o odbornou
přednášku s praktickou
ukázkou na téma ,,Pád ze
židle - možnosti poranění".
Nikoliv. Jde o promítání filmů „Prostějovské návraty“.
Na první pohled tato akce nevypadala špatně, na ten druhý
spíše komicky. Stačilo sedět

na mém místě a dívat se okolo.
Pro tuto akci připravilo Muzeum Prostějovska plastové židle. Otočíte se a pán za vámi

veselý film. A kdyby byl zfilmován, byl by to dobrý film,
který by po internetu obletěl
svět. Celkem spadli asi tři lidi,
čtvrtá paní to na
poslední chvíli
ustála. Spěchal
jsem na vernisáž
do kavárny Národního domu,
proto neznám celkové - závěrečné číslo těch, co se ocitli na
zemi. I se svojí „muší“ váhou
jsem se bál sedět, jestli nespadnu.
V dnešní době se však musí
šetřit a to asi i na židlích....
Jakub Čech, Prostějov

napsali jste nám...
„rup“ - a už je na zemi. Říkám
si, že pán asi špatně seděl. Za
okamžik byla dokonce situace, kdy pod jiným pánem
praskla další židle, vedle sedící pán se lekl a spadl též. Bylo to takové komické a to nebyla potřeba se dívat film. Celý podvečer byl vlastně takový

OZNÁMENÍ
MěÚ Prostějov
V pátek 19. listopadu 2010 od 13.00 do
23.00 hodin proběhne odstávka počítačové sítě na Městském úřadu Prostějov.
Důvodem je příprava rekonstrukce
technických zařízení ve věži radnice a
konsolidace informačních technologií.
Od 13:00 hodin až do konce provozní
doby úřadu tak nebudou vyřizovány
agendy vyžadující funkčnost počítačové sítě, záležitosti občanů tak budou
řešeny s ohledem na tuto skutečnost.
Dále budou přemisťovány komunikační prvky pro telefonní ústřednu a napojení na krizovou síť. Kromě odstávky sítě se tedy nebude možno v uvedené
době možno dovolat na odbor dopravy
a je třeba počítat i s kratšími výpadky
ostatních telefonních linek celého městského úřadu.

Pořádáte
zajímavou
kulturní akci?
Víte, co se kde děje?
Znáte nadaného umělce?

Pište na e-mail
redakce:

vecernik@pv.cz
nebo volejte

Správná odpověď z č. 43 Na snímku je budova na ulici Lužická č.15,PV. Vylosovaným výhercem se stává
paní Petra Handlová, Pod Kosířem 40 PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 23. listopadu 2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 29.
listopadu 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV,
WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300

582 333 433, 608 960 042

Městské divadlo
Pátek 19. listopadu:
19.00 CAVEMAN
„Obhajoba jeskynního muže“
Point Praha
Sobota 20. listopadu:
10.30 SLŮNĚ ANEB PROČ
MAJÍ SLONI DLOUHÉ
CHOBOTY
Divadlo Radost Brno
Apollo
13 13
Apollo
Pátek 19. listopadu:
20.00 XINDL - X Prakticky
relativní tour
Sobota 20. listopadu:
20.00 MORELOKATR
& TAFROB
Simetrix
Simetrix
Pátek 19. listopadu:
DJ Iceman
Sobota 20. listopadu:
DJ Mark
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Kino Metro 70
Pondělí 15. listopadu:
17.30 Habermannův mlýn
20.00 Habermannův mlýn
Úterý 16. listopadu:
19.00 Román pro muže
Uzavřené představení
Středa 17. listopadu:
17.30 Habermannův mlýn
20.00 Habermannův mlýn
Čtvrtek 18. listopadu:
17.30 Harry Potter
a Relikvie smrti - I. část
Britsko- americký
rodinný, dobrodružný
film
20.00 Harry Potter
a Relikvie smrti I. část
Pátek 19. listopadu:
17.30 Harry Potter
a Relikvie smrti I. část
20.00 Harry Potter
a Relikvie smrti I. část
Sobota 20. listopadu:
17.30 Harry Potter
a Relikvie smrti I. část
20.00 Harry Potter
a Relikvie smrti I. část
Neděle 21. listopadu:
17.30 Harry Potter
a Relikvie smrti I. část
20.00 Harry Potter
a Relikvie smrti I. část
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA
Úterý 16. listopadu:
20.00 Katka
Česko
Sobota20. listopadu:
15.00 Krtek a orel
Pásmo pohádek
17.30 Zatím spolu, zatím živi
Komedie USA
20.00 Zatím spolu, zatím živi
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 19. listopadu:
20.00 Čarodějův učeň
Akční/dobrodružný USA
Kulturní
klubklub
DUHA
Kulturní
DUHA
Čtvrtek 18. listopadu:
9.30 Akademie třetího věku
Osobnost Alžběty Báthory ve
světle svědectví jejího písma
14.00 Setkání jubilantů města
Prostějova
Pátek 19. listopadu:
20.00 Taneční večer pro seniory
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Úterý 16. listopadu:
9.00 O PALEČKOVI
Divadlo Paravánek Brno
11.00 O PALEČKOVI
Středa 17. listopadu:
19.00 GARY LUCAS HRAJE
BLUES
Koncert úspěšného
amerického kytaristy
Čtvrtek 18. listopadu:
19.00 LA TRAVIATA
Moravské divadlo
Olomouc

Berani - 21.3.-20.4. Víte něco, co má obrovskou cenu. Pokud tuto
informaci hodláte zpeněžit, máte nyní jedinečnou možnost. Dejte
ale pozor na to, komu co říkáte a jaké z toho mohou plynout důsledky.
Býci - 21.4.-21.5.Lidé z vaší blízkosti čekají na chybu, které se můžete lehce dopustit. Vaše současné postavení je v ohrožení, proto
myslete na zadní vrátka a nepouštějte se do žádných velkých akcí.
Blíženci - 22.5.-21.6. Vy jste se ale uměli narodit! Během pár dní
se vám podaří zbohatnout. Sice si nebudete moci dovolit koupit půl
Ameriky, ale životní úroveň se vám zcela jistě několikanásobně
zvýší.
Raci - 22.6.-22.7. Máte potíže v rodinném kruhu, takže budete
hledat klid mimo domov. V práci vám nic neuteče, takže klidně si
vyjeďte na pár dní do přírody a relaxujte. Zkuste také štěstí ve
Sportce.
Lvi - 23.7.-23.8. Rozhodně o nic nepřijdete, když konečně dáte najevo svůj názor. Zatím jste stáli ušlápnutí v koutě, ale to se nyní musí změnit. Dupněte si a uvidíte, jak vám všichni půjdou na ruku.
Panny - 24.8.-23.9. Nevytvářejte okolo sebe uzavřený kruh, zkuste se projevit na veřejnosti. Dostanete spoustu pozvánek na společenské akce, na kterých se můžete seberealizovat. Neodmítejte to.
Váhy - 24.9.-23.10. Můžete se dostat do menších finančních problémů, ovšem vždycky se najde někdo, kdo vám pomůže. A tentokrát se obrátíte na toho pravého, který vás zabezpečí na dlouho
dopředu.
Štíři - 24.10.-22.11. Dostanete jedinečnou příležitost ke zbohatnutí, budete ale k tomu potřebovat základní vklad. Vhodná investice
se projeví už o víkendu, kdy můžete odjet na cestu okolo světa.
Střelci - 23.11.-21.12. Do vaší rodiny se vloudí nebezpečný perverzník, předmětem jeho zájmu bude dcera. Uskutečněte tvrdá
opatření, abyste dokázali svého potomka ochránit. A v práci zaberte!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nebraňte se milostným návrhům,
zvláště pokud ten druhý je poměrně sympatický a kouká z něho nějaký prospěch. Užívejte si rozkoše dokud to jde, brzy to jít nemusí.
Vodnáři - 21.1.-19.2. V pracovním kolektivu jste uvedeni celkem
dobře, zato ve společnosti se nemáte s kým co bavit. Mnoho lidí nezaujmete, proto musíte vymyslet téma, kterým byste dotyčné
upoutali.
Ryby - 20.2.-20.3. Budete zasaženi Amorovým šípem. Vaším problémem ale bude skutečnost, že jste vdaní či ženatí. No nic, užívejte si flirtování a doma o tom nesmíte ani ceknout! Hodně štěstí...

15. listopadu 2010
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* POŘIĎTE SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2011 *

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
opětovně posiluje pozici nejčtenějšího týdeníku v regionu a pro rok 2011 připravuje hned několik novinek,
které mají učinit naše periodikum ještě atraktivnějším,
zajímavějším a hlavně mezi
vámi opět o něco oblíbenějším! Do již patnáctého ročníku naší historie budeme

vstupovat nejen s kompletně
novým kabátem a vizáží, ale
především s obměněnou
tváří a celkovou podobou. A
vězte, že se máte skutečně na
co těšit!

Již dnes pracujeme v redakci
na inovaci obměněného
vzhledu v podobě moderní
grafiky, zbrusu nových i vyle-

2011

pšených stávajících rubrik
včetně tradičního servisu plného aktuálních informací. A
chystáme pro vás také řadu
překvapení, s nimiž vás budeme seznamovat pěkně postupně a popořádku...
Dnes například přicházíme s
ojedinělou možností získat do
svého vlastnictví kuchařku plnou originálních receptů pro

vánoční pečení, už za týden se
pak dozvíte, na co se mohou
těšit naši nejvěrnější a oddaní
čtenáři. Za dveřmi je totiž každoroční předplatitelská horečka, v níž se dočkáte nejen zajímavých dárečků, jimiž budeme odměňovat vaši věrnost,
ale také vás čeká SOUTĚŽ O
VĚCNÉ CENY!
Stačí si tedy jakoukoliv formou zajistit CELOROČNÍ
předplatné týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník (52
výtisků) a pak už jen čekat.
STARTUJEME 29. LISTOPADU 2010!
Učinit tak můžete například
třeba již teď přes přiložený
kupón, nebo na telefonní lince
582 333 433, či přes e-mail:

ČEKÁ VÁS NEJEN NŮŠE PLNÁ DÁRKŮ, ALE NÁSLEDNĚ
TAKÉ ŘADA SPECIÁLNÍCH PŘEKVAPENÍ
inzerce@vecernikpv.cz!
Následně budete nejen
čerpat z námi nabídnutých výhod, ale také se
týden co týden těšit
z ještě lepšího
počteníčka. Takže, neváhejte
a předplaťte si
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
nejčtenější
týdeník v regionu!

KDO VÍC ČTE, VÍC VÍ,

KDO ČTE VEČERNÍK,

VÍ ÚPLNĚ NEJVÍC!
Neváhejte a předplaťte si
PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE
¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ JEN ZA 520 KČ
¤ DÁREK ZA VĚRNOST A NAVÍC ŠANCE VYHRÁT
NĚKTEROU Z VĚCNÝCH CEN
Podrobnosti včetně přehledu nabízených výhod, podmínky soutěže
a veškeré bližší informace vám přineseme v příštím vydání.
INZERCE

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

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

ZÁJEMCI O PLOŠNOU INZERCI
VOLEJTE NA ČÍSLO
608 022 023, NEBO PIŠTE NA E-MAIL:
pvbila@seznam.cz
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ČERNÝ SE DO PROSTĚJOVA NEVRACÍ!

PLNO SPEKULACÍ A „ZARUČENÝCH“ INFORMACÍ SE OBJEVILO MEZI HOKEJOVÝMI PŘÍZNIVCI POTÉ, CO PRVOLIGOVÝ
TÝM HC OLOMOUC DEKLAROVAL SVÉ ÚVAHY O ČISTCE V KÁDRU. A TAK SE V JESTŘÁBÍM DRESU HNED OBJEVILI MICHAL
ČERNÝ, FILIP SMEJKAL, MARTIN ZÁHOROVSKÝ, JIŘÍ ŘÍPA A MOŽNÁ I MNOZÍ DALŠÍ! PŘEDEVŠÍM PRVNÍ
VN JMÉNO
J
NO BYLO
OV
POSLEDNÍCH DNECH SKLOŇOVÁNO V NĚKOLIKA PÁDECH...
Více najdete

Večerníkovské

SPORTOVNÍ
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ORLI
JDOU
DO
BOJE!
Čeká je EuroChallenge Cup a první vrchol sezony
PROSTĚJOV – Basketbalisté
Prostějova přivítají zítra v podvečer slovinského
mistra Krka Novo Mesto,
s nímž změří síly v úvodním utkání základní skupiny „E“ EuroChallenge
Cupu. Nedávný přemožitel
Nymburku přicestoval na hanou včera večer a už dnes ráno absolvuje první trénink. V
podvečer si pak střihne klasickou předzápasovou přpravu.
Samotný zápas začne v úterý
16. listopadu od 17 hodin a
vysílá jej ČT 4 SPORT. Duel
řídí trojice sudích z Anglie,
Bosny a Hercegoviny a Itálie.
Vstup na utkání je zdarma,

DENNÍ

I

BONMO T
„NEJSEM GRAMLA, PRÁCE
MI NEVADÍ, ALE RADĚJI BYCH
JEZDIL MOTOKROS!“

Zkušený jezdec a čtvrtý muž letošního seriálu mistrovství
světa třídy MX3 MARTIN ŽERAVA trefně okomentoval
svoji nejbližší budoucnost, která se po vyhazovu z UFO
Racing Teamu mže přesunout i mimo trať...

NUMERO

60

Přesně tolik let organizované činnosti
P
ssi v sobotu 13. listopadu připomněl
pprostějovský basketbal. Při této příležitosti
tak
t došlo na setkání dříve narozených
basketbalistů
i pamětníků. Od poslední
b
podobné
akce uplynulo již deset let,
p
během
který se basketbal v Prostějově
b
zcela proměnil z malého sportovního odvětví v gigant, který si
vynutil uznání všech odborníků.
více čtěte na straně 28

ŠAMPION
TOMÁŠ
T
OMÁŠ B
BERDYCH
E R D YCH

PECHAŘ
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

pro diváky je připraveno také
několik překvapení. „Věříme,
že budou plné ochozy,“ vzkazuje Petr Fridrich, generální
manažer BK Prostějov.
„Naše ambice jsou dosáhnout
co nejlepších výsledků. Čekají
nás souboje se zkušenými protivníky, ale tato konfrontace
nám ukáže reálnou sílu našeho
mužstva,“ poznamenal pár hodin před první bitvou ve skupině Fridrich. „Hráči jsou samozřejmě motivováni prémiovým
řádem i touhou prorazit v pohárové Evropě. Spousta z nich
hraje o další angažmá, takže
o náboj je postaráno už dávno

před zápasem,“
konzápasem “ Co se týká kon
krétního cíle, ten prý před mužstvo postaven nebyl. „Určitě
bychom se chtěli pokusit o
postup. Přestože síla soupeřů je
velká, nevidíme to jako nereálné,“ poznamenal Petr Fridrich.
„V každém utkání, ve kterém
zabojujeme, budeme úspěšní.“
Do podobně náročných bitev
povede trenér Orlů Peter Bálint
své svěřence vůbec poprvé.
„Určitě to bude dobrý basketbal. Budeme se snažit předvést
tu nejlepší hru, kterou umíme
bez chyb v útoku či v obraně.
Samozřejmě nemůžu zaručit, že
to bude stoprocentní, ale uděláme všechno proto abychom

bojovali o vítězství.
vítězství Diváci se
mohou těšit také na Krku Novo
Mesto, což je tým, který má
obrovskou kvalitu,“ sdělil lodivod, který neskrývá, že ví, co je
ve hře. „Určitě je to náš vrchol
první poloviny sezony. V domácí soutěži se hraje základní
část o umístění pro vyřazovací
boje, v evropském poháru jde
hned do tuhého. Nyní se tedy
můžeme hlavně soustředit na
EuroChallenge Cup, v němž
bychom chtěli prorazit,“ dodal
Bálint.
-pk-

Více
na stranách

na straně
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perlička týdne

CYKLISTÉ„PAŘILI“
Memoriál
Otmara Malečka
má namířeno do
nejvyšší kategorie kalendáře UCI!

Strana 17
box

PROSTĚJOV PADL!

23 a 28

Boxeři BC DTJ prohráli
na jihu Čech a letos
poprvé ochutnali
pachuť prohry...
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Dárek pro basketbalové fanoušky:

Na Krku ZDARMA a s vlajkami!
PROSTĚJOV - Nedobytné Orlí hnízdo
se z domácí haly pokusí udělat basketbalisté Prostějova v základní skupině E
EuroChallenge Cupu. K tomu můžou
přispět také kluboví příznivci svou aktivní podporou v hledišti. Také vedení
klubu chce k tomuto záměru pomoci
volným vstupem na úterní úvodní utkání proti týmu Krka Novo Mesto. Všichni
hráči proto věří, že bude plný dům!
„Tak kvalitní soupeř u nás ještě nehostoval. Zrušením vstupného chceme nabídnout tento zápas všem našim příznivcům.
Současně je to dárek pro naše skvělé fandy,“ zve diváky do hlediště generální manažer Orlů Petr Fridrich.
Už v celé řadě případů právě zaplněná
hala vyburcovala hráče k mimořádným
výkonům. Podobnou podporu bude tým
potřebovat také v bojích, které můžou
Prostějovu přinést postup mezi šestnáct
nejlepších klubů EuroChallnege Cupu. Ze
skupiny půjdou do osmifinále dva nejlep-

ší. „K tomu je nutné vyhrávat především
domácí zápasy,“ tvrdí kapitán mužstva
Jaroslav Prášil. „Fanoušci budou naším
šestým hráčem a to se výsledkově projeví,“ doufá Prášil.
V průběhu duelu se slovinským šampionem proběhne losování o řadu atraktivních
cen. Jednou z nich bude zájezd do Řecka,
který věnuje cestovní kancelář Hellas Tour.
Další vylosovaní fanoušci dostanou pokazy k víkendovým pobytům v Jeseníkách
nebo nákupní šeky do sportovní prodejny
Sportisimo.
V domácích zápasech Orlů došlo k úpravě
začátků zápasů. Proti Krce se začíná v 17
hodin, utkání 14. prosince proti německému Bonn startuje v 18 hodin a poslední
střetnutí s KK Záhřeb bude 21. prosince
zahájeno v 17 hodin. „K posunu došlo
kvůli televizním přenosům. Pochopitelně
jsme rádi, že naše duely uvidí basketbaloví
fanoušci v celé republice,“ vysvětlil změny
generální manažer Fridrich.
-red-

NA FANOUŠKY SPOLÉHAJÍ. Vedle vstupného zdarma na premiéru v základní skupině připravilo vedení BK Prostějov pro fanoušky i zbrusu nové vlajky. Co jim říkáte? Foto: Petr Fridrich

Nejedna historická premiéra, Prostějov bude hostit mistrovství ČR v boxu!
Prestižní akce se bude konat zkraje prosince v „kulturáku“

PROSTĚJOV - Poprvé
v historii bude Prostějov
hostit nejvýznamnější sportovní akci boxerského kalendáře a to „WINKHAUS
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY MUŽŮ A ŽEN
V BOXU 2010“. A jak vidno už z
názvu akce, není to jediná premiéra! Poprvé budou také s muži
boxovat na stejném mistrovství i
ženy. Je sice pravdou, že v menším počtu váhových kategorií, ale
i tak to bude zpestření pro všechny příznivce tohoto kontaktního
sportu. A PROSTĚJOVSKÝ
Večerník bude maximálně blízko u toho, právě náš týdeník se
totiž hlavním mediálním partnerem celého šampionátu!
Prostějovský fanda boxu se má na
začátku prosince, konkrétně 3.až
5.12., na co těšit! Přehlídka nejlepších boxerů a boxerek zbystří do
našeho města pozornost veškerého

tuzemského dění mezi provazy.
Proč byl Prostějov v kandidatuře
na pořádání této sportovní události
úspěšný? Stojí za tím
jednoznačně sportovní
úspěchy prostějovského klubu a také
organizační schopnosti, které prostějovští předvedli při spoluorganizaci
evropského poháru „BOXING 1
CHAMPIONSHIP“, v kterém se
také Prostějovští ukázali v bojích o
přední umístění.
„Jsme velice rádi, že se nám podařilo dohodnout se ČBA (Česká
boxerská asociace - pozn.red.) toto pořadatelství a připravit tak pro
prostějovského diváka tu nejlepší
podívanou mezi čtyřmi provazy.
Budeme se snažit i v této nelehké
době připravit co nejlepší sportovní
zážitek jak pro účastníky mistrovství tak hlavně pro diváky a fanoušky boxu. Určitě se budou mít na co

těšit,“ sdělil Večerníku Radoslav Na tom jak bude tento sportovní České republiky v boxu pro rok
Křížek, šéftrenér extraligového svátek boxu probíhat, jsme se ze- 2010 byl vybrán Společenský
celku BC DTJ a duše novodo- ptali ředitele šampionátu Tomáše dům v Komenského ulici. „Pro
konání jsme skutečně
zvolili bývalé „KaS“Centrum, které nabídne fanouškům příjemnější prostředí, ale
hlavně umožní, aby
bé historie prostějovského boxu. Raka, který má s pořádáním po- bylo tohle mistrovství prostředProstějovský celek bude kromě dobných akcí již nemalé zkuše- nictvím české televize nabídnuto
sledování cíle organizačního, také nosti. „Organizace takovéto akce všem divákům v České republice.
bojovat v ringu v několika váho- je vždy závislá od finančních pro- Můžu také prozradit, že se nám už
vých kategorií. „Největším želíz- středků, které dokáží organizátoři podařilo zajistit osmdesátiminutokem v ohni bude Marek Bosý ve dát dohromady. Z tohoto pohledu vý záznam v České televizi, což je
váhové kategorii do 64kg. Ovšem můžeme již měsíc před mistrov- významný přínos pro celý český
všichni naši borci, které znají fa- stvím konstatovat, že díky podpoře box,“ dodal Rak.
noušci z extraligových soubojů, města Prostějova a také titulárního O programu mistrovství, analýbudou skvěle připraveni a určitě za- partnera společnosti WINKHAUS ze šancí prostějovských boxerů
sáhnou do finálových bojů. Bude bude toto mistrovství mít oprav- a doprovodných akcí pro nápotřeba velké podpory fanoušků, du vysokou kvalitu jak z pohledu vštěvníky vás budeme postupprotože to budou zcela jiné zápasy sportovních výkonů, tak také z po- ně informovat v dalších číslech
a pro naše kluky strašně moc důle- hledu doprovodného programu,“ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
žité z pohledu jejich další sportovní uvedl Tomáš Rak, který nám po- hlavního mediálního partnera
kariéry,“ přidal Křížek.
tvrdil, že za dějiště Mistrovství MČR 2010 v boxu.
-pk-
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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
3.900Kč/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.

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

BYTY–PRONÁJEM:

Pronájem garáže ul. Žeranovská, PV.
Cena: DOHODOU
Pronájem 200m2 nebyt. prostor v objektu
bývalé stodoly v Prostějově Domamyslicích.
Vhodné na sklad, lehkou výrobu, dílnu atd.
Cena: 7000Kč/měs. + ink.

BYTY- PRODEJ

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

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,
zahrada 752m2.
Cena: 660 000Kč

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

2

Pronájem plech. sklad. haly 150m , 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

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,S
S
L
L
E
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V
A
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Prostějov,Domamyslice
Prodejvolněstojícíhodomuskrásnouvzrostlouzahradou.Vel.5+kksgaráží,dílnouaterasou.Zast.plocha133
m2,zahrada828m2.Ihnedknastěhování!
Cena:Kč4.790.000,-

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.
N
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Prostějov
Prodejstavebníparcelyvevilkovéčtvrti.Pozemekovýměře750m2,veškeréinž.sítě,asfalt.komunikace.
Cena:Kč1.450.000,N
O
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Prostějov
Pronájem zavedené tradiční pivnice o kapacitě cca 50
míst,podlahováplochacca130m2.
Cena:Kč25.000,-/měsíc+energie

S
S
L
L
E
E
V
V
A
A
Prostějov
Prodejnebytovýchprostordoosob.vlastnictví-prodejna s výlohami. Vhodné jako speciální/vzorková prodejna nebo služby. Výměra celkem 48 m2, WC, vlastní
plyn.topení,nízkéměs.náklady(1.000Kč).
Cena:Kč620.000,-

POSLEDNÍCH 5 BYTŮ
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.

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

POZEMKY
Prodej komerč. pozemku 7849m2 u
Intersparu v PV.
Cena: 1160Kč/m2.
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

1+1, Brandlova ul. – možno do OV, cihla, 30 m3, 1.
patro,porekonstrukci–
Kč595.000,-SLEVA!
1+1,Moravskául.–OV,40m2,zv.přízemí,lodžie Kč
690.000,-SLEVA!
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,70m2,2.patro,plast.okna,
lodžie
Kč1.250.000,3+1, sídl. Svornosti – OV, cihla, 85 m2, 4. p., lodžie,
plyn.ÚT
Kč1.295.000,--SLEVA!

Nabízíme:
RD – PRODEJ

www.jhreality.cz
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,Vrahovickául.
Kč4.000,-/měsíc+inkaso
2+kk,zařízený,ul.Školní Kč8.000,-/měsíc+inkaso
3+1,Wolkerovaul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso

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

RODINNÉ DOMY

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

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.

Rubriky, pozvánky
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TV tipy

PERLIČKA týdne

Stallo se před....
13. 11. 2000
►SKVĚLÝ TÝDEN HOKEJISTŮ
Parádní zážitky připravili v dalším týdnu svým příznivcům hokejisté
Prostějova. „Žlutomodrá síla“ nejdříve na svém ledě udolala
brněnský Ytong těsně 3:2 (branky HC: Luštinec, Ministr, Švec),
přičemž další prvoligový souboj sledovalo 4600 diváků! To nejlepší
ale mělo teprve přijít. To, co se dělo v sobotu 11. listopadu letopočtu
2010 u stadionu a v jeho okolí nemělo a dosud nemá v historii
prostějovského hokeje obdoby! Už od časných ranních hodin se
srocovalo stále více a více příznivců, kteří se pak v rekordním počtu
11 autobusů vydali směr Šumperk. Sluší se poznamanet, že výjezd
na tento zápas byl v režii předsedy HC Prostějov Roberta Koláře
a zájem téměř sedmi stovek fanoušků jasně dokazoval, že to byla
správná volba. A tu třešničku na dobře upečený dort tomu dali i
samotní hráči, kteří sice po dvou třetinách prohrávali s domácími
Draky 1:2, když jejich branku vsítil Černý, ale v závěrečné části
předvedli dokonalý obrat. Lví podíl na tom měl Tomáš Hradecký,
který nejdříve vyrovnal a poté proměněným nájezdem po návratu
z trestné lavice otočil skóre! Pečeť na výhru pak dal střelou do
prázdné brány Michal Janeček. V tu chvíli si prostějovští fans zcela
opanovali šumperský stadion a slavilo se nejen po cestě zpět domů,
ale dlouho do noci i přímo v Prostějově. V průběžné tabulce první
ligy se Prostějov vrátil na páté místo.
► DERBY OVLÁDLI HÁZENKÁŘI KOSTELCE
Obdobnou euforii jako prostějovští hokejisté mohli prožívat také
házenkáři Kostelce na Hané. Svěřenci trenérské dvojice Jiří Grepl
- Jan Hegar přivítali v dalším dějství první ligy na své palubovce
ve středomoravském derby Hranice na Moravě a byla to bitva se
vším všudy. Prakticky od prvních vteřin se strhnul na palubovce
velký boj, ve kterém se oba celky přetahovaly o vedení. Obrovské
vypětí pak přinesly poslední dvě minuty, kdy se Hraničtí ujali
vedení, ale Kubík ze sedmimetrového hodu srovnal, aby stejný
hráč z totožné herní situace jedenáct vteřin před koncem také
definitivně rozhodl. Po závěrečné siréně tak hala poznala erupční
nával radosti. Nejlepším střelcem vítězného týmu se stal šestigólový
Tůma. Kostelečtí házenkáři už pět kol v řadě za sebou neprohráli
a v tabulce druhé nejvyšší soutěže se posunuli na čtvrtou příčku.
Prohru naopak musel skousnout druhý regionální celek, třetiligový
Sokol II. Prostějov. Výběr kouče Horáka padl na půdě rezervy Brna
17:20, přičemž nejlepším hráčem byl opět kanonýr Jankovič, který
tentokrát zaznamenal sedm branek.
►POD KOŠEM NA PADESÁT PROCENT
V sezoně pokračovali také prostějovští basketbalisté, kteří v dalších
dvojboji třetí ligy přivítali dvojici rivalů, hanáckého konkurenta z
Olomouce a středomoravský tým Šumperku. Zatímco na prvně
jmenovaného protivníka „oděváři“ nakonec nedosáhli a prohráli
těsně 86:91, Šumperk si z Hané odvezl porážku v poměru 79:75.
O post tahouna se podělili Roman Vítek (v prvním duelu 28
nastřílených bodů) a Viktor Skulnik (ve druhém utkání 23 bodů).
Celkově se start do třetiligové soutěže Prostějovu povedl, s bilancí 3
výher a1 porážky byl spokojen i kouč Emil Remenec.
►VOLEJBALISTKY PŘIVEZLY JEDNU VÝHRU
Prostějovský volejbalový tým žen sehrál další dva zápasy
druholigové soutěže na palubovce vysokoškolaček z Ostravy. Po
nesmírně dramatické koncovce prvního setu dosáhly „oděvářky“
na trochu překvapivé vítězství v poměru 3:2, ovšem ve druhém
souboji už jednoznačně dominovaly domácí hráčky, které také
zvítězily hladce beze ztráty setu 3:0. Hanačky se ve třetí nejvyšší
soutěže držely v klidném středu tabulky.
-pk-

BLAHOPŘEJEME!

Adolf “Došín” Vlk
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Toto místo patří nejrůznějším pikantériím ze zákulisí sportovního prostředí, které se Večerníku podaří vypátrat, zjistit či třeba dostaneme
nějaký zajímavý tip... V uplynulém týdnu jsme obdrželi skutečně zajímavou pozvánku na jednu velice prestižní akci, na níž se to jen hemžilo
osobnostmi nejen ze sportovního odvětví. A co vy, slyšeli jste o nějaké perličce? Napište nám na adresu: sport@vecernikpv.cz!

Sportovní
redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro vás připravuje
pravidelnou nabídku
těch nejžhavějších tipů z
televizních obrazovek všech
česky mluvících kanálů,
která má posloužit k ještě
dokonalejšímu přehledu
všech sportovních nadšenců.
Věříme, že následující
přehled sportovních šlágrů,
které můžete sledovat z
pohodlí vašeho domova,
či společně s kamarády ze
sportbaru, oceníte a pomůže
vám nepropásnout ty
vskutku zajímavé události.
-pk-

Malečkův memoriál patřičně „dotočen“

Cyklisté bilancovali nad Grand Prix Prostějov
a šokovali několika novinkami: JE NA CO SE TĚŠIT!
neskrývá optimisPROSTĚJOV –
mus Petr Šrámek.
Filmaři tomu říkají
Nejbližší program
„dotočná“, maturannastínil kouč tohoti mají svůj večírek a
to družstva Michal
cyklisté v Prostějově
Mráček starší.
si udělali takovou
„V prosinci jsme
malou „after párpozvaní na šestity“. Páteční večer
denní do Curychu,
byl v prostorách
v lednu nás čeká
administrativní buSvětový pohár ve
dovy velodromu Za
Vídni, výcvikový
Kosteleckou ulicí vytábor v Krkonoších,
hrazen setkání všech
Šestidenní
v
těch, kdo mají něco
Berlíně, dalspolečného s pořadaší soustředění v
telstvím, organizací či
Chorvatsku a pak
průběhem stále více
prestižní akce Grand
AFTER PARTY SE VYDAŘILA. Letošní memoriál Otmara Malečka přišli v pátek večer zhodnotit se již rozběhnou
Prix Prostějov, nesoua také patřičně zapít cyklistické i politické špičky.
Foto: Z. Pěnička domácí závody nejstarší klasikou Brno
cí s sebou památku na
Otmara Malečka. Na Hanou Následně pak přítomné sezná- Představeno bylo doplně- - Velká Bíteš - Brno,“ prozradil
se tak opět sjely cyklistické mil se zaslanou žádostí na me- né družstvo mužů, kategorie Mráček st.
špičky z celého tuzemska. zinárodní cyklistickou federaci „U23“, do něhož k Tomáši Ostatně dosavadní počínání
Představitelé pořádajících UCI, aby byl závod zařazen do Salajovi a Nikolasi Maršálkovi všech talentovaných borců v
subjektů SKC Prostějov a kategorie UCI 1! „Jsme zvěda- přibyli dva letošní junioři a SKC Prostějov k tomu samo
Ricardo Team tak mohli být ví, zda bude této žádosti vyho- dnes již závodníci zařazení do předurčuje. Vždyť SCM SKC
spokojení. „Vše proběhlo ve věno,“ neskrývá napětí a velké reprezentačního výběru České Prostějov bylo již druhý rok
výborné atmosféře,“ řekl za očekávání zároveň Petr Šrámek. republiky mužů, odchovanci po sobě vyhlášeno nejlepším v
všechny Petr Šrámek, předse- Samotné hodnocení letošního prostějovské cyklistiky Jakub ČR a místo Dukly Prahy bylo
da prostějovského cyklistické- ročníku proběhlo na výtečnou. Filip a Michal Mráček. Ten se zařazeno do kategorie číslo jedho klubu. Na posezení nechy- „Závody se povedly a vzhle- vrací do řad SKC po dvouletém na! „Znamená to pro nás nejen
běli ani představitelé města dem k podmínkám, jaké pano- působení v Dukle Praha, a to i prestižní ocenění, ale i větší podProstějov v čele s novým sta- valy, kdy nás dlouho trápil déšť, přesto, že měl nabídky Favoritu poru ze strany Českého cyklisrostou Miroslavem Pišťákem jsme se dostali až na nečekaně Brno, CK Windoors Příbram a tického svazu,“ sdělil Vladimír
a Olomouckého kraje, jenž vysokou úroveň. To nás po- zájem pokračovat ve spoluprá- Vačkář, šéftrenér centra. Při
zastupoval náměstek hejtma- chopitelně na jednu stranu těší, ci projevila i pražská Dukla! páteční akci se prezentovala i
na Alois Mačák. Vedle nich na druhou nesmírně zavazuje,“ „Toto družstvo bude schopno bikrosařka Jana Horáková, ktepřišel i čerstvý místostarosta uvedl Josef Kratina. Jak to veš- rovnocenně soupeřit s českou rá seznámila s plány na sezonu
kerá jednání dopadnou, o tom a doufejme, že i světovou špič- 2011 a průběhem kvalifikace
Prostějova Zdeněk Fišer.
Úvodem ředitel závodu a sou- vás Večerník bude okamžitě kou. Zajistit takto náročnou pro olympijské hry Londýně.
časně trenér dráhové repre- informovat. Slovo pochopitelně přípravu, nabitý mezinárodní Veškeré podrobnější inforzentace České republiky Josef dostali již zmínění představitelé program, vysokohorská sou- mace z tábora SKC Prostějov
Kratina poděkoval včem za města a kraje, kteří cyklistům i středění, výcvikové tábory u a oddílové plány budete povýbornou spolupráci a pomoc funkcionářům poděkovali za moře, či špičkový materiál jistě stupně nacházet na stránnebude jednoduché, ale věřím kách PROSTĚJOVSKÉHO
při organizaci mezinárodně vý- výbornou reprezentaci.
znamného závodu GP Prostějov Načež se oddíl SKC Prostějov že s maximálním úsilím, které Večerníku, hlavního mediál- Memoriál Otmara Malečka. vytasil s jednou novinkou! tomu věnujeme, se to podaří,“ ního partnera klubu.
-pk-

BASKETBAL
EUROCHALLENGE
CUP - základní skupina
BK Prostějov
KK Krka Novo Mesto
ÚTERÝ 16. 11. 2010
17:00 hodin
FOTBAL
PŘÍPRAVNÉ
UTKÁNÍ
Dánsko - Česká republika
STŘEDA 17.11. 2010
19:50 hodin
FOTBAL
BUNDESLIGA
- 13. kolo
Bayer Leverkusen
- Bayern Mnichov
SOBOTA 20. 11. 2010
18:30 hodin
TENIS
ATP WORLD
TOUR FINALS 2010
přímý přenos zápasů 1. dne
Turnaje mistrů z Londýna
NEDĚLE 21. 11. 2010
15:10 hodin

90 Na sekretariátu OS ČSTV jsou lístky k dispozici do soboty
Chcete se setkat s nejlepšími sportovci? Získejte vstupenku na GALAVEČER!

pokořil „devadesátku“

V minulých dnech se dožil úctyhodných
90 let Adolf „DOŠÍN“ VLK. Prostý
člověk, občan, sokol nade vše skromný,
přátelský a pracovitý i v tomto
pokročilém věku. Po celý život se
řídil heslem jednoho ze zakladatelů
sokolského hnutí Miroslava Tyrše:
„V zdravém těle - zdravý duch“.
Ve svém mládí byl vynikajícím cvičitelem
sokolské všestrannosti, později zastával funkci náčelníka. V dobách, kdy
byla organizace Sokola zakázána, nerezignoval na sportovní výchovu
mládeže, aktivně organizoval Dětské dny na sídlišti Šárka, kde bývalo i přes
osm stovek startujících a sportujících dětí. Po obnovení Sokola se aktivně
zapojil na jeho znovuvybudování, pracoval jako tajemník prostějovské
župy, předseda odboru sportu a v současné době je stále aktivním členem
odboru sportu. Mnoho roků také aktivně působil ve výboru Sokol I
Prostějov, pomáhal a stále pomáhá všude, kde je to třeba. Doposud má stále
živý zájem o společenský, kulturní a tělovýchovný život v našem městě.
Výbor Sokola I Prostějov, Věrná garda jednoty a všichni známí sokolíci
a členové naší jednoty přejí milému oslavenci spokojenost v rodině, aby
nadále mohl docházet mezi své přátele a sokoli tak, aby jeho srdce stále
hřálo teplem prosté lidskosti.
starosta jednoty Richard Beneš

PROSTĚJOV - Jak jsme
už na stránkách Večerníku
informovali, přípravy na
letošní anketu „O nejlepší
sportovce roku“ v rámci
regionu Prostějovska, tentokrát s letopočtem 2010,
jsou v plném proudu. Tak
jako každý rok, i letos ji
vyhlašuje Okresní sdružení
ČSTV Prostějov. A sluší se
zopakovat, že den za dnem
se blížící vyhodnocení s sebou nese jednu zbrusu novou inovaci. Zatímco přípravná část je stejná jako v
předcházejících obdobích,
slavnostní vyhlášení se
uskuteční v rámci důstojného galavečera, kterého
se můžete osobně zúčastnit.
Bezplatné vstupenky si je
možné objednat v sekreta-

riátu OS ČSTV Prostějov,
ale nejpozději do SOBOTY
20. LISTOPADU 2010!
Doposud byli nejlepší sportovci a sportovkyně, ale i
trenéři, funkcionáři, oddíloví
činovníci či rozhodčí ohodnocováni v přednáškovém
sále Národního domu. V posledních letech se však začaly
stále více a silněji ozývat hlasy toužící po úpravě a reorganizaci ankety. A k něčemu
takovému došlo právě letos.
„V letošním roce bude mít
anketa zbrusu novou formu.
Zatímco samotná přípravná
část se nemění, slavnostní
vyhlášení se uskuteční v rámci galavečera a to v Městském
divadle v Prostějově dne 10.
prosince 2010 od 17:00 hodin,“ prozradil Večerníku

Ladislav Pospíšil, předseda
OS ČSTV. Návrhy pro jednotlivé kategorie, tj. jednotlivci mládež - dospělí, kolektivy mládež - dospělí – nižší
soutěže (okres, kraj) a vyšší
soutěže, aktivní sportovci veteráni, sportovci zdravotně
postiženi, trenéři-cvičitelé,
rozhodčí, zasloužilí funkcionáři a Cena fair-play jste mohli zasílat do minulé středy,
nyní už se zpracovávají kandidátní listiny. Připomeňme,
že navrhovaní sportovci musí závodit za kluby okresu
Prostějov a mohou být členy
i jiných sportovních a tělovýchovných organizací.
Sportovní příznivci se nejenže mohou zúčastnit slavnostního galavečera, ale také se zapojit do samotných

Sportovní tipy týdne
BASKETBAL
EUROCHALLENGE CUP
- ZÁKLADNÍ SKUPINA „E“; 1. ZÁPAS
BK PROSTĚJOV
KK KRKA NOVO MESTO (Slovinsko)
ÚTERÝ 16. 11. 2010
17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

FUTSAL
OKRESNÍ LIGY OKF 2010/2011
TURNAJE 2. LIGY MUŽŮ
STŘEDA 17. 11. 2010 8:00 - 16:00 HODIN
SOBOTA 20. 11. 2010 8:00 - 16:00 HODIN
NEDĚLE 21.11. 2010 9:00 - 19:00 HODIN
hala ZŠ a RG Prostějov a Městská hala
Kostelec na Hané - hala Nezamylice na Hanéé

BASKETBAL LLEDNÍ
EDNÍ H
HOKEJ
OKEJ
MATTONI NBL - 11. KOLO
BK PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
SOBOTA 20. 11. 2010
17:00 HODIN
Městská hala
Sportcentrum-DDM

2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“
19. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
SOBOTA 20. 11. 2010
17:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

Anketa „Sportovec roku
2010“ je realizována ve
spolupráci s Agenturou
ČOK CZ s.r.o., generálními partnery jsou
Skupina ČEZ, ORESI
KUCHYNĚ, TIPSPORT, RENTAL, hlavními partnery ČESKÁ
SPOŘITELNA, ČESKÁ POŠTA, RPM SERVICE, TV
MEDIA, partnery SILNICE GROUP, PPM FACTUM, EXIM
TOURS.
výsledků ankety - zvolí si
totiž jednoho vítěze, který
se bude moct pyšnit titulem
„SPORTOVNÍ HVĚZDA
ČTENÁŘŮ“. Avizované
bližší informace se z technických a organizačních důvodů
dozvíte až v příštím čísle.
Dodejme, že za rok 2009
nejvíce uspěla v kategorii

„vyšší soutěže“ bikrosařka
Jana Horáková, členka SKC
Prostějov. Na druhém místě
za sebou nechala motokrosaře Martina Žeravu, třetí
příčku obsadila kušistka z
Kostelce na Hané Jaroslava
Nedělníková. Mezi týmy
uspělo družstvo kulečníkářů
Presskan Prostějov.
-pk-

Sportovní tipy týdne
LLEDNÍ
EDNÍ H
HOKEJ
OKEJ LEDNÍ HOKEJ
LIGA JUNIORŮ
- 18. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SK HS TŘEBÍČ
STŘEDA 17 11. 2010
14:45 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

FLORBAL
2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV
8. KOLO
FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
1. FBK ROŽNOV P.R.
SOBOTA 20. 11. 2010
19:00 HODIN
Městská sportovní hala v Kostelci n.H.

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
JIŽNÍ MORAVY A ZLÍNA - 11. KOLO
HC GREWIS PLUMLOV
SK MINERVA BOSKOVICE
STŘEDA 17. 11. 2010
17:45 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

HÁZENÁ
1. LIGA MUŽŮ - 8. KOLO
TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
TJ NÁCHOD
NEDĚLE 21. 11. 2010
10:30 HODIN
Městská sportovní hala
v Kostelci n.H.

ŠACHY
1. ROČNÍK POHÁROVÉHO
TURNAJE V RAPID ŠACHU
„KAMZÍK CUP OPEN 2010“
SOBOTA 20. 11. 2010
9:00 HODIN
hostinec „U Kamzíka“, Krapkova ul., Prostějov
více info na straně 21

LLEDNÍ
EDNÍ H
HOKEJ
OKEJ
LIGA JUNIORŮ
22. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ORLOVÁ
NEDĚLE 21. 11. 2010
14:30 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

HÁZENÁ
2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA MORAVA-JIH
8. KOLO
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
HC ZLÍN
SOBOTA 20. 11. 2010
15:00 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul.

FLORBAL
2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV
9. KOLO
FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
FBC VIKINGS KOPŘIVNICE
NEDĚLE 21. 11. 2010
15:00 HODIN
hala ZŠ a RG Prostějov, Studentská uL.

Reality

15. listopadu 2010

777 251 878

Rodinné domy:
OLŠANY u
PV - zděný
RD 3+kk na
klíč, typ
BUNGA-

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

tel.:
mobil:

LOV, pozemek 525 m2,
CENA: 3.450.000,-Kč

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!

2+1 B.Němcové, ProstějovTel: 777 231 606
OV, 65 m2, v cihlovém domě, 2. patro, balkon,
udržovaný stav, prostorné neprůchozí pokoje,
sklep. Dům je po kompl. rekonstrukci - nová
střecha, zateplení, fasáda. Cena: 990.000 Kč
PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

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

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

mek 585 m2,

OLŠANY u
PV- zděný
RD 5+1 s gar.
přístřeškem
na klíč, pozeCENA 4.250.000,-Kč

MOSTKOVICE - novostavba RD
5+1 s garáží a
terasou, pozemek 906 m2. K předání 05/2011.
CENA: info v RK
BRODEK u
PV - řadový
celopodskl.
RD 5+1, z roku 1993, pozemek 268 m2. CENA: 2.550.000,-Kč
PROSTĚJOVIČKY - řadový nepodskl. RD 5+1 s
garáží, pozemek 267 m2, zahrada mimo dům 527 m2.
CENA: dohodou v RK

dou, pozemek 330 m2.

STUDENEC-řadový
RD 3+1 s
možností
půdní vestavby, nutná rek. střechy, pozemek 524 m2.
CENA: 490.000,-Kč

NOVINKA!
čený, pozemek 269 m2
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

P V- D o m a myslice-řadový konc.
RD 4+1s garáží a zahraCENA: v RK

SKALKA novostavba
řad.
RD
4+kk, častečně nedokon-

PĚNČÍN sam. stojící
celopodsklepený, RD
6+1, poř. 2+1
a 3+1, tři garáže, velká zahrada. Pozemek
2
CENA: 2.500.000,-Kč
4819 m .

PRONÁJMY
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 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
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
Tel: 777 231
606Tel:
777 231 606
BYTY
PRONÁJEM:
1+1, n/c, Svatoplukova, PV
1+1, n/p, Pujmanova
1+1, z/p, Krokova, PV
2+kk, z/c, Uprkova, PV
3+1, n/p, Belgická, PV

4.500,- Kč/měs.+ink
5.700,- Kč/měs.vč.ink.
7.000,-Kč/měs.vč.ink.
7.000,-Kč/měs.+ink.
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

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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

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

NOVINKY:

„SUPERNABÍDKA“ :
1) Velmi pěkný RD 3+1 v Krasicích
1880 tis.Kč
1250 tis.Kč
2) 3+1 v OV, Anglická, 72 m2, část.zař.
1499 tis.Kč
3) 3+1 v OV A.Slavíčka, 75 m2,
3) 3+1 Sídl.E.Beneše,
1100 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
1499 tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (lux.kuchyně)
2
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m , zděné jádro
1550 tis.Kč, SLEVA
3+1 OV panel, A.Slaváčka, 75 m2, krásný byt
1599 tis.Kč, NOVINKA !
1750 tis.Kč
3+1 OV, cihla, Sídl.Sport Kostel.n/H, 80 m2
2
1690 tis.Kč, SLEVA !
3+1 OV, panel, Martinákova, 85 m
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 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 E.Beneše, část.zař.
6,5 tis.Kč vč.ink.
1+0 Resslova, zaříz.
4,7 tis.Kč vč.ink.
1+1 Pod Kosířem
6 tis.Kč vč.ink.
1+1 Hradební
3,5 tis.Kč + inkaso, NOVINKA
--------------------------------------------------------------------2+1 Čelechovice n/H,
4,6 tis.Kč/měs.+ inkaso
2+1 Fanderlíkova,
5,8 tis.Kč + ink.
6 tis.+ ink.
2+1 Šafaříkova, v RD, 110 m2,
2+1 Dolní,
9,5 tis.vč,ink
2+1 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.,
2+1 Anglická,
3,5 tis.Kč + ink.,
2+1 Bulharská
7 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
2+1 Českobratrská,
6,7 tis.Kč.vč.ink., NOVINKA
2+1 Martinákova,
8 tis.vč.ink., NOVINKA
2+1 Fanderlíkova,
5 tis.+ ink., NOVINKA
-------------------------------------------------------------3+1 Karlov
8 tis.Kč/měs.+.inkaso
3+1 Martinákova, zaříz.,
8,9 tis.Kč vč.ink., 2xkauce
3+1 A.Slavíčka, krásný byt,
8 tis.vč.ink.
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.
2
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m , nejl.jako neb.prost.
RD 1+1 v Přemyslovicích, zahrada
5 tis.Kč + ink.
RD 2+1 na Husově nám., zahrada 7 tis.Kč + ink., NOVINKA

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

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

Byty pronájem Prostějov
1+kk E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
1+kk Krasická, 48m2, zařízen, gar. stání.
8.000 Kč
1+kk Drozdovice, 31m2.
5.100 Kč+en
2
2+kk Drozdovice, 51m , novostavba
6.500 Kč+en
6.500Kč+en
3+1 Pod Kosířem, 75m2,
2
3+kk Drozdovice, 77m , novostavba
9.500 Kč+en
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.

Mobil: 775 246 321
Byty pronájem
2+1, PV, Moravská,

8.000 Kč vč. en

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

Mobil: 776 29 44 98
1+1 OV, PV B. Němcové
750tis Kč
2+1 OV, Barákova, cihla, po rek. 990tis Kč
4+1 OV, sídl. Svobody,
1.390tis Kč
RD 4+1 Brodek u Konice
1.190tis 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

Garáže:

Chaty a chalupy :
3+1 Seč, celor.obyv., 400 m2
2+1 Laškov, zděná, 32 m2
Chalupa v Rakové, velice pěkná

590 tis.Kč - SLEVA
450 tis.Kč
1.100 tis.Kč

* 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
* RD 1+1 v Otaslavicích, dům je ve špatném
stavu, el. 220V/380V, vodovod, před domem je
přípojka plynu a hloubkové kanalizace, garáž.
Celková výměra zahrady 363m2.
Cena k jednání 365.000Kč.
Tel.:728 166 255

Pozemky :

BYTY

Stav.poz. v Bedihošti, zasíťovaný, 940 m
640 tis.Kč, NOVINKA
Stav.poz. v Kraličkách, 1200 m2,
400 Kč/m2, NOVINKA
2
Stav.poz. ve Vrahovicích, 577+ 80 m 780 tis.Kč, NOVINKA
590 Kč/m2, možná sleva
Stav.poz.v Držovicích, 3 tis.m2,
Polnost,možno vyjmout z půd.fondu, 20 tis.m2, Pv, 275 Kč/m2
Stav.poz.- část. zasíť., Držovice, plocha 856 m2, 935 Kč/m2

2+1, OV, Tylova, cihla, 60m2, byt kompletní
rekonstrukce. Cena 1.100.000Kč. – SLEVA !!
3+1, DB, Šárka, panel, 68m2, byt původní stav.
Cena 890.000Kč. – SLEVA !!

Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Bělecký mlýn,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Lešany, Otinoves, atd. - viz. web RK

* 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 výměře 366m2. 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 !!

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.

RODINNÉ DOMY, CHATY

- 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.

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 prodej

RD :

Komerční prostory :

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

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,
750tis Kč
Poz. Domamyslice, 1426m2.
1400 Kč/m2
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek.
890tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč

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
2
1360 tis.Kč
3+1 Otaslavice, zahr., 870 m
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
2570 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
Další byty a RD - viz web RK.
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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Tel.: 606 922 838
POZEMKY

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

15. 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+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+kk Hybešova 45m2 nízké náklady 650.000Kč
2+1 Krokova cihla 55m2+balkon
890.000Kč
2,5+1 Okružní OV 63m2+lodžie
865.000Kč
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 Ptenský Dvorek OV 77m2 po celk rek 839.000Kč
3+1 Holandská 68m2+ lodžie
990.000Kč
3+1 sidl. Svobody OV po celk rek. 1.070.000Kč
3+1 Italská OV 70m2+ lodžie
1.150.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2+lodžie
1.199.000Kč
3+1Na hrázi 75m2+lod. OV po rek 1.239.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže 1.445.000Kč

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

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

1+1 Libušinka 34m2 lodžie
2+1 u centra 60m2 cihla

700.000Kč
1.350.000Kč

Volejte: 732 285 189
4+1 Okružní OV, po rek. 78 m2

1.360.000Kč

DOMY

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

246.000Kč
350.000Kč
350.000Kč
439.000Kč
739.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
189.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 2+1 5km od Konice
695.000Kč
3+1 Vřesovice zahrada1000m2
648.000Kč
RD 4+1 Rozstání garáž
590.000Kč
RD 4+1 Doloplazy garáž zahrada 1.250.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 6+1 Výšovice zahrada
1.390.000Kč
RD 2+1 Prostějovičky po celk. rek. 1.390.000Kč
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek. 1.990.000Kč
RD 7+1 Klenovice zahrada,bazén info v RK

Volejte: 732 285 189

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

RD 2x3+1 u centra PV dvůr, garáž 3.200.000Kč
RD1+1Dětkovice vjezd, dvůr, zahrádka 530.000Kč
RD 3+1 PV Čechovice předzahr. dvůr 1.700.000Kč
Chata 2+kk Prostějovičky garáž, zahrada 350.000Kč
RD 3+1 Ptení dvůr, zahrada po rek.
550.000Kč

REKREAČNÍ NEMOVITOSTI

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

PR O N Á J MY
1+1 S.Svobody 39m2+lodžie
5.000Kč + 480el.
1+1 Beneše 39m2+lodžie
6.500 vč.ink
2+kk Havlíčkova cihla
5.000Kč +ink
2+kk Seloutky po rek 60m2 zařízený 5.900Kč vč.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
2,5+1 S.Svobody 63m2 po celk. rek. 8.000Kč vč.ink
RD 2+1 Přemyslovice po rekon.
5.000Kč+ink
RD 3+kk Husovo nám. po rek.
7.000Kč + ink
RD 3+1 Lešany po vnitřní rek.
5.000Kč+ink

Volejte: 723 335 940
1+kk, u centra 30m2
2+1 u centra zař. po rek.
3+1 u Němčic 72m2
RD7+1 Klenovice zahr. garáž
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

4.500Kč+ink
6.000Kč+ink
6.900kč vč.ink
info v RK

Volejte: 732 285 189
1+1 sídl.Svobody 40m2, po revit.
6.000Kč vč.ink

www.realitypolzer.cz
REALITNÍ KANCELÁŘ
Pavel Salaj
Nám. Padlých hrdinů 6,
Prostějov

Vojáþkovo nám. 3,79601 ProstČjov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
Za „DOHOZENÍ“ PRODEJE
NEMOVITOSTI-ODMċNA!
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
cena v rk
2+1,nám.Husserla,109m2
3+1,OV,sídl.E.Beneše
1.100.000,-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
4+1,Kralice na Hané,vjezd,dvĤr,zahrada,
po
p rekonstrukci, PċKNÝ! ! ! 1.250.000,-Kþ
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.
DOHODA!
g
jjako sídlo fy.cena
y
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
1+1,sídl.Svornosti,34m2,vþ.ink. 5.900,-Kþ
2+kk,Vápenice,90m2,luxus.
7.000,-Kþ
2+1,Miliþova,v rd,balkon
6.000,-Kþ
2+1,sídl.Svobody,55m2
4.900,-Kþ
3+1,Kostelecká,2.p.,po rekons. 6.500,-Kþ
3+1,sídl.E.Beneše,75m2,po rekonstrukci
þásteþnČ vybavený,pĜízemí
4.000,-Kþ
RD 7+1 Klenovice n/Hané
15.000,-Kþ
Obchod v centru,30m2,
5.000,-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

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

Pá: 9.00 - 12.00

Byty prodej:
1+kk C.Boudy, Prostějov, OV,cihla 690.000,-Kč
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

Ostatní:

Prodej garáže za hl.nádražím, PV, řadová, 18m .
65.000,-Kč
Pronájem garáže Rejskova, PV, uzavřený areál
1.000,-Kč/měsíc
Pronájem garáže nám.Spojenců, PV, novostavba,
el.
1.200,-Kč/měsíc
2

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

reality
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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+1,100 m2 Křížkovského
6.000 Kč + ink
RD Prostějov – Krasice 6.000 Kč + ink

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. ulici 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.

VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY:
BYT 3+1, Brněnská, OV,
po rek., 1.200.000 Kč
BYT 1+1 E. Beneše, OV
570.000 Kč
BYT 1+1 M. Pujmanové, OV
580.000 Kč
BYT 1+1 Dolní, DB 610.000 Kč
BYT 1+1 Šmeralova, DB 630.000 Kč
BYT 2+1 Svatoplukova, DB 600.000 Kč
BYT 2+kk Hybešova, DB 670.000 Kč
BYT 2+1 Moravská, OV,
cihl. 1.000.000 Kč
RD PROSTĚJOV – NERUDOVA
1.590.000 Kč
RD PROSTĚJOV KRASICE 1.800.000 Kč
NOVOSTAVBA
RD BRODEK u PV 2.450.000 Kč
RD ČEHOVICE,
po rekonstr. 2.620.000 Kč
NOVOSTAVBA
RD MOSTKOVICE Cena v RK
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

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

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

Pronajmu garáž za Mechanikou –
dlouhodobě. Cena 500 Kč/měs. Tel.:
737 112 123.
Pronajmu garáž - vchod ze sídl.
Svornosti. Tel.: 777 80 66 88.
Koupím RD PV a okolí do 1.600.000
Kč. Tel.: 776 000 315. RK nevolat!
Aktuálně nabízíme k prodeji
tyto byty:
* Zděný byt 3+1 po rekonstrukci, 78 m2,
lodžie, velký sklep-dílna 22 m2, ohrazené parkoviště a hřiště, výhodná poloha,
Janáčkova, 1.420.000,-Kč
* Byt 3,5 +1, po část. rekonstr., 75 m2, lodžie, plast. okna, v revitaliz.domě, sídl.Svobody, 1.350.000,-Kč
*Zděný byt 3+1, po rekonstr., 74 m2,
vlast.plyn.kotel pro ohřev vody a topení,
revitaliz. dům, 1.400.000,-Kč
*Zděný byt 2+1, 55 m2, pův. udrž. stav,
revital. dům, plast. okna, balkon,
Krokova, 930.000,-Kč
*Byt 3+1 po kompletní rek., 66 m2, sídl.Svob., velká koupelna, nová kuch.linka, 1.070.000,-Kč
Rodinné domy a pozemky:
* 5+1, zahada, v.rek., Klenovice n/H.,
650.000,-Kč
* 3+1, zahrada, po rek., Lutotín,
1.600.000,-Kč
* 6+2, v rek., zahrada, Čechovice,
1.900.000,-Kč
* 6+2, zahrada, Vřesovice,
1.950.000,-Kč
* 4+1, zahrada, Klenovice n/H,
2.060.000,-Kč
* stav. pozemek 577 m2, Vrahovice,
715.000,-Kč
Aktuálně hledáme:
* třípokojové byty sídl.
Hloučela, Brněnská
* čtyřpokojové byty nižší
patro nebo výtah
* rod. domy, Prostějov,
Bedihošť, Čechovice
Nabízíme kompletní poradenský a
právní servis. Prodávajícím služby a
inzerce nemovitostí zdarma!
Celá nabídka na: www.byty-gfb.cz
Kontakt: Garanční fond bydlení,
Ing.Zuzana Kučerová tel. 774 409 430
nebo prostejov@byty-gfb.cz
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.
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.
Prodám chatu na Běleckém Mlýně, el.,
vl. studna, zděná, zahrada cca 1.300m2.
Tel.: 721 737 974.

Prodám RD ve Smržicích v původním
stavu k rekonstrukci - bez zahrady.
Tel.: 606 808 451.
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.
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.
Pronajmu 1 + 1 v PV, volný od
1.1.2011, 6.500 Kč vč. ink. Tel.: 604 64
04 41 po 16.00 hod.
Prodám panelový byt 2 + 1, OV, na
Dolní ul. Cena dohodou. Tel.: 724 878
607.
Prodám byt v Olomouci 2 + 1, panel,
OV, 54 m2, 2.P. Nízký nájem. Dobrá lokalita. Tel.: 732 287 295.
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 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 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.
Pronájem bytu 1 + 1, 5.500 Kč vč. ink.
RK nevolat! Tel.: 731 510 079.
STAROŽITNOSTI

GOLEM
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Prodej bytu 3 + 1, OV/P, 74 m2, lodžie,
po kompl. rekonstr v blízkosti centra.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.
Prodej bytu 2 + 1, balkon, DB/C, možnost převodu do OV. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.

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.

Hledáme ke koupi byt 3 + 1, okolí
centra. Tel. 774 858 723.
Hledáme ke koupi RD v PV do 3 mil.
Garanční fond bydlení, tel. 774 101
818.

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.

Prodej nadstandard.RD 7 + kk s byty
3x 1 + 1, Smržice, rozsáhlá rekonstr., k
bydlení i podnikání. Pozemek 2.258
m2. Garanční fond bydlení, tel. 774
101 818.

Pronajmu přízemní 3 + 1 na Sídl.
E.Beneše. 7.800 Kč vč. ink. Tel.: 777
619 554.

Prodej RD 5 + 2, Čelechovice N/H
Kaple, po rekonstr. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.

Hledám ke koupi byt nebo rodinný
dům v Prostějově a okolí. Tel: 602 570
658.

Prodej RD 5 + 2, Čechy pod Kosířem,
po částeč. rekonstr. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.

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

Pronajmu garosnieru 22 m2,
Olomoucká, ihned. 777 572 247.
Pronajmu nový 2 + kk, 602 745 131

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.

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

Prodám větší RD v Kostelci na Hané,
cca 1.900.000Kč. Tel.: 724 337 984.

reality
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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
Pronájem bytu 2 + 1 s příslušenstvím a
lodžií po část. rekonstr. (nová kuch. linka, spotřebiče), 65 m2, Miličova ul.,
6.000 Kč + ink. Bez kauce. Tel.: 728
764 326, 604 850 909.
Novinka. Prodám byt 3 + 1, žádaná lokalita Dobrovského, po kompl. rek.,
75 m, zděn. Jádro. Tel.: 724 337 984.
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově. Tel.
602 775 607.
Parkovací místa v podzemních garážích – non stop hlídané.
Francouzská ul., PV. Tel.: 604 430
934.
ROZVOJ, SBD nabízícihlový DB 3 +
1 (75 m2) s vlastním topením v atraktivní lokalitě na Vojáčkově nám. v
Prostějově. Cena: 1.610 tis. Kč. Bližší
info na tel. 736 488 062.
Nabízím k prodeji pěkný dr. byt 2 + 1
celkově zrekonstruovaný, včetně
kompletního vybavení (nové spotřebi-

Pronajmu 2 + 1, ve středu města, 1. NP,
75 m2, 5.000 Kč měs. + ink. Tel.: 602
703 254.
Pronajmu nadstandardní mezonetový
byt 4 + kk, sauna, koupelna, 2x WC,
šatna, lodžie, 3 x balkon, 3. NP, ve středu města. Nájem 10.000 Kč měs. +
ink. Tel.: 602 703 254.

práci
nabízí
BOMBA KŠEFT!!! Zajímavá práce
bez vstupních investic, pružná pracovní doba 20 hod. týdně, vysoký výdělek (nad 30 tis. korun). Zaškolení
zdarma, rychlý kariérní postup..
Neváhejte a volejte 737 465 727.
POZOR!!! Úspěšná zahraniční společnost – pobočka v Olomouci přijme
4 šikovné komunikativní lidi, bez
vstupních poplatků. Práce 20 hod.
týdně, výdělek nad 30 tisíc korun,
volná pracovní doba, zaškolení zdarma. Rychlý kariérní postup.
Neváhejte a volejte 737 465 727.
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.
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.

če, nábytek, sedačka aj.) Byt se nachází ve 3. patře 4 podlažního domu. Na
klidném místě vedle lesoparku
Hloučela. Podlah. plocha 59 m2. Cena
1.280.000 Kč. Tel.: 607 97 87 22.
Hledám pronájem 2 + 1, do 6.500 Kč.
Tel.: 604 681 639.
Prodám byt 3 + 1 v OV, 604 988 597.
Pronajmu dlouhodobě byt v PV 2 + 1,
s kuchyňskou linkou, cena 6.000 Kč.
Tel.: 603 537 928.

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.

Prodám garáž v zástavbě na
Močidýlkách , el. 140.000 Kč. Sleva
možná. Tel.: 721 303 767.

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.

Pronajmu zrekonstruovaný byt 1 + kk,
volný ihned. 5.800 Kč vč, ink. Tel.: 790
36 36 38.

Přijmu kosmetičku a maséra/ku na ŽL.
Tel.: 607 634 098.

Prodám 4+1 v OV, ul. V.Špály. Cena:
1.500.000 Kč. Tel.: 732 851 809, 736
288 105. Ne RK!
Prodám byt 1 + 1 na Tylově ulici, cena
680 000,-. Tel. po 18. hod. 603 10 49
10.
Prodej RD 5 + 1 se zahradou v blízkosti centra. Garanční fond bydlení,
tel. 774 101 818.
Koupíme byt 2 + 1 nebo 3 + 1 v pův.
stavu. Tel. 774 101 818.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.

Hledám elektrikáře – brigádníky. Tel.:
774 989 007.
Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. Tel.:
603 534 795.
Přijmeme kadeřnici, kosmetičku, maséra na ŽL. Informace tel.: 608 000 790.
Práce domů po tel., 1 uzavřený případ
12 000 Kč, tel.: 775 974 169.
Cestap s.r.o.– IHNED dp HPPpřijme
elektrikáře (ČSN minim. 6). GSM
603 202 023. Plat dohodou.

Řádková inzerce, sport

práci
nabízí

STUDIO 365 hledá nové tváře pro modeling. T.: 737 564 790, 9 - 12 h.
www.studio365.eu
MOC DOBŘE PLACENÁ PRÁCE!
Ne manuál. Volejte ihned nonstop.
Pomůžu úplně každému! Všem! Kdo
budete chtít! Spolupráce jistá! Tel.: 604
575 695.
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.
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.
Do soukromých jeslí v PV hledám
zdravotní sestru. Tel.: 602 617 804.
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.
Přijmu pedikérku na ŽL. Tel.: 775
079 985.
Přijmu šikovného brigádníka/ci do trafiky u lázní. Pracovní doba jen 4 dny v
týdnu po 6 hod. + 2 soboty. Požaduji:
odpovědnost, spolehlivost, příjemné
vystupování, důsledné přijímání a vrácení neprodaného tisku a práce s pokladnou. Přivýdělek k plnému ID, ČID
nebo starobnímu důchodu. Fyzicky nenáročná práce, přivýdělek dle počtu dní
v měsíci cca 3.500 Kč. Nástup ihned.
Potřeba zapracování. Tel.: 603 445 601.
Přijmeme obsluhu do herna- baru
Plzeňka na Krasické ul., Prostějov. Info
p. Belo 608 767 273, pí. Konečná 775
646 150, osobně v herna- bar Plzeňka,
Krasická ul., Prostějov. Spolehlivost
podmínkou.
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.
Nabízíme práci v kanceláři v
Prostějově. Tel.: 776 248 323.
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.

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

15. listopadu 2010

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

služby

prodám

Provádíme kompletní vnitřní stavební práce. 605 86 41 40.

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

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.
Stěhování, vyklízení, 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.
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.

Peníze od 5 do 15.000Kč. Vyřízeno
do 24. hod. Tel.: 776 087 428

KOMINÍK
Jan Mička, kominické práce,
Čechovice, v Zahradách 5, PV
Tel.: 602 481 262.

Peníze rychle a na ruku. Tel.: 775
300 501.

Zámkové dlažby a fasády. Rychle,
kvalitně. Tel.: 602 941 681.

Vánoce se blíží a finance Vás tíží?
Půjčky 5 – 15.000 Kč. do 24. hod.
Tel.: 777 760 974.

Rekonstrukce bytových jader, obklady koupelen, pokládka plovoucích podlah. Tel.: 721 558 741.

Půjčíme komukoliv od 20.000 do
5.000.000 Kč. Vhodné i pro důchodce a ženy na MD. Tel.: 737 610
839.

Čištění hrobů z terasa - přebroušením přímo na místě. Tel.: 721 817
009

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. POZOR!!!! nyní AKCE: Při
uzavření jakékoliv pojistné smlouvy
a uhrazení prvního pojistného do
21. 11. 2010 DOSTANE KAŽDÝ
NOVÝ KLIENT navíc zajímavý
VÁNOČNÍ DÁREK. 100% budete
potěšeni a proto volejte: 790 455 000

různé

Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820 358. Zakázková výroba nábytku, obložení a
plotů (i všechny stol. práce vč.
oprav).
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.

Chata ve Starém městě – Jeseníky,
nabízí ubytování Vánoce – Silvestr –
zima. Až 22 lůžek. Tel.: 777 584 584.

Kompletní pokládka zámkové dlažby. Kvalitně rychle, rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369.

Ruština
Rodilá mluvčí s perfektní znalostí
češtiny, nabízí výuku, doučování,
překlady ruštiny. Individuální přístup.
Tel: 777 675 891, email:
rustinaPV@seznam.cz

Stavby plotů, zídek a jiné zednické
práce. Tel.: 723 522 369.

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.

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

Zateplování fasády, 723 522 369.
Demoliční, bourací a vyklízecí
práce, kácení stromů. Tel.: 723 522
369.

vzpomínáme
Dík za to, čím jsi
nám v životě byla,
za každý den, který
jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

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

Dne 21. listopadu 2010
by se dožila 85. roků naše
milovaná maminka, babička
a prababička,
paní Otílie VALENTOVÁ
z Kelčic.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují a nikdy nezapomenou
dcera Otka a syn Pepa s rodinami.

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

Králičí farma Vícov prodává chlazené
králíky 1kg/99 Kč. Objednávky na
tel.: 777 936 723.
Prodám boxovací pytel, průměr
45cm, výška 120cm. Levně. Tel.: 731
842 197.
Prodám garážová vrata - výklopná nahoru, s rámem, 2 x 2,4m. Levně. Tel.:
731 842 197.

Dne 20. listopadu 2010
vzpomeneme nedožitých
100. narozenin
pana Leo PLAČKA
z Doloplaz.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Nabízím skleněné a dřevěné korálky,
fusingová sklíčka, řetízkovinu i komponenty k výrobě šperků. Tel.: 602
245 797, www.bizuterie-tomkova.cz

koupím
Koupím staré trámy, popř. rozeberu
starou stodolu, půdu apod. Dobře zaplatím. Tel.: 608 712 623.
Koupím starý nábytek, obrazy, hodiny, lustry, kamna, koberce, zbraně,
rádia, hračky, porcelán, sklo, šperky,
mince, pohlednice a další. Platba v
hotovosti. Tel.: 605 138 473.
Obrazy A. Mervarta, J,.Jambora,
B.Jaroňka, A.Hudečka, O.Bubeníčka,
B.Dvořáka, R.Havelky, A.Kalvody,
F.Kavána, O.Lebedy, S.Lolka,
J.Panušky, J.Ullmanna, a další. Tel.:
603 161 569.

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.
Prodám štěňata Yorkšírského teriéra
bez PP, kupírovaný ocásek, malého
vzrůstu. Cena 4.500Kč. Tel.: 775 10
59 50

Dne 19. listopadu 2010
vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
pana Stanislava OHNOUTKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
dcera Irena s rodinou
a syn Stanislav.

Karel Sochor

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

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

oznámení

Úklidové práce MIRIBURI provádí
strojové čištění koberců, čalounění
a veškeré úklidové práce. Tel.: 732
604 916, e-mail:
miriburi@seznam.cz,
www.miriburi.estranky.cz. V přípa
dě zájmu volat po – pá od 14.00 hod.

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.

Firma PEŠTUKA s.r.o., vřele děkuje
panu M.V. za statečný čin dopadení
pachatele trestného činu při vloupání
do prodejny elektromateriálu.

Dokončování stavebních prací, zapravování, drobné zednické práce.
Tel.: 736 749 290.

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.

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

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.
Najde se štíhlá žena z Pv a okolí pro
53/182/80 muže, která chce začít znovu a poznat, co je vzájemná láska. Moje číslo 775 101 771.

Dne 15. listopadu 2010
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan František PROCHÁZKA
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

KERAMIKA PLUS

poděkování

STAROŽITNOSTI

Dne 12. listopadu 2010
jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí
paní Vlasty JURNÍKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcera Zuzana
s rodinou, syn Jiří s rodinou
a syn Petr.

Prodám 2x zimní nové pneu 185 x 65
x 14, cena komplet 1.500 Kč. Tel.: 733
383 405.

Obklady, dlažby, 723 522 369.

Malířské a natěračské práce i s
úklidem. Levně. 777 818 463.

Dne 15. listopadu 2010
si připomeneme nedožité
80té narozeniny
paní Marie VOZIHNOJOVÉ
z Dobromilic.
Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manžel,
syn a dcery s rodinami.

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

Prodám štěňátka Pekinéze. Tel.: 604
783 540

Opravy oděvů, Trávnická 63, Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.
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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.

Klub českých turistů OP Prostějov
děkuje Městu Prostějov za poskytnutí dotace na 2. týdenní turistické pobyty v Lužických horách a Beskydech.

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

Sport

15. listopadu 2010

defilé
ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
výsledky 2. dvoukola: SK RG Prostějov - TKC Děčín 18:16
(9:8) a 15:11 (9:5), MS Znojmo TJ YMCA - KK Brno 18:17 v
prodloužení (8:8) a 19:12 (6:11), KCC Sokol České Budějovice VKC Kolín 26:15 (10:5) a 21:19 (11:10)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2. DVOUKOLE:
Z
VV-GGP-GG P skóre
B
1. KCC Sokol České Budějovice 4
4 0 0 0 93:63 12
2. SK RG Prostějov
4
3 0 0 1 71:63
9
3. KK Brno
4
2 0 1 1 68:63
7
4. TJ Znojmo MS YMCA
4
1 1 0 2 66:75
5
5. VKC Kolín
4
1 0 0 3 70:85
3
6. TKC Děčín
4
0 0 0 4 53:72
0
PŘÍŠTÍ PROGRAM
3. dvoukolo, neděle 21. listopadu 2010: KK Brno - SK RG
Prostějov, TKC Děčín - KCC Sokol České Budějovice, VKC
Kolín - TJ Znojmo MS YMCA.
-pk-

ČESKÁ KORFBALOVÁ 1. LIGA
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Extraliga pokračuje tuto neděli,

Prostějov zajíždí k derby do Brna!
PROSTĚJOV - Poté, co skončilo Mistrovství Evropy
2010 v Holandsku
se naplno rozjela
nejvyšší tuzemská
soutěž, Česká
korfbalová extraliga. Druhá dvoukola se odehrála
na půdě SK RG
Prostějov, kam přijel
nováček TKC Děčín,
KK Brno hostil MS Znojmo TJ
YMCA a VKC Kolín se přijel
utkat s vítězem loňského ročníku
KCC Sokol České Budějovice.
V případě prostějovského výběru se jednalo o premiérové
představení tohoto ročníku v
domácím prostředí, které, jak už
Večerník informoval před týdnem, dopadlo pro Hanáky výtečně. Přestože se domácí hráči
a hráčky nadřeli, papírově „po-

vinných“ šest bodů vybojovali!
V průběžné tabulce se
tak zařadili na druhé
místo a slušně tak
vykročili za svým
letitým snem účastí ve FINAL
FOUR!

Třetí dějství nejvyšší korfbalové
soutěže je na programu tuto neděli 21. listopadu a družstvo SK RG, které
tak doposud nasbíralo slušných
devět bodíků z možných dvanácti, čeká cesta k moravskému
derby do brněnské metropole. A
tam už by se mohl právě směrem
k vyhlídkám pro účast ve finálovém klání, jehož bránu chtějí
Prostějované konečně prorazit,
„lámat chleba“! Loňský finalista
extraligy, tým KK Brno totiž dýchá Hanákům na záda ze třetího

místa, když doposud posbíral
sedm bodů. V minulém kole
oslabený celek dvakrát prohrál
se Znojmem, ovšem v domácím
prostředí se bude chtít tým z jihomoravské metropole bezesporu
prezentovat zcela jiným výkonem a také již pravděpodobně
bude v plné síle, když se kromě jiných hráčů vrátí zkušený Ondřej
Fridrich, který si v prvních dvou
kolech České korfbalové extraligy odpykával disciplinární trest.
„Momentální pořadí ještě nic ne-

znamená. Dlouhodobě se v tomto
derby jedná o velmi vyrovnané
zápasy, když většinou dojde na
dělbu bodů. Výjimkou bylo poslední kolo základní části v minulé
sezoně, kde dvě vítězství Brna nepustili tehdy domácí Prostějov do
play off,“ poznamenal na adresu
nadcházejících bitev Jan Mynařík,
předseda korfbalového oddílu SK
RG Prostějov a jeden z koučů extraligového týmu. Ten by měl být
alespoň podle posledních zpráv
taktéž kompletní. „Naše družstvo

sice v aktuální době trápí zdravotní problémy, ale hráči by měli být
schopni se do utkání doléčit. To
bude zcela jistě potřeba, abychom
se vůči kompaktně hrajícímu
Brnu prosadili,“ sdělil Mynařík.
Jak všechno proběhne a dopadne
nevíme, ale jedno je jisté - v neděli 21. listopadu 2010 se ve sportovní hale VUT Pod Palackého
vrchem strhne moravské derby
v podobě korfbalově tradičního
dvojzápasu, utkání začínají v
10:30 a 12:30 hodin.
-pk-

partneři korfbalového oddílu SK RG Prostějov

Seniorské „béčko“ SK RG má své první body

výsledky 2. dvoukola: KC Slavia Havířov - KC Moravská Třebová
16:11 (9:3), KK Brno „B“ - KC Náchod Plhov 11:21 (6:11), SK RG
Prostějov „B“ - KK Brno „B“ 17:16 (10:9), KC Náchod Plhov - SK
RG Prostějov „B“ 14:11 (8:7), KC SPŠS Tábor - HFK Děkanka
Praha 17:12 (8:8), KC SPŠS Tábor - VKC Kolín „B“ 15:15 (8:10) ,
VKC Kolín „B“ - HFK Děkanka Praha 8:15 (6:8)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2. DVOUKOLE:
1. KC Slavia Havířov
3
3 0 0
39:31
9
3
2 1 0
48:38
7
2. KC SPŠS Tábor
4
2 0 2
55:48
6
3. HFK Děkanka Praha
4
2 0 2
57:52
6
4. KC Náchod-Plhov
3
2 0 1
37:40
6
5. KC Moravská Třebová
4
1 1 2
62:57
4
6. VKC Kolín „B“
3
1 0 2
39:46
3
7. SK RG Prostějov „B“
4
0 0 4
49:74
0
8. KK Brno „B“
PŘÍŠTÍ PROGRAM
3. dvoukolo - sobota 4. prosince 2010: HFK Děkanka Praha - KC
Moravská Třebová, KC Moravská Třebová - SK RG Prostějov
„B“, SK RG Prostějov „B“ - HFK Děkanka Praha. Neděle 5.
prosince 2010: KK Brno „B“ - KC SPŠS Tábor, KC SPŠS Tábor
- KC Slavia Havířov, KC Slavia Havířov - KK Brno „B“, KC
Náchod Plhov - VKC Kolín „B“.
-pk-

PROSTĚJOV - V neděli 7. listopadu uspořádal museli hráči a hráčky SK RG tvrdě vypracovat. „Celkově
rezervní seniorský tým jeden z turnajů druhého se dá říct, že výsledek je dobrý,“ neskrýval spokojenost
dvoukola 1. České korfbalové ligy, v němž přivítal David Konečný, jeden z vůdce tohoto výběru.
soupeře z Náchodu a rezervu Brna. Výsledkem tohoto
dvojutkání byla nejprve prohra s Náchodem, ale
SK RG PROSTĚJOV „B“
hlavně také hřejivé první letošní vítězství nad týmem
KK BRNO 17:16 (10:9)
Brno „B“.
Sestava a koše Prostějova „B“: Lužný 3, Vařeka 2, Šťastná
4, Měsícová 2 (Vlčová 1)- Tichý 3, Vejmola 1 (Hloch),
SK RG PROSTĚJOV „B“
Zelinková 1, Drábková (Hrubanová).
KC NÁCHOD-PLHOV 11:14 (7:8)
Opět to byl vyrovnaný zápas, ve kterém domácí
Sestava a koše Prostějova „B“: Lužný 4, Vařeka 1 (Hloch), stále vedli mi a soupeř jen dotahoval. Bohužel se
Šťastná 2 (Hrubanová), Měsícová - Tichý 3, Vejmola, Prostějovanům nepodařilo se odtrhnout na větší rozdíl
než dvou košů a tak přišel na řadu infarktový závěr,
Zelinková, Drábková (Vlčová 1).
Zápas byl celkem vyrovnaný v celém svém průběhu, což kdy pět sekund před koncem házelo Brno penaltu,
je velmi příjemná zpráva. Bohužel během jeho průběhu se kterou kdyby proměnilo, tak by zápas skončil remízou.
domácí nevyvarovali jednoduchých chyb, kterými soupeři Naštěstí soupeř koš nedal a tak se domácí mohli radovat
umožnili velmi lehce skórovat. Naopak vlastní koše si z prvního letošního vítězství!

ČESKÁ DOROSTENECKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA

Také dorostenci bez obtíží vyhráli, debakly to odnesly České Budějovice

výsledky 3. dvoukola: SK RG Prostějov - KCC Sokol České
Budějovice 34:6 (17:2) a 27:3 (15:1), TJ Znojmo MS YMCA KC Slavia Havířov 19:10 (11:4) a 25:5 (13:5), VKC Kolín - TKC
Děčín 23:10 (13:4) a 29:11 (13:6).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. DVOUKOLE:
1. VKC Kolín
6
6 0 0 0 153:79 18
2. TJ Znojmo MS YMCA
6
6 0 0 0 94:30 18
3. SK RG Prostějov
6
5 0 0 1 155:42 15
4. TKC Děčín
4
1 0 0 3 45:85
3
5. KC Slavia Havířov
6
0 0 0 6 39:86
0
6. KK Brno
4
0 0 0 4 49:109 0
7. KCC Sokol České Budějovice 4
0 0 0 4 18:122 0
PŘÍŠTÍ PROGRAM
3. dvoukolo, neděle 28. listopadu 2010: TJ Znojmo MS YMCA VKC Kolín (sobota 27.11.), SK RG Prostějov - KC Slavia Havířov,
KK Brno - KCC Sokol České Budějovice, TKC Děčín.
-pk-

PROSTĚJOV - Ve třetím klání České dorostenecké
korfbalové extraligy přivítal výběr SK RG Prostějov
na domácí půdě mladý a nezkušený tým Českých
Budějovic. Na domácích nadějích tak ležela poněkud
ošemetná tíha povinných vítězství. Dvě přesvědčivé
výhry a solidní výkon všech zúčastněných však potěšily
trenéra Uherku i přítomné diváky.

až za stavu 8:0. Přes prakticky začínající hráče Českých
Budějovic bylo jen otázkou přesnosti a trpělivosti
prostějovských nadějí, na jakém čísle se skóre nakonec
zastaví. A jelikož ani několikeré vystřídání v druhé půli
neznamenalo žádný pokles kvality naší hry, dosáhl
dorostenecký výběr SK RG letos zatím nejvyššího skóre
našeho klubu!

SK RG PROSTĚJOV - KCC SOKOL
ČESKÉ BUDĚJOVICE 34:6 (17:2)

SK RG PROSTĚJOV - KCC SOKOL
ČESKÉ BUDĚJOVICE 27:3 (17:2)

Sestava a koše Prostějova: Ambrosová 3 (31. Rajsiglová
1), Galíček 6 (45. Vyroubal), Tichý 2, Zelinková 4 Borsiczká (45. Drábková 1), Lužný 1 (31. Komárek 1), T.
Marek 12, Planičková 3.
Domácí chtěli od počátku naplno útočit naplno a nenechat
soupeře ani v obraně byť jen zahlédnout šanci na příznivý
výsledek. To se jim dařilo a tak první zásah hostů přišel

Sestava a koše Prostějova: Ambrosová (41. Drábková 1),
M. Marek, Tichý 7, Zelinková 4
Borsiczká 1 (40. Rajsiglová 1), Lužný (21. Komárek), T.
Marek 5 (45. Galíček), Planičková 8
I druhé utkání se ubíralo podobným směrem jak první.
Nebýt desetiminutovky spalování šancí, mohlo být i v
tentokrát skóre přes třicet. Nutno však uznat, že hosté ani na

Mladí tanečníci z Prostějova ohromili Kroměříž
KROMĚŘÍŽ/PROSTĚJOV
- Uplynulou sobotu 13. listopadu se v Kroměříži uskutečnila soutěž ve sportovním tanci
„PODZIMNÍ CUP 2010“,
pořádaná místním Tanečním
klubem Henzély - Sving o.s. A
právě v jeho řadách se již pravidelně objevují i mladí tanečníci
z prostějovského regionu, kteří
se tak zúčastnili tohoto prestižního klání. A ve kvalitní konkurenci se nejenže neztratili, ale v
některých kategoriích dokonce
naplno ovládli veškeré dění.

V nejvyšší juniorské kategorii
„B“ reprezentovali Prostějov tři
taneční dvojice - Michal Bureš
a Barbora Píchalová, Jan Krejsa
s Kateřinou Srostlíkovou a
Michal Procházka společně s

Kateřinou Kozákovou. A prábě
tyto tři páry si rozdělily první tři
místa jak v standardních, tak i
latinsko-amerických tancích!
Duo Bureš - Píchalová dále
zvítězilo v kategorii Junior B
II v latinsko-amerických tancích a v téže kategorii Junior B
II standardních tancích získali
stříbrnou medaili. Z další prostějovských juniorů vystoupala
taneční dvojice Ondřej Májek
a Ivona Musilová stříbrný stupínek v kategorii Junior C I latinsko-americké tance, čímž si
zajistila postup do nejvyšší juniorské kategorie. Taneční dvojice Radek Pařil a Magdalena
Májková získali bronzovou
medaili v kategorii Junior C
II latinsko americké tance a

stříbrnou medaili v kategorii
Junior D I standardní tance. V
barvách kroměřížského oddílu se z Prostějova představily
ještě tyto taneční páry: Karel
Vlacha a Kristýna Orálková,
Jakub Nevečeřal a Tereza
Srostlíková, Jaroslav Vaverka
a Kamila Milarová, Petr Novák
a Monika Hájková. „Všem děkujeme za reprezentaci našeho
města. Myslím, že jsme dosáhli
velmi dobrých výsledků a kluci
i holky opětovně potvrdili svůj
talent,“ sdělil Večerníku Pavel
Srostlík, který nám také vysvětlil, proč jsou prostějovské
ovečky součástí kroměřížského
oddílu. „Žádný podobný klub
totiž v Prostějově neexistuje,“
uvedl stručně a výstižně. -pk-

„Cílem B-týmu není ani tak sbírání bodů, ale spíše to, aby
si všichni zahráli. Přesto si myslím, že hrát jen tak pro nic za
nic je zase zbytečné, takže jsem moc rád, jak se všichni rvali
o první vítězství,“ pochvaloval si nasazení celého kolektivu
David Konečný a připomněl: „Náš záložní celek je složen
ze tří skupin korfbalových hráčů. První jsou naši dorostenci,
od kterých očekáváme, že se mezi seniory vyhrají a že
B-tým potáhnou kupředu - na ty klademe největší nároky.
Druhou skupinou jsou bývalí hráči A-týmu, nebo hráči,
kteří alternují mezi A-týmem a B-týmem a nebo hráči,
kteří nemají čas na pravidelné trénování v A-týmu - tito
hráči hrají pro zábavu a pro předávání zkušeností mladším
spoluhráčům. Třetí skupinou jsou absolutní korfbaloví
nováčci, kterým se korfbal zalíbil a baví je - u nich je
cílem se při hře pobavit a co nejrychleji se učit věci, které
pro korfbal potřebují. Jsem moc rád, že všichni z každé
skupiny si tentokrát splnili to, co od nich očekáváme,“
dodal Konečný.
-pk-

chvíli nepolevili v nasazení a až do konce se snažili vstřelit
koš. Což jim domácí obrana naštěstí takřka nepovolila.
„Jsem rád, že celá dvě utkání udrželi všichni
koncentraci v obraně a plnili taktické pokyny.
Výsledkem je pouhých devět košů za oba zápasy.
V útoku jsme hráli pestře a neklesali jen ke snahám
zakončit z dvojtaktů. I přes vysoké skóre však
mám několik poznámek, které s hráči probereme.
Neproměňování jasných příležitostí by se nám
nemuselo proti silnějšímu soupeři vyplatit. Pozitivem
je vyvážené rozdělení střelců v obou čtyřkách - v
každé je minimálně dvojice kvalitně zakončujících
hráčů,“ zhodnotil dvojutkání Martin Uherka, kouč
dorosteneckého celku SK RG. „Věřím, že tento dobrý
výkon potvrdíme v dalších domácích utkáních za dva
týdny proti Havířovu, což však bude o poznání těžší
úkol,“ vidí lodivod již do budoucnosti.
-pk-

Hostinec U KAMZÍKA ve spolupráci s SK ROŠÁDA
Prostějov pořádá
1. ročník pohárového turnaje v rapid šachu

KAMZÍK CUP OPEN 2010
KDY?
KDE?
V KOLIK?

Snímek z vyhlášení vítězů kategorie Junior B I standardních tanců. Všechna
tři medailová umístění získaly taneční dvojice z Prostějova, Michal Bureš a
Barbora Píchalová, Jan Krejsa a Kateřina Srostlíkova, Michal Procházka a
Kateřina Kozáková.
Foto: archív klubu Henzély - Sving o.s.

sobota 20. listopadu 2010
Hostinec U KAMZÍKA, Krapkova ul., Prostějov
9:00 hodin

Rapid šach se hraje dvakrát 15 minut, hráči se utkají ve skupině
každý s každým, o pořadí rozhoduje počet bodů, při rovnosti bodů
pak sonneborn, vzájemný zápas či los. Posléze následují zápasy
o konečné umístění, v těchto utkáních rozhoduje při remíze los.
Řízené losování turnaje provede hlavní rozhodčí turnaje, kterým
bude tradičně Jiří Novák.
Startovné činí 100 Kč, platbu lze uhradit u hlavního pořadatele
Aleše Hradského st. (tel.: 775 345 206). „Zaplacené startovné se
nevrací, zůstává automaticky sponzorským darem,“ upozorňuje
s úsměvem Aleš Hradský starší. V rámci startovného bude
připraveno občerstvení v podobě klobásy s chlebem a hořčicí.
Turnaje se má právo zúčastnit prvních dvacet přihlášených
šachistů, kteří zaplatili startovné. „Ještě před startem bychom
chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili tuto královskou
hru,“ vzkázal Jiří Novák, ředitel klání.
-pk-

Znalostně orientační soutěž ovládli vyslanci ZŠ Kollárova
„Vyhrál ale především pohyb,“ sdělil za pořadatele Stanislav Marek
PROSTĚJOV - V sobotu 13.
listopadu proběhl v centru
města Prostějova již 3. ročník
předem avizované „Znalostně
orientační soutěže“ pro
dvojice žáků 5. až 8. tříd
prostějovských základních
škol. Soutěž připravili a
organizovali i v letošním
roce členové prostějovského
regionálního centra České
asociace Sport pro všechny
zejména pro mládež, která má

vztah k pohybu na zdravém
vzduchu a nebojí se současně
prověřit svůj vztah k městu a
znalosti o něm.
Celé klání bylo pro příchozí, tedy
pro neorganizované a spočívala
v hledání stanovišť v centru
Prostějova. Přitom na každém
stanovišti byly pro každou
soutěžní dvojici připraveny
tři zajímavé otázky o městě
Prostějov. „Podle náročnosti byly
za správné odpovědi přisuzovány

body a vítězem se stala soutěžní
dvojice s nejvyšším dosaženým
počtem bodů,“ doplnil Stanislav
Marek z pořádající organizace
ČASPV.
Jak to všechno dopadlo? V
kategorii 5.- 6. třídy se umístily na
prvním místě Tereza Senovičová a
Saša Braunerová ze ZŠ Kollárova,
na pomyslný druhý stupínek
vystoupaly Sára Barošová a
Kateřina Šimková taktéž ze ZŠ
Kollárova, na třetí příčce pak

skončilo nejlepší chlapecké duo
Jan Honkyš a Roman Svozil ze
ZŠ Valenty. V kategorii 7. - 8. třídy
se z prvního místa těšily Alžběta
Jakoubková a Nikol Srostlíková
ze ZŠ Kollárova, na druhém
místě skončili Patrik Pilar, Ondřej
Provazník a Dominik Indrák opět
ze ZŠ Kollárova a naprostý triumf
této školy dokonaly Kristýna
Sobotová a Kateřina Dostálová,
které obsadily třetí pozici.
„Vyhráli ale všichni, kdo přišli

a nenechali si ujít zábavu a
soutěžení v pohybu,“ pousmál se
ale Stanislav Marek. „Poděkování
za přípravu a organizaci patří
členům regionálního centra
ČASPV a všem rozhodčím.
Zvláštní poděkování pak
pracovníkům a zaměstnancům
Národního domu v Prostějově
za propůjčení zahrady, kde jsme
našli zázemí celé soutěže,“ dodal
za ČASPV Prostějov Marek.
-pk-

Volejbal, Basketbal

15. listopadu 2010

Volejbalistky Prostějova opět na vítězné vlně, odnesl to Linec

smeč

L

A. LINEC STEG - VK MODŘANSKÁ PROSTĚJO
PROSTĚJOV
OSTĚJ
SSTT V

0:3
1. set:
2. set:
3. set:

12:25
23:25
19:25

20 minut
26 minut
23 minut

Sestava Prostějova
Nováková
Artmenková
Hrončeková
Velikiyová
Bramborová
Bergrová
Libero: Chlumská
Střídaly: Tomašeková, Soaresová, Košická
Připravena byla: Kubínová
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

LINEC
(Rakousko)/
PROSTĚJOV - Úřadující tuzemské šampionky se musely v
uplynulém týdnu vyrovnat s první porážkou, kterou jim předminulou neděli uštědřil na domácí
palubovce rakouský Schwechat.
Jak se ale říká, někdy zaškobrtnutí
neuškodí a zdá se, že to je i případ
týmu VK Modřanská. Na jeho
hráčkách totiž ztráta nezanechala
žádnou výraznější stopu a tak si
hráčky prostějovského družstva
zajely pro další vítězství do rakouského Lince. Dosáhnout na něj jim
nečinilo větší problémy, svěřenkyně trenéra Čady získaly tři body
přesvědčivě a po něco málo delším
než hodinovém průběhu. Jasným

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)
8. KOLO:
Slavia UK EU Bratislava - CV Kamnik 3:2 (20:25, 23:25, 25:20,
25:19, 25:14), Post Schwechat - Nova KBM Branik Maribor (pátek
12.11., 19:00), ŽOK Split 1700 - VK Doprastav Bratislava 3:2 (25:15,
21:25, 13:25, 25:14, 15:10), A. Linec-Steg - VK Modřanská Prostějov
3:0 (25:13, 25:16, 25:13), ŽOK Rijeka - ATSC Wildcats Sparkasse
Klagenfurt 3:0 (25:13, 25:16, 25:13)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1 VK Modřanská Prostějov (ČR)
7 6 1 19:5
595:468 18
2 Nova KBM Branik Maribor (Slovinsko) 7 5 2 16:9
562:519 14
3 Post Schwechat Vídeň (Rakousko) 4 4 0 12:2
349:280 12
4 Calcit Volleyball Kamnik (Slovinsko) 7 4 3 14:12 564:548 12
5 VK Doprastav Bratislava (Slovensko) 6 3 3 13:10 501:473 10
6 ŽOK Split 1700 (Chorvatsko)
6 2 4 13:14 573:554
8
7 ŽOK Rijeka (Chorvatsko)
6 2 4
9:13 456:473
7
8 Slavia UK EU Bratislava (Slovensko) 5 3 2 11:12 489:496
6
9 A. Linec-Steg (Rakousko)
6 2 4
7:13 395:459
6
10 ATSC WCS Klagenfurt (Rakousko) 8 0 8
0:24 386:600
0
NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
Post SCHWECHAT - ŽOK Rijeka (čtvrtek 18.11., 17:30), VK
Doprastav Bratislava - ŽOK Rijeka (pátek 19.11., 19:00), ŽOK
Split 1700 - VK Modřanská Prostějov (pátek 19.11., 19:30), ATSC
Wildcats Sparkasse Klagenfurt - Slavia UK EU Bratislava (sobota
20.11., 19:00), CV Kamnik - Nova KBM Branik Maribor (sobota
20.11., 20:00)

ŠIKULKA týdne

Milada
M
ilada
BERGROVÁ
body
15

esa
1

příjem procent. úspěšnost
14
57

Kapitánka prostějovských
volejbalistek dokazuje i v nové
sezóně své nesporné kvality a
bohaté zkušenosti. Její výkonnost
je povětšinou na vysoké
konstantní úrovni a když k tomu
přidá i nějakou tu nadstavbu,
je z toho skutečně výtečné
vystoupení. Přesně takové
předvedla v sobotu na palubovce
rakouského protivníka, kde byla
bezesporu opět tím správným
tahounem „Modřanek“ v cestě
za dalším vítězstvím.
Jen tak dál, Milado!

NEŠŤASTNICE týdne

TINA
LIPICEROVÁ-SAMECOVÁ
body esa
-

příjem útok
-

blok
--

Slovinská smečařka se jako jediná
z dvanáctičlenného základního
kádru prostějovského celku neobjevila v sestavě VK Modřanská na
půdě Lince, a to přestože odehrála
oba zápasy v polských Sopotách.
Důvodem neúčasti jednatřicetileté
hráčky byl pád při pátečním tréninku, po němž si přivodila lehčí
zranění. Věřme, že nepůjde o nic
vážného a předsezónní akvizice se
brzy vrátí do základu úřadujícího
lídra Středoevropské ligy, kam
nesporně patří.
Tino, drž se!

Chcete
C
hcete hhrát
rát vvolejbal?
olejball?
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV společně
l č ě s TJ OP
Prostějov a PVK 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. Tak přijďte, volejbalový
klub Prostějov vás rád přivítá!
-red-

Přijd´ttee ddoo ttělocvičny
Přijd
ělocvičny
ZŠ
Z
ŠP
Palacká!
alacká!

triumfem Hanačky v čele tabulky znovu odskočily dotírajícímu
Mariboru. Jediným týmem bez
* V průběhu zápasu jste poměrně „V útoku se nejvíce dařilo Ivě
porážky ovšem zůstává vídeňský PROSTĚJOV - Šesté vítězství často střídal. Proč?
ze sedmi utkání hraných ve
Bramborové, na podání Miladě
Schwechat.
Středoevropské lize získaly ženy „Z obvyklé sestavy chyběla Tina Bergrové. Naopak se nám moc nedaOsmé dějství mezinárodní soutěže VK Modřanská Prostějov. V Linci Lipicer, která si po pádu na pátečním řily bloky, obrana tentokrát tolik neMEL zaválo Prostějovanky právě do k tomu ani nepotřebovaly žádný tréninku přivodila lehčí zranění. Po fungovala. Linec však patří ke slabším
Rakouska, kde poměrně hladce uspě- extra volejbal, domácí celek před- výronu kotníku poprvé nastoupila družstvům Středoevropské ligy, takže
ly na hřišti ASKŐ Linec.
čily i bez přiblížení ke stropu svého Veronika Hrončeková, ale nohu ještě výsledkové problémy jsme přesto neV úvodní sadě byl vyrovnaný pouze herního maxima. Trenér hanác- nemá úplně v pořádku a proto ji na- měli.“
její začátek. Za stavu 6:7 favoritky ké ekipy Miroslav Čada tak byl hradila Gabika Tomašeková. Solange * Do Rakouska se vás chystali pomohutně udeřily, skóre rychle po- spokojen hlavně s jednoznačným Soares pak šla místo Anny Velikiy a vzbudit fanoušci. Byli slyšet?
skočilo na 7:17 a domácí celek se ani výsledkem a diváckou atmosfé- Darina Košická místo Táni Artmenko, „Zápas se hrál ve výborné divácké kupoté nezmohl na větší odpor – 12:25 rou. Takto pohovořil na klubovém aby se také dostaly na palubovku. Jako lise asi tří stovek bouřlivých příznivců,
další pozitiva vidím, že celé utkání vy- z nichž ti naši fandili opravdu skvěle.
a 0:1. Druhý set znamenal pro české webu.
držely Soňa Nováková s vyléčeným Do Lince jich přijelo velmi mnoho a za
mistryně mnohem těžší šichtu. Své
soupeřky totiž nechaly chytit obra- * Můžete zhodnotit další odehrané prstem a Markéta Chlumská po střevní jejich podporu moc děkujeme.“
chřipce.“
* Jaký bude další program týmu?
tem z 3:5 na 8:6, po němž Rakušanky střetnutí Středoevropské ligy?
nabraly sebevědomí a dlouho potom „Podali jsme jen průměrný výkon. * Znamená to, že kádr už se dává „Od pondělí normálně trénujeme a
před pátečním střetnutím MEL ve
vedly – místy dokonce až o tři body Podepsal se na nás celý náročný tý- zdravotně dohromady?
(14:11, 16:13). Svěřenky trenéra den se dvěma těžkými přáteláky v „Ano. Některé holky sice ještě mají Splitu už nebudeme hrát žádné přímenší potíže, ale jejich stav se lepší
Miroslava Čady však v koncovce zú- Sopotech a s dlouhým cestováním do a do Champions League bychom za pravné zápasy. Čeká nás hodně dlouhá
Polska,
zpět
a
samozřejmě
i
do
Lince.
cesta do Chorvatska a v dalším týdnu
ročily své zkušenosti i herní kvality,
Navzdory únavě jsme dokázali zvítězit půldruhého týdne měli vstoupit v plné pak zahajovací utkání Ligy mistryň dokdyž od stavu 23:22 získaly poslední tři nula, z čehož máme radost. Dva sety síle.“
ma proti Cannes. A právě k důležitému
tři body a tím celou sadu – 23:25 a byly jasnější a jeden vyrovnaný, ten js- * Které z hráček můžete za sobotní vstupu do Champions League teď už
0:2. Ovšem ani takový vývoj ASKŐ me naštěstí zvládli v koncovce.“
výkon pochválit?
všechno směřujeme.“
-rednezlomil, zkraje třetího dějství ještě
stále kousal - 7:6. Teprve další dlou- lektiv v závěru střetnutí nevyvaroval 13:21 na 19:23. Tříbodové vítězství Prostějov tak navázal na přetržehá série Modřanské z 10:11 na 10:18 určitých komplikací, které přinesly z Prostějova naštěstí toto chvilkové tá- nou šňůru prvních pěti výher a s
přinesla rozhodnutí, byť se náš ko- pohledu domácího celku snížení ze pání neohrozilo – 19:25 a 0:3.
bilancí 6-1 tedy nadále suverénně vévodí průběžnému pořadí
Obchodní partneři VK Prostějov
Středoevropské ligy, které ovšem
znehodnocuje nerovný počet odehraných utkání. V tomto týdnu se
„Modřanky“ představí opět na
půdě soupeřek a to v chorvatském
Splitu, kde v pátek 19. listopadu
odehrají prostějovské hráčky již
deváté kolo této mezinárodní soutěže. Doma se volejbalistky ukáží
ve čtvrtek 25. listopadu a již půjde
KOLEKTORY
K
o skutečnou lahůdku, soubojem
proti francouzskému Cannes totiž
začne nový ročník Ligy mistryň!
-pk-

„Na hladkou výhru nám stačil průměrný výkon...,“ přiznal trenér Čada

Pv

Bodový vývoj – první set: 2:2, 2:5,
4:5, 4:7, 6:7, 6:9, 7:17, 9:19, 11:19,
11:21, 12:25. Druhý set: 3:2, 3:5,
8:6, 8:8, 11:11, 14:11, 16:13, 16:16,
18:16, 19:19, 23:22, 23:25. Třetí
set: 7:6, 7:8, 9:9, 9:11, 10:18, 13:21,
16:21, 16:23, 19:23, 19:25.

8. kolo STŘEDOEVROPSKÉ LIGY MEVZAA

Čas:
1:09 minut
Rozhodčí: Viktorini-Lisa a Bajči
(Slovinsko)
Diváků:
600

0:3

SPORTSWEAR

a.s.

Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

Další příprava VK Modřanská, tentokrát v Polsku:

Dvě dramatické bitvy přinesly hned DESET SETŮ!
SOPOTY
(Polsko)/
PROSTĚJOV - Jakoby
toho měly málo... Ženský
volejbalový tým si obdobně
jako v předchozím týdnu
i v tom uplynulým přibral
k mistrovskému duelu ve
Středoevropské lize ještě
přátelský dvojboj. Zatímco
v prvním případě se soubor
trenéra Čady představil na
domácí palubovce, tentokrát
vycestoval až k Baltickému
moři, aby uprostřed minulého
týdne odehrál dva přátelské
mače na palubovce polského
celku Atom Trefl Sopoty.
Přípravná prověrka byla
generálkou na další vystoupení
v MEL v rakouském Linci, které

následovalo v sobotu (viz. výše).
S kvalitním protivníkem našich
východních sousedů odehrál
výběr VK Modřanská dva
velmi vyrovnané mače, které
shodně došly až do pátého setu.
Nakonec se týmy o jednotlivé
výhry přátelsky podělily.
Do dějiště přípravných soubojů
vyrazila prostějovská výprava
letecky. Úvodní ze dvou utkání
s ambiciózním protivníkem
absolvovaly české mistryně ve
středečním podvečeru, odvetu
odehrály ve čtvrtek dopoledne.
Obě měření sil měla téměř
totožný výsledek, ovšem dost
odlišný průběh. Zatímco v prvním
střetnutí Prostějovanky dokázaly

ATOM TREFL SOPOTY (POLSKO)
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV (ČR)
2:3 (-22, 23, 17, -19, -13) a 3:2 (-16, -22, 23, 17, 13)
Sestava VK Modřanská Prostějov:
Nováková, Artmenková, Tomašeková, Velikiyová, Lipicerová,
Bergrová, libero Chlumská. Střídaly: Kubínová, Soaresová,
Bramborová. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.
otočit nepříznivý stav 1:2 na sady
k těsnému vítězství v tie-breaku, v
tom druhém souboji naopak přišly
o náskok dvou sad a v dalším tiebreaku tentokrát podlehly.
„První zápas byl z naší strany
herně o něco lepší. Ve druhém
jsme výkon ještě nějakou dobu
drželi, ale pak se zhoršili ve všech
činnostech a prohráli. Důležitější

než výsledky však byla celkově
vysoká úroveň soubojů. My i
velmi silný soupeř jsme hráli
kvalitní volejbal, střetnutí měla
značnou náročnost a přesně to
jsme chtěli i potřebovali. Odehrát
takto těžkých deset setů má pro nás
velký přínos směrem k Champions
League, z tohohle pohledu jsme s
přípravou v Sopotech maximálně

spokojeni,“ zhodnotil přípravné
bitvy Miroslav Čada, trenér VK
Modřanská Prostějov. „Jedním z
hlavních cílů bylo dostat Soňu co
nejvíce do hry, aby se maximálně
sžila s kolektivem a sama nabrala
zápasové tempo. Povedlo se,“
dodal Čada potěšeně.
Ještě ve čtvrtek večer pak v Polsku
naordinoval svým svěřenkám
regenerační trénink, domů ekipa
Modřanské vyrazila až během
pátečního dopoledne. „Do
Prostějova jsme se dostali něco
po poledni a večer měly holky na
programu další trénink. V sobotu
ráno jsme pak nabrali směr Linec,
přičemž do Rakouska jsme se
vydali autobusem,“ prozradil
kouč.
-pk-

BK PROSTĚJOV vstupuje na mezinárodní scénu. Orly čeká pohár s pořadovým číslem TŘI

„Vystoupení v Evropě beru jako prioritu,“ zopakoval šéf klubu Milan Matzenauer
PROSTĚJOV - Už zítra se Orli
představí v hlavní fázi třetího
nejprestižnějšího evropského
poháru. Svěřenci trenéra Petera
Bálinta vyhráli zcela přesvědčivě
souboj kvalifikačního předkola o postup do základní skupiny EuroChallenge Cupu, když
po výhře ve Slovinsku rozdrtili
svého soka ve středu vpodvečer i na palubovce Městské haly
Sportcentra-DDM. Zatímco v
Domžale zvítězili 70:62, na své
hroudě zdolali Orli Helios 84:69.
A po závěrečné siréně se mohli radovat z prvního splněného
cíle nové sezony. Ve skupině Po
osmibodové výhře ve Slovinsku
tak potvrdili postup do základní
skupiny třetí nejvýznamnější evropské soutěže. V grupě „E“ na
ně čeká slovinský mistr KK Novo
Město, německý Telecom Bonn
a dobře známý chorvatský tým
KK Záhřeb. S ním se Orli utkali na mezinárodní scéně již před
dvěma lety, bohužel to dopadlo
neslavně. „Čekají nás atraktivní
soupeři. Je to pro nás velká výzva,“ uvedl Milan Matzenauer,
předseda Správní rady BK
Prostějov. „Osobně považuji vystoupení v EuroChallenge Cupu
za prioritu,“ dodal na srozuměnou, že letos se budou v evropských pohárech na basketbalových kolbištích odehrávat tuhé
boje.
Cesta do základní skupiny
EuroChallenge vedla pro basketbalisty Prostějova přes slovinské
Domžale. Už první zápas naznačil,
že Orli jsou kvalitativně lepším
celkem, odveta na Hané to pouze
stvrdila. Tady o postupujícím nebylo pochyb! Když jsme se dostali do
desetibodového vedení, tak se to v
hlavách soupeřů projevilo a my jsme se uklidnili. Pak jsme předvedli
dobrou hru, za což musím kluky pochválit. Je to dobrý start do sezony,“
uvedl tehdy Peter Bálint, lodivod

program orlů v základní skupině „E“
EUROCHALLENGE CUPU
16. listopadu 2010
BK Prostějov - Krka Novo Mesto (Slovinsko)

20:30 hodin

23. listopadu 2010
Telekom Baskets Bonn (Německo) - BK Prostějov

20:30 hodin

30. listopadu 2010
BK Prostějov - KK Záhřeb (Chorvatsko)

20:30 hodin

7. prosince 2010
Krka Novo Město (Slovinsko) - BK Prostějov

20:30 hodin

14. prosince 2010
BK Prostějov - Telekom Baskets Bonn (Německo)

20:30 hodin

21. prosince 2010
KK Záhřeb (Chorvatsko) - BK Prostějov

20:30 hodin

prostějovských basketbalistů.
Jak již bylo známo předem, na
postupujícího z tohoto souboje čekala skupina „E“. Tím se tedy stal
BK Prostějov, který tak narazí na
německý celek Telekom Baskets
Bonn, další slovinský celek KK
Krka Novo Mesto, který je úřadujícím mistrem své země a Domžale
vyřadil v semifinále play off loňského ročníku, a čtvrtým celkem se stal
pro změnu poražený tým z kvalifikace o EuroCup, jížm je nakonec
chorvatský KK Záhřeb, který nestačil na španělský celek Gran Canaria.
„Moc o soupeřích zatím nevíme, ale
ve skupině už nenarazíte na slabé
celky. Slovinský mistr Krka Nove
Mesto ale poskládal výborný tým,
mají i peníze, takže to bude asi favorit skupiny. Německé týmy jsou
tradičně silné a Telecom Bonn má
zvuk. Třetím do party je Záhřeb, s
nímž jsme vypadli před dvěma lety,
takže jim máme co vracet. Všechny
týmy pochází od basketbalových
zemí, mají asi kvalitativně lepší
ligové soutěže, ale my určitě nic
nevzdáváme dopředu a myslím, že

především na domácí půdě jsme
schopni vyhrávat. A když se nám
pak podaří někoho venku překvapit, může se stát všelicos...,“ poznamenal Bálint. A dodal: „I když
je EuroChallenge Cup až třetím
výkonnostním pohárem, při vědomí, že Euroliga je prakticky jen pro
vybranou společnost a pak
tady máme EuroCup, tak
také v této soutěži najdeme skutečně hodně dobrá
mužstva a mnohdy i mistry
svých zemí. Myslím, že
diváci se mají na co těšit. A
doufám, že jich přijde víc,
než přišlo na naše utkání
proti Domžale. Snad jim
předvedeme takové výkony, aby
pro ně byly duely evropského poháru silným zážitkem.“
A jaké budou mít basketbalisté
Prostějov ambice, když už základní
cíl splnili? „Neměli jsme pouze cíl
- postoupit a pak to jen odehrát! Do
základní skupiny půjdeme s ambicemi odehrát co nejlepší zápasy a
když se nám to povede, můžeme
opravdu překvapit. Rádi bychom

tů pomáhaly „oděvářkám“, které
díky nasazení, trpělivé obraně a
útoku, dovedly zápas k prvnímu
letošnímu netiebreakovému vítězství a potěšily tím množství svých
věrných příznivců kteří je odměnili
potleskem vstoje.

kdy se hráčky TJ OP ještě vyrovnávaly s výsledkem čtvrtého setu,
se s výměnou nahrávaček změnila
distribuce nahrávek, družstvo zvýšilo tlak a za podpory diváků strhlo
vítězství na svoji stranu - 15:9 a 3:2

TJ OP Prostějov
DDM Brno
3:2 (23, 22, -23, -8, 9)
Kdo se přišel v sobotu podívat do
Letní haly na jihomoravská derby,
rozhodně neprohloupil. K vidění
byl oboustranně bojovný volejbal,
plný dlouhých a dramatických výměn a „zázračných“ zákroků v poli.
V této činnosti vynikaly zejména
hráčky hostujícího Brna, které nechtěly nechat spadnout míč na palubovku bez toho, že by se ho dotkly.
Naštěstí naproti tomu „vyráběly“
dostatek chyb v útoku a při podání, což vedlo k poklidnému vedení
„oděvářek“ 2:0 na sety. Prohraná
koncovka třetího setu ovšem znamenala nastartování Brna k excelentnímu výkonu a totální ústup
prostějovských hráček a tak zápas
dospěl k na domácí palubovce již
tradičnímu tie-breaku. Po začátku,

11. a 12. kolo: Lanškroun - Palkovice 0:3 (-23, -17, -27) a 3:2 (18, 18,
-14, -21, 8), Přerov „B“ - Křenovice 3:0 (15, 19, 15) a 3:0 (17, 22, 23),
Svitavy - Litovel 0:3 (-26, -16, -23) a 1:3 (20, -19, -16, -22), Přímětice
- Frýdek-Místek „B“ 0:3 (-14, -20, -21) a 1:3 (25, -22, -22, -18), TJ OP
Prostějov - DDM Brno 3:2 (23, 22, -23, -8, 9) a 3:1 (-19, 17, 17, 15)

TJ OP Prostějov
DDM Brno 3:1
(-19, 17, 17, 15)
Druhý zápas začal pro domácí tým
prohraným setem, ve kterém se
nepodařilo dotáhnout ani zlepšenou hrou náskok Brna z úvodu, ale
zvýšený tlak přispěl k znervoznění
hráček Brna, které vyústilo v nemístnou slovní přestřelku s diváky.
Nezvládnuté emoce kapitánky hos-

V tabulce třetí nejvyšší soutěže se
tak výběr volejbalového oddílu
TJ OP Prostějov posunul po dvanácti odehraných kolech na šestou
příčku. Na kontě mají „oděvářky“ sedmnáct bodů. A tuto sobotu je čeká pořádná šichta, neboť
se představí na palubovce lídra
soutěže, rezervy extraligového
Frýdku-Místku.
-pk-

výsledkový servis 2. LIGA ŽEN, skupina „C“

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 12. kole
zápasy výhry prohry

sety

míče

body

1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
12 12 0 36:5 1019:775 24
2. VO TJ Lanškroun
12 10 2 30:19 1111:1038 22
3. TJ Tatran Litovel
12 8 4 29:17 873:824 20
4. PVK Přerov „B“
12 8 4 27:18 1004:949 20
5. TJ Sokol Palkovice
12 6 6 27:21 1050:1006 18
6. TJ OP Prostějov
12 5 7 24:30 1113:1153 17
7. VK Pegas Znojmo
12 4 8 22:30 1122:1183 16
8. TJ Svitavy
12 4 8 19:28 843:905 16
9. TJ DDM Brno
12 2 10 14:33 993:1075 14
10. TJ Sokol Křenovice
12 1 11 6:33 737:957 13
PŘÍŠTÍ PROGRAM
13. a 14. kolo, sobota 13. listopadu 2010, 10:00 a 14:00 hodin: DDM
Brno – Lanškroun, Frýdek-Místek „B“ - TJ OP Prostějov (rozhodčí:
Puškáč, Steffek), Litovel – Přímětice, Křenovice - Svitavy (11:00 a
15:00 hodin), Palkovice - Přerov „B“.
-pk-

se nadále drží v kontaktu se špicí

PROSTĚJOV - Dalšími zápasy pokračovala nejvyšší soutěž kadetek.
Prostějovský nováček VK Modřanská sehrál hned čtyři duely, z nichž
vyšel z poloviční úspěšností. Zatímco Havlíčkův Brod svěřenkyně
trenéra Matěje hladce zdolaly a po jednoznačných výhrách beze ztráty
kytičky si připsaly čtyři body, na palubovce Frýdku-Místku to již bylo
horší. Severomoravanky nováčka této věkové kategorie místy doslova
školily a po taktéž přesvědčivých výhrách 3:1 a 3:0 nedovolily Hanačkám
ani bod navíc. V neúplné extraligové tabulce po šestnáctém dějství patří
kadetkám VK Modřanská pátá pozice. Změnit své postavení mohou
prostějovské naděje už tuto sobotu, kdy zajíždějí k důležitému dvojutkání
do jihomoravské metropole. A Večerník vás bude o počínání kadetek v
premiérové sezoně mezi elitou opět informovat.
-pkvýsledkový servis EXTRALIGY
KADETEK, SKUPINA „B“
dohrávky 9. a 10. kola: Havlíčkův Brod - Frýdek-Místek 3:2 (18, -20,
-24, 22, 11) a 3:1 (-23, 22, 24, 26)
11. a 12. kolo: Přerov - Olomouc 3:0 (14, 16, 11) a 3:0 (15, 7, 17), Prostějov
- Havlíčkův Brod 3:0 (19, 15, 18) a 3:0 (25, 6, 24)
13. a 14. kolo: Ostrava - Přerov 3:1 (20, -24, 21, 15) a 3:1 (-23, 22, 22, 23),
Havlíčkův Brod – Brno 0:3 (-14, -20, -17) a 0:3 (-10, -12, -15), Frýdek Místek - Prostějov 3:1 (-19, 21, 22, 13) a 3:0 (21, 15, 22)
15. a 16. kolo: Přerov - Havlíčkův Brod 3:0 (16, 17, 14) a 3:0 (20, 13, 16),
Ostrava - Olomouc 3:0 (10, 14, 29) a 3:0 (14, 13, 22), Frýdek-Místek Brno odloženo na 25.11.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplném 16. kole
1. TJ Mittal Ostrava
2. PVK Přerov Precheza
3. SG LD Brno
4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
5. VK Modřanská Prostějov
6. TJ Sokol Frýdek-Místek
7. SK UP Olomouc

zápasy výhry prohry

12 12 0
14 8 6
10 9 1
14 5 9
12 5 7
12 5 7
14 0 14

sety

míče

36:8 1068:816
30:24 1187:1077
29:7 830:605
19:32 1002:1123
22:23 943:963
21:23 950:959
2:42 665:1102

body

24
22
19
19
17
17
14

PŘÍŠTÍ PROGRAM
17. a 19. kolo, sobota 20. listopadu 2010: Olomouc - Havlíčkův Brod,
Přerov - Frýdek-Místek, Brno - Prostějov (rozhodčí: Palát, 10:00 a 13:00
hodin).
-pk-

k
o
k
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složení ostatních skupin
SKUPINA A: Nižnyj Novgorod (Rusko), BC Spartak SaintPetrohrad (Rusko), Szolnok Olaj KK (Maďarsko), BCM Gravelines
Dunkerque (Francie)
SKUPINA B: BC Chimik Južnyj (Ukrajina), Deutsche Bank
Skyliners (Německo), Maccabi Haifa B.C. (Izrael), BK Ventspils
(Lotyšsko)
SKUPINA C: Helsinn Lugano Basket (Švýcarsko), Lukoil
Academic Sofie (Bulharsko), Sport Lisabon Benfica (Portugalsko),
Tartu University Rock (Estonsko)
SKUPINA D: Norrköping Dolphins (Švédsko), Türk Telekom
Ankara (Turecko), Belgacom Lutych (Belgie), Barak Netanya (Izrael)
SKUPINA F: Enterprise BC Dynamo Moskva (Rusko), SteauaTurabo Bukurešť (Rumunsko), Antverpy Giants (Belgie), Lokomotiv
Kubaň (Rusko).
SKUPINAG: Apoel Nikosie (Kypr), Etha Encomi (), Pinar Karsiyaka
(Turecko), BC Zadar (Chorvatsko)
SKUPINA H: Sluc Nancy Basket (Francie), BC Oostende (Belgie),
Entente Orleanaise (Portugalsko), Dexia Mons-Hainaut (Francie)
udělali ten krok navíc. I pro hráče
je to velká motivace. Vždyť řada z
nich kvůli zápasům v evropském
poháru do Prostějova přišla. I klub
se chce prezentovat v Evropě, takže
budeme se o postup rvát,“ nabírá
víru i před veskrze náročnými prověrkami kouč BK Prostějov.

„Tento postup byl pro nás hrozně důležitý,“ oddechl si po stvrzence na účast v základní skupině EuroChallenge Cupu Milan
Matzenauer, předseda Správní rady
BK Prostějov. „Už jsem to prezentoval, že účast v hlavní soutěži beru
jako prioritu a to hned z několika
důvodů. Na vystoupení týmu ve
skupině budu klást neskutečnou
vážnost,“ dodal první muž prostě-

jovského basketbalu. „Jsem přesvědčený, že je to na první dvě místa hratelné. Po trenérech budu chtít,
aby pro postup udělali všechno.“ A
co říká Matzenauer na kredit soupeřů? „Ať jsou to Němci, Slovinci
nebo Chorvaté, ve všech třech případech jde o basketbalově vyspělé
země, byť v Německu mají
momentálně jisté potíže s
nedostatkem vlastních hráčů a jejich mančafty jsou
teď směsicí ostatních evropských zemí a Američanů.
O balkánských zemích
netřeba mluvit. Všechny
země kolem Jadranského
moře jsou nesmírně silné,
což dokazuje fakt, že hned čtyři z
tohoto regionu byly na mistrovství
světa, zatímco Česká republika tam
dlouhodobě absentuje.“ Máme se
tedy skutečně na co těšit, budou to
basketbalové lahůdky...
Další informace k letošnímu ročníku EuroChallenge Cupu včetně rozhovoru s koučem Peterem
Bálintem najdete na straně 28.
-pk-

10. KOLO MATTONI NBL

BC KOLÍN - BK PROSTĚJOV
STĚJO
STĚ
TĚJO
ĚJOV

64:83
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:
Diváků:
Rozhodčí:

19:31, 18:13,
13:22, 14:17
14/10:21/13
50/21:43/26
21/4:17/6
31:44
16:7
20:19
14:18
9:11
14:17
550
Lukeš, Vrážel,
Milata

Sestava a body Prostějova
Lawrence 10
Šležas 12
Veikalas 1
Hyzy 16
Nicholson 7
Marek
Trenér:
Asistenti:

Bohačík 3
Tóth
Prášil 6
Landry 22
Dokoupil 6
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9

8
8
7
7
5
4
4
3
2
1
0

1
1
2
2
4
5
5
6
7
7
9

726:588
797:662
781:643
656:579
733:687
656:669
664:682
668:754
630:699
557:686
592:811

17
17
16
16
14
13
13
12
11
9
9

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

ZA BEZEDNÝMI KOŠI...
dohrávka 10. kola, úterý 16. listopadu 2010, 18:00 hodin:
Basketball Brno - Basketbal QANTO Svitavy
11. kolo, sobota 20. listopadu 2010, 17:00 hodin: Basketbal
QANTO Svitavy - Lokomotiva Plzeň (16:00 hodin), BK JIP
Pardubice - BK Děčín, BK Prostějov - NH Ostrava, USK Praha
- BC Kolín (17:30 hodin), BK B&W Opava - Unibon Nový Jičín
(18:00 hodin), Basketball Brno volný los.
-pk-

Orli si před jedním z vrcholů sezóny zvedli sebevědomí v Kolíně

„Oděvářky“ tentokrát bodovaly NAPLNO Extraligové kadetky Prostějova O sedmé výhře BK PROSTĚJOV nebylo

PROSTĚJOV - Již jedenácté
a dvanácté střetnutí skupiny
„C“ 2. ligy žen sehrály o uplynulém víkendu volejbalistky TJ
OP Prostějov, které se podruhé
v řadě představily na domácí
palubovce Letní haly vedle velodromu. A zatímco o týden dřív
ze soubojů proti Lanškrounu
vítězství nevytěžily, tentokrát se
radovaly hned dvakrát! V prvním případě dvojzápasu s DDM
Brno uspěly v tie-breaku, který
byl v jejich podání už osmý v této sezóně! Šťastným sobotním
triumfem srovnaly „oděvářky“
svoji bilanci na 4-4. Druhé utkání
bylo pro domácí hráčky o trochu
jednodušší záležitostí, která vedla
k výhře 3:1 na sety.

22-23

od začátku do konce sebemenších pochyb
K

64:83

Pv

PROSTĚJOV - Po týdenní
pauze, kterou měla nejvyšší
domácí soutěž Mattoni NBL
zanesenou ve svém kalendáři,
zavítali prostějovští Orli v
generálce před zahajovacím
duelem EuroChallenge Cup
do Kolína, kde v sobotu sehráli
duel desátého kola. Svěřenci
trenéra Bálinta vyběhli na
palubovku středočeského celku
vedeného exprostějovským
koučem Benačkem s maximální
koncentrací a prakticky již v
první čtvrtině rozhodli o svém
vítězství. Přestože se Kolínští
dokázali ještě do poločasu dostat
na přijatelné sedmibodové
manko, žádný zvrat se nekonal.
Druhá půle se už odehrála
jednoznačně podle hanácké
partitury. Konečným výsledkem
83:64 pro Orly se tak dva body
stěhovaly na Hanou, čímž si
BK Prostějov pojistil postavení
na špici tabulky, které vévodí
společně s Pardubicemi. Navíc
tak klub nejlepším možným
způsobem oslavil kulaté
jubileum - 60 let organizovaného
basketbalu v Prostějově, které
připadlo právě na sobotu (více
na straně 17).
Už před zápasem lodivod Orlů
předeslal, že vzhledem k výtečné
bilanci kolínského celku na
domácí palubovce 3-1, považuje

za veledůležitý vstup do utkání.
Jeho svěřenci se naštěstí poučili
z předchozích zápasů a úvod
utkání zvládli, jak se patří.
Koncentrovanou těsnou obranou
a přesným útokem, ve kterém
kralovaly tříbodové střely Hyzyho
se již po třech minutách dostali
hosté do desetibodového vedení
– 2:12. Domácí trenér Benaček si
tak musel vybrat první oddechový
čas... Po této krátké pauze se sice
kolínský tým psychicky zvednul
a pěti body v řadě snížil, avšak
poté se rozjely střelecké hody na
obou stranách. Za stavu 12:18
ale zaznamenali pět bodů v řadě
Orli, čímž odskočili zpátky na
dvouciferné vedení, které udrželi
až do konce první čtvrtiny - 19:31.
Ve druhé čtvrtině už nebyla
převaha Prostějova na hřišti
tak patrná, neboť domácím se
„chytil“ trojlístek podkošových
hráčů Miles - Machač - Zuzák.
Především jejich zásluhou se
Kolín držel favorizovaným
Orlům na dostřel. Samotný závěr
poločasu sice opět patřil hostům,
kteří zaznamenali čtyři body za
sebou, ale poločasový stav 37:44
se dal i z pohledu Kolína hodnotit
jako přijatelný rozdíl. Ke hře
prostějovského výběru je třeba
říct, že obrana sice nebyla špatná,
což dokazuje pouhých osmnáct
obdržených bodů, ale v útoku
chyběla větší lehkost. Navíc Orli
až příliš často ztráceli míče, z
čehož pak vznikaly nebezpečné

situace v obraně.
Stejně tomu bylo bohužel i ve
třetím dějství, v němž Prostějov
registroval hned sedm ztracených
míčů. Naštěstí defenzíva v jejich
podání byla dostatečně pevná
a dokázala se s těmito ztrátami
vyrovnat. A když na útočné
polovině Orli zlepšili pohyb
hráčů vyhráli prostřední pasáž
poměrem 12:2 a odskočili již
na osmnáctibodový rozdíl 46:64. V závěru ovšem bohužel
neproměnili dva trestné hody,
načež inkasovali tříbodový pokus,
takže se do poslední čtvrtiny
vstupovalo za stavu 50:66.
Šestnáctibodový deficit, který
domácí měli, byl nakonec hodně
velkou překážkou na cestě za
vítězstvím. Svěřenci trenéra
Benáčka se sice této výzvy ale
nezalekli a nasazenou zónovou
obranou, kterou už několikrát
použili v předchozích částech
zápasu, neomylně zastavovali
prostějovské útoky. Úvod
závěrečné desetiminutovky tak
zahájili sérií 6:0, po níž snížili na
56:66. Trenér Bálint zareagoval
oddechovým časem a po něm
už Orli jasně naznačili trojkami
Prášila a Bohačíka, že nehodlají
připustit sebemenší komplikace.
Po další minutě hry si tak za stavu
56:72 žádal oddechový čas kouč
domácího celku, ovšem veškeré
snahy už byly marné. Zkušenost
Orlů nedovolila jakékoliv
zaváhání a přestože se domácím

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



PREDRAG BENAČEK - BC Kolín: „Musím
Musím kkonstatovat, že
Prostějov byl lepší. Nejlépe to ukazuje validita obou týmů, která vypovídá o jasné síle soupeře. My jsme dělali spoustu chyb v útoku a
měli hodně ztracených míčů, hlavně Terry Smith a Brad Jones, kteří
udělali dohromady 9 ztrát. A ty byly vždy potrestány rychlým a dobře
zakončeným protiútokem. To si s Prostějovem, který je nejlepším týmem v naší lize, nemůžeme dovolit. Když se podívám, jakou mají
střelbu naši dva nejlepší střelci, tak to ale ani nemohlo dopadnout lépe.
Myslím Smithe a Jonese, kteří prostě neměli den. Pochválit naopak
musím ostatní hráče, kteří srdnatě bojovali a odvedli svoje maximum.
Pokud se však nedaří Smithovi a Jonesovi, málokoho můžeme porazit...“
Peter BÁLINT - BK Prostějov: „Po dlouhém čase jsme začali zápas
dobře. V předcházejících čtyřech utkáních jsme hráli od začátku
špatně a vždycky jsme museli dotahovat skóre. Teď jsme si naopak
vytvořili náskok, který jsme drželi od začátku až do konce. Až na
nějaké výpadky asi v pěti minutách, kdy jsme dělali chyby v obraně
a dostali jednoduché koše, jsme předvedli celkem solidní výkon. V
závěru jsme se místy trápili proti zóně domácích, ale bylo to dané
sestavou, která v té době nebyla na tento styl optimální. Soupeř tak
korigoval skóre, ale celkově jsme byli lepší, což se odráží také v
efektivitě obou družstev. Validitu jsme vyhráli o pětapadesát, což je
dost. Myslím si, že je to zasloužené vítězství celého družstva. Jsem
rád, že jsme do rotace dostali jedenáct hráčů, což je před úterním
pohárem velice dobré. Klíčoví hráči nemuseli hrát dlouhý čas.“ -pkpoměrně dařilo skórovat, úspěšná
střelba na opačné polovině hřiště
držela kolínské basketbalisty v
šachu. Po čtyřicetiminutovém boji
se tak z vítězného konce mohli
radovat borci v modrých dresech.
Konečný rezultát zněl: 64:83 pro
prostějovské Orly.
Na závěr se sluší zmínit hráči,
kteří významně ovlivnili průběh
utkání. Další vynikající výkon
vytáhl ze svého bezedného měšce
kanadský pivotman Orlů Kyle
Landry, který si připsal další
double-double, když zaznamenal
22 bodů, 11 doskoků a 2 bloky
(validita 32). Další podkošový
hráč BK Prostějov Radoslaw

Hyzy také zazářil, když nastřílel
16 bodů, doskočil 7 míčů, čtyřikrát
asistoval a třikrát získal míč. Třetí
hvězdou sobotního mače pak
byl rozehrávač Lawrence, jemuž
pouze 1 doskok a 2 asistence
chyběly k dosažení triple-doublu
(kromě 10 bodů doskočil 9
míčů a připsal si 8 asistencí)!
Bohužel jeho výkon měl i jednu
stinnou stránku, kterou bylo 6
ztracených míčů. Naopak výkon
domácích poznamenala špatná
hra amerických opor Jonese
se Smithem, kteří společně
vyprodukovali hned devět ztrát a
dostali se na hodně nízkou validitu
3.
-pk-

koše Mattoni NBL v číslech
10. kolo: Lokomotiva
i Plzeň
ň - BK Breda & Weinstein
i
i O
Opava 51:64
1 64 (21
(21:11,
11 32
32:32,
32
43:47). Nejlepší hráči: Frána 15 bodů a 13 doskoků, Novák 9 bodů a 6 doskoků, Vrubl
9 - Blažek 23 bodů a 10 doskoků, Šiřina 12, Štec 10 bodů a 7 doskoků. Trojky: 11/1:23/7.
Střelba 2 b.: 56/18:44/18. Trestné hody: 18/12:13/7. Doskoky: 38:39. Osobní chyby:
16:20. Rozhodčí: Zachara, Hošek, Kučerová. Diváků: * Unibon Nový Jičín - USK
Praha 93:67 (15:20, 40:32, 62:50). Nejlepší hráči: Pandula 14 bodů a 4 doskoky,
Šarović 11, Šoška 11 bodů a 6 doskoků, Pečiukas 10 - Bjegovic 18 bodů a 4 doskoky,
Hruban 18, Hanke 13 bodů a 7 doskoků. Trojky: 26/15:16/5. Střelba 2 b.: 39/21:40/22.
Trestné hody: 6/6:11/8. Doskoky: 28:27. Osobní chyby: 15:14. Rozhodčí: Dolinek,
Kurz, Holubek. Diváků: * BC Kolín - BK Prostějov 64:83 (19:31, 37:44, 50:66).
Nejlepší hráči: Zuzák 13 bodů a 9 doskoků, Smith 11, Marko 10 bodů a 6 doskoků,
Machač 10 bodů a 5 doskoků - Landry 22 bodů a 11 doskoků, Hyzy 16 bodů, 7 doskoků
a 4 asistence, Šležas 12, Lawrence 10 bodů, 9 doskoků a 8 asistencí. Trojky: 21/4:17/6.
Střelba 2 b.: 50/21:43/26. Trestné hody: 14/10:21/13. Doskoky: 31:44. Osobní chyby:
20:19. Rozhodčí: Lukeš, Vrážel, Milata. Diváků: * NH Ostrava - BK JIP Pardubice
70:80 (8:18, 26:36, 39:58). Nejlepší hráči: Palyza 16, Mason 15 bodů a 8 doskoků, Číž
10, Stuchlý 9 bodů a 5 doskoků, Burke 7 bodů a 9 doskoků - P. Bohačík 21 bodů a 5
doskoků, Arnold 11 bodů a 6 doskoků, Černošek 11, Sýkora 9 bodů a 4 doskoky. Trojky:
18/5:17/8. Střelba 2 b.: 43/19:45/20. Trestné hody: 25/17:22/16. Doskoky: 36:32. osobní
chyby: 20:22. Rozhodčí: Paulík, Hruša, Večeřa. Diváků: * Basketball Brno - Basketbal
QANTO Svitavy odloženo na úterý 16.11. * BK Děčín volný los
-pk-

SKOKAN týdne

HOŘÁK týdne

KKyle
yle
LANDRY

BBenas
enas
VEIKALAS

OM střelba doskok asistence
27:06 17/13
11
0
získané míče užitečnost body
1
32
22

OM střelba doskokasistence
17:38 6/1
0
1
získané míče užitečnost body
1
-7
1

Že ještě bádáte, kdo je tou největší
hvězdou současného týmu prostějovských Orlů? Nenechte se mást, vždyť
je to nad slunce jasné!Asi nikdo, ať už z
odborné, či laické veřejnosti nepochybuje, že to je právě kanadský pivotman.
Jeho loňské angažování se totiž Orlům
pořádně vyplácí, což sobotní vystoupení v Kolíně pouze potvrdilo.
Reprezentant země Javorového listu
na palubovce severočeského celku
jednoznačně kraloval a další double-double i primát nejužitečnějšího hráče
jsou tou nejlepší vizitkou výkonnosti.
Jen houšť, Kyle!

Toto utkání mu nevyšlo, prostě neměl v
sobotu svůj den... Prakticky od samého
začátku až do konce se litevský křídelník
v Kolíně trápil a přestože se snažil, bojoval o každý míč, osud nezvrátil. Nedařilo
se mu takřka vůbec nic! Nakonec proti
papírově slabšímu soupeři posbíral tolik
záporných čísel až se dostal do nepříliš často vídaného mínusu užitečnosti
sedm! Ostatně o nepohodě sedmadvacetileté opory hovoří v jeho případě nevídaně nízká střelecká potence 6/1, o ztrátě
čtyř míčů nemluvě... Snad se jednalo o
ojedinělý výpadek.
Proto: příště to bude lepší, Benasi!

Led ještě nestihl skrýt šrámy poslední bitvy,
již nyní vám však přinášíme ty nejaktuálnější
2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST
Výsledkový servis
18. KOLO: VHK Vsetín - HC Uherské Hradiště 6:2 (3:1, 2:1,
1:0). Branky a nahrávky: 9. D. Tesařík (Dubec, Brynecký), 12.
Brynecký (D. Tesařík), 13. Ševčík (Vaněk), 22. Dubec (Vaněk,
Ševčík), 33. Rufer (Dubec), 55. Bajtek (Řezáč) - 19. Nesrsta, 38.
Andrýsek (Karpíšek, Krystýnek)
SHK Hodonín - HC Plus Oil Orlová 1:3 (1:1, 0:2, 0:0). Branky a
nahrávky: 20. Rehuš (Beňa) - 1. Luka (Moravec), 23. Holuša (Flašar,
Luka), 28. Galgonek (Grygar, Moravec)
HC Bobři Valašské
Meziříčí - TJ Nový Jičín 3:2 po samostatných nájezdech (0:1, 2:1,
0:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 30. Matějný (Vašut), 31. Martiník
(Matějný), rozhodující nájezd Matějný - 4. Horák (Fledník), 38.
Skaloš (J. Horák)
Salith Šumperk - HC Slezan Opava 5:2
(0:0, 3:1, 2:1). Branky a nahrávky: 29. Meluzín (Holík, Novotný),
36. Červenka, 40. Velecký (Červenka, Haas), 50. Červenka (Holík),
52. Hulva (Ondráček) - 37. Měch (Černý , Tichý), 47. Tichý (Pavelek,
Grofek)
AZ Havířov - HC Břeclav 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Branky
a nahrávky: 28. Maruna (Najdek, Říčka), 38. Stránský (Sztefek,
Potočný), 58. Maruna (Stránský, L. Daneček) - 6. Fiedler (Barták,
Paško), 33. E. Novák (Hrůza)
HC Frýdek-Místek - LHK
Jestřábi Prostějov 3:8 (1:1, 1:3, 1:4). Branky a nahrávky: 3. Maliník
(Kudláček), 26. J. Sluštík (Rozum, Kolařík), 51. Kotásek (Kudláček)
- 20. Duba (Stejskal, Peštuka), 22. R. Meidl (Čuřík), 33. P. Šebek (D.
Šebek, Bartošek), 39. D. Šebek (P. Šebek, Doseděl), 45. Doseděl
(Čuřík), 46. Kolibár (Stejskal), 53. Duba (Žajgla), 60. Matoušek
VSK Technika Brno - HC Uničov 4:5 po samostatných
nájezdech (2:0, 1:1, 1:3 - 0:0 - 0:1). Branky a nahrávky: 2. Česnek
(Odehnal), 16. P. Kaňkovský (Barus), 39. P. Kaňkovský (Barus), 60.
Latner - 29. Frieb, 43. Zúbek, 45. Jurča, 49. Jurča, rozhodující nájezd
Frieb
HC Zubr Přerov volný los.
19. KOLO: HC Břeclav - Salith Šumperk 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
Branky a nahrávky: 20. Sedlák (Ambruz, Hulva)
LHK Jestřábi
Prostějov - AZ Havířov 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Branky a nahrávky: 2.
Meidl (Čuřík, Doseděl) - 44. Říčka (Maruna), 53. Maruna
TJ
Nový Jičín - SHK Hodonín 2:3 (0:1, 1:0, 1:2). Branky a nahrávky:
27. Macháček (Skaloš, Horák), 48. Andrýsek (Uhlár) - 7. Beňa
(Flamík, Rehuš), 57. Hoza (Penák, Korotvička), 60. Flamík (Peš)
HC Uničov – HC Frýdek-Místek 6:7 (4:1, 0:4, 2:2). Branky a
nahrávky: 5. Jurča (Frieb), 12. Přikryl, 14. Jurča (Skokan, Zúbek), 15.
Handl (Skokan, Zúbek), 42. Trojan (Sršeň, Handl), 46. Frieb (Trojan,
Handl) - 13. Sluštík J. (Raszka), 25. Štubňa (Kolařík), 29. Kopáč
(Sluštík O.), 32. Koleřík, 35. Kolařík, 45. Kolařík (Gajda, Mintěl), 49.
Maliník (Gajda, Rozum)
HC Slezan Opava – HC Uherské
Hradiště 3:2 po samostatných nájezdech (1:2, 0:0, 1:0). Branky a
nahrávky: 19. Herman (Mlýnek), 48. Herman (Chalupa), 65. Polok
- 15. Piluša (Mikeš, Knebl), 20. Knebl (Mikeš, Piluša)
VHK
Vsetín – HC Bobři Valašské Meziříčí 1:2 (1:2, 0:0, 1:0). Branky
a nahrávky: 1. Brynecký (Řezáč) - 5. Bacul (Matějný), 61. Bokroš
(Matějný)
VSK Technika Brno volný los.
-pkPRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 19 KOLECH:
1. Salith Šumperk
2. HC AZ Havířov 2010
3. HC Plus Oil Orlová
4. LHK Jestřábi Prostějov
5. HC Slezan Opava
6. HC Zubr Přerov
7. HC Bobři Valašské Meziříčí
8. SHK Hodonín
9. HC Nový Jičín
10. HC Břeclav
11. VHK Vsetín
12. HC Frýdek-Místek
13. VSK Technika Brno
14. HC Uherské Hradiště
15. HC Uničov
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kam za hokejem....
20. kolo, středa 17. listopadu 2010, 18:00 hodin: Přerov - Nový
Jičín, Hodonín - Vsetín, Valašské Meziříčí - Opava, Uherské Hradiště
- Břeclav, Šumperk - Prostějov, Havířov - Uničov, Frýdek-Místek Technika Brno, Orlová volný los
21. kolo, sobota 20. listopadu 2010, 17:00 hodin: Technika Brno
- Havířov (hráno v Brně), Prostějov - Uherské Hradiště, Břeclav Valašské Meziříčí, Nový Jičín - Orlová (18:00), Uničov - Šumperk
(neděle 21.11.), Opava - Hodonín 17:00 (neděle 21.11.), Vsetín Přerov (neděle 21.11.), Frýdek-Místek volný los.
-pk-

zprávy z jestřábího hnízda
* Robin Staněk vyztuží obranu
Od středečního utkání na ledě Uničova, který byl na začátku sezony
jeho působištěm, posílí obranu Jestřábů Robin Staněk. Staněk přichází
z týmu HC Olomouc formou střídavých startů.
* Lukáš Kutmon skončil na vlastní žádost
Obránce LHK Jestřábi Prostějov Lukáš Kutmon ukončil na vlastní
žádost působení v druholigovém týmu a bude s ním již pouze dvakrát
týdně trénovat. Jeho příští štací bude klub z Moravské Třebové, hrající
krajský přebor.

ČERNÝ SE DO PROSTĚJOVA

NEVRACÍ!
(Dokončení ze str. 15)
Večerník se však vydal o stopách
těchto informací typu „jedna paní
povídala“ a záhy bylo jasno. Jak
nám sdělil předseda LHK Jestřábi
Prostějov Michal Tomiga příchod
ani jednoho z borců, kteří se
ocitli v úvahách fanoušků, není
na pořadu dne. A tak trochu na
upřesněnou dodal: „Není to ani
reálné, že by některý z těchto
hráčů přišel. To jsou hráči, kteří se
živí hokejem a podle toho vypadají
jejich smlouvy. Nedovedu si
představit, že by někdo takový
k nám přišel. Alespoň ne teď,“
neschovával se za žádné fráze
Tomiga. „S jediným, s kým jsme
byli v kontaktu, tak to byl Filip
Smejkal, ale to bylo ještě v létě,“
dodal první muž obměněných
Jestřábů. „Dříve se to možná tak
dělalo, že se začalo trochu dařit a
byla tendence přivádět sem drahé

hráče. To ale není naše cesta. My
absolutně důvěřujeme mužstvu,
které si vybral a složil pan Zachar.
A jak ukazují výsledky i výkony,
byť jsme v sobotu prohráli, tým
funguje a šlape,“ přidal další
argument proti angažování
profesionálů z vyšších soutěží
Michal Tomiga. Ovšem třeba na
kouzla a parádička „Benzína“
by si fanoušci určitě rádi znovu
přivykli. „Michal Černý se do
Prostějova určitě nevrací,“ smetl
předseda LHK Jestřábi ze stolu
i tuto případnou variantu. A jak
jsme od něj dále zjistili, nejedná
se v těchto dnech o žádné změně
v hráčském kádru, ať už směrem
dovnitř či ven. Těmi posledními
úpravami tak zůstává zmizení
ze soupisky Lukáše Kutmona a
rozšíření v podobě jiného zadáka,
olomouckého Robina Staňka.
-pk-

zprávy z ledové plochy

Frýdku-Místku naložili Jestřábi opět osmkrát
Trefil se Doseděl i premiant Matoušek

FRÝDEK-MÍSTEK/
PROSTĚJOV - Na ledě letos
nebezpečného Frýdku-Místku
předvedli svěřenci trenéra Petra
Zachara, že poslední vítězství
v Uničově nebo doma proti
Technice Brno nebyla náhodná.
Domácí tým se sice poměrně
záhy dostal do vedení, jenomže
host é v poslední minutě úvodní
dvacetiminutovky vyrovnali a
od 33. minuty drželi otěže zápasu
pevně ve svých rukou. Výsledek
ve prospěch dravců utěšeně
narůstal až ho gólem v poslední
minutě stanovil Matoušek na

konečných 8:3 pro hostující
Prostějov. Jestřábi si tak upevnili
čtvrté místo v tabulce.
V prvním duelu si hokejisté FrýdkuMístku odvezli z Prostějova osm
branek. Stejný počet svítil na tabuli i
po utkání 18. kola východní skupiny
druhé ligy. Zatímco pod prvním
debaklem Frýdku-Místku se
podepsal hattrickem Patrik Šebek,
tentokrát to byla zásluha celého
týmu. Do černého se trefil například
i Petr „Pupa“ Doseděl.
Do začátku utkání vstoupilo
lépe domácí mužstvo, které již
po pár vteřinách hry prověřili
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Michal PISKOŘ - HC Frýdek-Místek: „I když jsme nepředvedli
špatný výkon a vytvořili si vcelku dost střeleckých příležitostí,
Prostějov byl lepší a vyhrál zaslouženě. 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: „Prvních pět minut
zápasu jsme absolutně nezvládli, nedokázali jsme vyjet ze třetiny a
soupeř nás dostal pod tlak. Dělali jsme zbytečné chyby a jedné z nich
Frýdek využil ke vstřelení úvodní branky. Nám pak dlouho trvalo,
snad do desáté minuty, než jsme se dostali zpět do zápasu. Poté byl
náš tým tím lepším na hřišti. Ovšem zase nás trápila stará nemoc, a to
neproměňování šancí. Ve druhé třetině jsme využili dvě přesilovky,
dali na 1:2, ale začali dělat i neskutečné fauly a dvakrát hráli zhruba
minutu a půl v oslabení tří proti pěti. Naštěstí to kluci ubránili a v
jednom z oslabení čtyř proti pěti jsme dokázali skórovat a zvýšit již na
2:4, když třetí gól padnul při hře pět proti pěti, což byl pravděpodobně
ten rozhodující okamžik zápasu. Poslední třetina již byla víceméně
jednoznačná záležitost. Těžko říct, jestli v této fázi utkání již Frýdku
došly síly, ale hráči začali proměňovat každou třetí - čtvrtou šanci a
prostě nám to tam začalo padat. Konečně se nám trošku víc začala
dařit koncovka a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Od poloviny
třetí třetiny jsme nasadili do hry i čtvrtou lajnu, aby si zahráli všichni
hráči, kteří s námi k utkání odcestovali. Ve 44. minutě zápasu jsme
však zažili i nepříjemnou situaci, kdy Halousku, stojícího čelem k
mantinelu, zezadu tvrdě atakoval frýdecký obránce Krutil, který
musel za tento zákrok předčasně pod sprchu. Halouska to odnesl
krvavým zraněním v obličeji a asi osm minut byl mimo hru. Pak však
utkání dohrál.“..
-pk-

hostujícího gólmana Slováka.
Záhy byl vyloučen prostějovský
zadák Peštuka a Frýdku-Místku
se naskytla šance přesilové hry,
kterou také využil v čase 2:58, kdy
skóroval Maliník - 1:0. Domácí
po této brance byli při chuti. Z
různých pozic prověřovali gólmana
prostějovských Jestřábů, který však
držel své spoluhráče. Přesilovou hru
si zahrál i Prostějov na konci sedmé
minuty. Jejich šance, ale končili u
obránců nebo u pozorného Taťáka,
který zachovával jednobrankové
vedení. Domácí byli nadále
aktivnější, i když hra se celkem
zklidnila. Při trestu Petra Rozuma
se Prostějov dostal do akce, ale gól
z toho nepadl. Vyrovnání se Jestřábi
dočkali až v polovině závěrečné
minuty první části zásluhou
kapitána Lukáše Duby - 1:1.
Druhou třetinu zahajoval
Frýdek-Místek bez vyloučeného
Hartmanna a početní výhodu
jednoho hráče v poli navíc hosté
dokázali zužitkovat, když po ose
Čuřík – Doseděl – Meidl skóroval
posledně jmenovaný - 1:2. Domácí
mohli na tuto branku odpovědět
díky přesilové hře 5 na 3, ale ta
zůstala nevyužitá. Nakonec se ale
frýdecko-místečtí dočkali, když v
polovině 26. minuty se po krásné
souhře Kolaříka a Rozuma trefil
mladší z bratrů Sluštíků Jan - 2:2.
Po vyrovnání domácí vyvíjeli
na hostující mužstvo velký tlak a
byli lepším týmem, ale gólově to
nedokázali nijak zúročit. A jakmile
Jestřábi zvládli nápor Frýdku-Místku a začali taky napadat a
vytvářet si šance. Domácí hráče
několikrát podržel Taťák, na střelu
Patrika Šebka však nedosáhl a
hosté se dostali podruhé v zápase do
vedení – 2:3. Šanci vyrovnat dostali
domácí v další přesilové hře 5 na 3,
kterou však pohrdali a nezužitkovali
ji. Těsně před koncem třetí části
ale po chybě domácí obrany ve

HC FRÝDEK-MÍSTEK
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina 1:1
2. třetina 1:3
3. třetina 1:4

Branky: 3. Maliník (Kudláček), 26. J. Sluštík (Rozum,
Kolařík), 51. Kotásek (Kudláček) - 20. Duba (Stejskal, Peštuka), 22.
Meidl (Čuřík), 33. P. Šebek (D. Šebek, Bartošek), 39. D. Šebek (P.
Šebek, Doseděl), 45. Doseděl (Čuřík), 46. Kolibár (Stejskal), 53.
Duba (Žajgla), 60. Matoušek.
Střely na branku: 24:41 Rozhodčí: Kusý - Bojda, Mikler
Vyloučení: 7:9, navíc Krutil (FM) 5 minut plus osobní trest do
konce utkání Využití: 1:4 Diváků:357

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven: Švach)
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e
Šimo - P. Šebek - D. Šebek
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uš
Bartošek - Kryl - Matoušek

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek

středním pásmu se z gólu radoval
hostující David Šebek a bylo
klidněji - 2:4.
Třetí část začala nešťastným
zraněním čárového rozhodčího,
který pro krvavé zranění opustil
ledovou plochu a byl ošetřován
(utkání zvládli odpískat zbylí dva
rozhodčí – pozn.red.). FrýdekMístek se snažil o vstřelení kontaktní
branky, ale jeho snahu přerušil ve 44.
minutě zbytečným faulem Krutil,
který za zásah do oblasti hlavy a
krku vyfasoval trest na pět minut
plus do konce utkání. Prostějov
měl tak dlouhou přesilovou hru.
O její využití se postaral nejdříve
Doseděl a Prostějovští vedli již
2:5. Jenže, to nebylo vše. Na konci
46.minuty Stejskal nahodil puk

před Taťáka, před nímž šikovnou
tečí poslal puk do sítě Kolibár
– 2:6. Hosté měli další šance,
kterými mohli navýšit své vedení,
ale ty pochytal domácí gólman.
Po dlouhém oslabení se domácí
opět dočkali hry v plném počtu. Ze
strany Frýdku-Místku byla snaha
zápas minimálně zdramatizovat.
Na 3:6 snížil v 51.minutě Kotásek
a vykřesal tak naději pro frýdeckomístecké hokejisty. Avšak sedmý
gól Prostějova přidal po chybě
domácí obrany o necelé dvě minuty
později Lukáš Duba a upravil na 3:7.
Pečeť výsledku dal v posledních
vteřinách utkání prostějovský Jakub
Matoušek, který svoji premiérovou
trefu ve druhé lize zaznamenal v čase
59:59 a uzavřel tak skóre na 3:8. -pk-

Ve šlágru Prostějovští padli, více štěstí měl Havířov
PROSTĚJOV - Dva celky z
vrchní části tabulky skupiny
Východ se v devatenáctém
kole střetly na ledě prostějovské Víceúčelové haly-ZS, kam
zavítal Havířov. I zde domácí
dlouho vedli, pak ovšem soupeř rozesmutnil především
prostějovské příznivce. U
po minutě a deseti vteřinách
hry po nahrávkách bývalých
hráčů Olomouce Čuříka a
Doseděla vsítil první gól Radek
Meidl. Hosté vyrovnali až ve
44. minutě, kdy zavěsil kotouč
do domácí branky Říčka a začínalo se tady v podstatě od začátku. V 53. minutě „Azet“ dokonal obrat. Maruna se projel
prostějovskou obranou a vychutnal si Slováka bekhendovou kličkou. Havířovští si tak
po těsné výhře pojistili druhou
příčku, Jestřábi zůstávají na
čtvrté příčce.
Uběhlo přesně sedmdesát vteřin hry, když se domácí dostali
do přečíslení dva na jednoho.
Jakub Čuřík poslal před branku
volnému Radku Meidlovi přihrávku, která se musí zužitkovat
a povedlo se. Jednadvacetiletý
útočník střelou pod víko poslal
Jestřáby do rychlého vedení –
1:0. To byl ale na dlouhé minuty
jediný gólový moment, který
se na prostějovském ledě udál.
Šancí na vstřelení branek bylo
přitom spousta a to na obou stranách. Jak Jiří Slovák v domácí
brance, tak Adam Vrba v havířovské, dávali jasně najevo, že s
jejich překonáním to budou mít
soupeři v dalším průběhu zápasu dost těžké. Nejblíže dosažení
branky byly oba celky logicky v
přesilových hrách. Těch měli v
úvodní polovině více Jestřábi,
ale druhý gól nebyli schopni přidat. Naopak málem inkasovali
ve 27. minutě, když Čuřík namazal havířovskému Klimšovi,
který tak upaloval sám na branku
Jestřábů. Skvělým skokem pod
nohy mu ale šanci znemožnil
prostějovský bek Petr Doseděl.
Velkou šanci měl uprostřed druhé třetiny Žajgla, kterému zpoza
branky přiťukl puk Čuřík, ale ani
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Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Bylo to od začátku vyrovnané utkání, my branku v první části
dali, soupeř ne. Bohužel jsme udělali zbytečné fauly, to se nám
stalo už ve druhém zápase po sobě. Havířov hrál celý zápas dobře,
z naší strany tam šancí moc nebylo. Hráli velmi dobře dozadu,
Vrba je také podržel, takže soupeř to byl určitě těžký. Nehráli jsme
špatně, ale nedisciplinovaností některých hráčů jsme bez bodu.
Nechali jsme se vylučovat a prohráli jsme. Za to si můžeme sami,
minimálně bod jsme mohli mít...“
Jan DANEČEK – AZ Havířov:
„Myslím si, že jsme viděli utkání dobré kvality, výborné
druholigové utkání. Obě mužstva se tak soustředila na obranu,
že nepadlo moc gólů, a to ani v přesilových hrách. Branek moc
nepadlo, ale s tím úmyslem jsme sem přijeli, abychom nedovolili
soupeři vstřelit nějak moc branek, protože jsme věděli, že Prostějov
hodně skóruje. Kdybychom domácí pustili na rozdíl více gólů, už
bychom s tím asi těžko něco udělali..“
-redon nedokázal podruhé překonat
Vrbu.
Třetí dvacetiminutovka ale začala pro domácí nešťastně vyloučením Peštuky a hosté poprvé
gólově udeřili. V přesilovce se
puk od bruslí hráčů před brankou
odrazil na hůl volného Roberta
Říčky a nejproduktivnější hráč
AZ Havířov již věděl, jak uklidit puk za Slovákova záda – 1:1.
Jestřábi chtěli vzápětí vstřelit
další góly a vrátit se do vedení. O
to se hned pokusil Patrik Šebek,

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

Branky:

2. Meidl (Čuřík, Doseděl) - 44. Říčka (Maruna),
53. Maruna
Střely na branku:
38:31
Rozhodčí: Humpolíček - Held, Trunečka
Vyloučení: 6:8
Využití: 0:0
Diváků: 1800

Sestava LHK Jestřábi
Paška, Halouska

Slovák (připraven: Švach)
Staněk,
S
St
taněk
tan
ěk Peštuka
Pešt
Peš
štuk
ka

Kolibár, Doseděl
Finkes, Jedlička
který projel přes celé kluziště,
Stejskal - Duba - D. Zachar
ale gólově nezakončil. Hned
vzápětí přišla největší šance zála
Meidl - Čuřík - Žajgla
pasu. Po akci Duby se k dorážce
eb
bek
e
Šimo - P. Šebek - D. Šebek
dostal Bartošek, na kterého zívala prázdná branka. Mladý prosu ek
uš
Bartošek - Kryl - Matoušek
tějovský útočník ale trefil pouze
lapačku bezmocně ležícího gólmana Vrby. Druhý tým tabulky
Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek
z Havířova dokázal tuto minulu
domácího útočníka potrestat.
Osm minut před třetí sirénou zajistil hostům sedmou výhru v odvolání gólmana. Drtivý tlak
projel před Slováka Maruna a řadě – 1:2. Marně se domácí sna- v power play byl již platonický.
bekhendovou střelou pod víko žili vyrovnat. Nepomohlo ani
-tom, pk-

V neděli viděli a zvítězili. Tentokrát se radostnější děkovačky dočkali
fanoušci hostů.
Foto: Z. Pěnička

Florbal

15. listopadu 2010

„Playmakeři“ zbrojí na víkend, podruhé se představí doma
„Chceme se porvat o třetí flek,“ prozradil prezident
prostějovského florbalového oddílu Miroslav Sedláček
PROSTĚJOV - Florbalisté
FbC Playmakers ukrojí o nadcházejícím víkendu další část
druholigového koláče. V rámci osmého a devátého kola divize IV třetí nejvyšší tuzemské
soutěže se představí opět na
domácí půdě. V sobotním duelu přivítá prostějovský tým
Rožnov pod Radhoštěm a hrát
se bude od 17 hodin v Kostelci
na Hané. O den později změří
„Playmakeři“ síly s nebezpečným celkem Kopřivnice,
přičemž tento duel bude od 15
hodin hostit hala ZŠ a RG ve
Studentské ulici. Prostějované
by chtěli bodovat naplno, pro
domácí výběr ale bude důležité, zda do zápasů budou
schopni nastoupit v nejsilnějším složení.... „Pokud se nestane nic mimořádného, budeme
na sobotu poprvé v sezóně
kompletní,“ zasnil se nad mimořádnou situací Josef Ťuik,
hrající vedoucí „A“-týmu
„Playmakerů“.
„Naše druhé vystoupení je pro
nás stejně důležité, jako to první. Rozdíly hledat nemůžeme,
ale určitě chceme, aby podobně
jako na úvodních domácích zápasech přišlo co nejpočetnější
publikum. Diváci nám minule
vytvořili skvělou atmosféru a
dopomohli nám k zisku bodů.
Věřím, že tomu tak bude i tentokrát,“ zatoužil po bouřícím
hledišti Milan Fojt, lodivod prostějovských florbalistů. Ten má
k dispozici dostatečně široký
kádr, což by mohlo hrát prim.
Obzvlášť, když před posledním
dvojutkáním našel cestu zpět
do Prostějova kanonýr Miczek,
který mužstvo určitě oživil. „Je
možné, že u posil ještě pro letošek neřekneme poslední slovo.
Vše závisí na představě trenéra
a vyvážení nově vznikajícího týmu. Některá jména jsou stále na
seznamu, ale konkrétně nechci

prozrazovat,“ uvedl Miroslav
Sedláček, předseda FbC
Playmakers Prostějov. Vedení
florbalového oddílu se sice snaží
čerpat především z vlastní líhně mládeže, kterým však chybí
zkušenost a trpělivost, na druhou
stranu nasazení a důraz nikoliv.
Pojďme k jednotlivým mačům.
V sobotu přijede na Hanou
Rožnov pod Radhoštěm, jemuž
patří v průběžné tabulce devátá
příčka. Společně se zkušenostmi to činí papírového favorita z
domácího celku. Hosté, jakožto
loňský nováček budou spoléhat na bratry Barabáše, kteří v
předcházejícím ročníku výrazně
zabránili sestupu „Valachů“. A v
nové sezóně si už mužstvo vede
daleko lépe, na „Playmakery“
například v úvodu soutěže
ztrácí pouhé čtyři body. „Plný
bodový zisk je naším jasným
cílem, i když lehké to rozhodně
nebude,“ utrousil kouč Milan
Fojt. Prostějov se doposud s
Rožnovem utkal pouze třikrát.
Na věhlasném podniku Czech
Open 2009 zvítězil beskydský
celek 3:1, Hanáci ovšem tedy
nastoupili v kombinovaném
složení všech tří seniorských
výběrů. Teprve první ligový boj
o body ukázal rozdíl v technické kvalitě a rychlosti provedení
obou celků. A „Playmakeři“
nadělili Rožnovu historicky nejvyšší debakl v dějinách klubu
z Podradhoště (17:5). Odveta dopadla obdobně, tentokrát s vítězstvím Hanáků 9:2. o favoritovi
sobotního klání tak netřeba příliš diskutovat, byť tým Rožnova
nebude chtít svou kůži prodat za
levno. Souboj dvou moravských
regionů uvidí Kostelec na Hané.
Hraje se v sobotu 20. listopadu
od 17:00 hodin.
V neděli pak čeká na tým FbC
Playmakers Prostějov těžší oříšek. „Vikingové“ z Kopřivnice
totiž posbírali v sedmi utkáních
již patnáct bodů a zaujímají tře-
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tí příčku průběžné tabulky. Zde
se tedy misky vah přelévají na
stranu hostů a papírovým favoritem je určitě Kopřivnice,
loňský účastník první ligy.
Prostějovští florbalisté ale chtějí dokázat, jak silní mohou být
zejména doma. Na svého rivala ztrácí pouhé tři body a toto
manko by právě v neděli rádi
smazali! Severomoravané se
s „Playmakery“ potkali naposledy v roce 2006 právě v první lize, kde oba duely vyhráli
„Vikingové“ (5:4, 7:4). Od té
doby se jejich cesty jak v poháru,
tak v mistrovských soutěžích nepotkaly. Nedělní zápas tedy bude
dozajista velice zajímavý a těšit
se na něj můžete v hale ZŠ a RG
Prostějov, začíná se již v 15 hod.
„Naše cíle a ambice jsou neměnné. Rádi bychom udrželi domácí
neporazitelnost a jestliže uspějeme v sobotu, budeme se rvát o
třetí flek s Kopřivnicí, což by byla velikánská motivace a zároveň
zadostiučinění všem prognózám
nezasvěcených odborníků, kteří
nám předvídali špatnou obrodu
kádru a následný kolaps. Pevně
věřím, že trenér zvolí správnou
sestavu do utkání a ukážeme lidem také to, jak florbal je atraktivní zábavou i z hlediště,“ sdělil šéf „Playmakerů“ Miroslav
Sedláček.
A z jakého kádru budou trenéři
vybírat zápasovou osmnáctku?
Brankáři: Krátký, Procházka.
Obránci: M. Fojt, Martin Bouda,
Ťuik, Žák, Šiler, Zakopal,
P. Čmela. Útočníci: Z. Fojt,
Miczek, Sedláček, Čmela,
Marek Bouda, Hloch, Páleník,
Začal, Soldán, Kováč, Řehulka,
Krnáč, Liška, Kalabis.
„Rozhodnutí padne jako vždy
den před zápasem,“ dodal hrající trenér Milan Fojt. Bude
mít šťastnou ruku? Přijďte se o
víkendu buďto do kostelecké,
či do prostějovské haly osobně
přesvědčit!
-pk-

Boxeři Prostějova poprvé prohráli, body nechali na jihu Čech
BC DTJ však i tak drží první extraligovou příčku

PROSTĚJOV - Tým BC
DTJ v novém ročníku
poprvé prohrál. Poté, co
svěřenci trenéra Křížka
zvládli těžký vstup do
soutěže a zvítězili na půdě
obhájců titulů v Ústí
nad Labem i doma proti
Ostravě, našli svého kata v
Českých Budějovicích, kde
v poslední době prohrávají
již jaksi tradičně. „Je
to tak, přestalo se nám
tam dařit...,“ pokrčil
včera večer po návratu z
jihu Čech rameny kouč
Radoslav Křížek. Ten
tentokrát nenasadil k
duelu třetího kola extraligy
družstev kompletní tým,
když mu chyběl borec ve
váhové kategorii do 64
kilogramů. „Při zranění
Krále jsem Bosého posunul
o váhu výš a v této kategorii
mi bohužel boxer chyběl,“
posteskl si lodivod, jenž tak
v praxi poznal předsezónní
zeštíhlení rozpočtu skrz
ekonomickou recesi...
V budějovické aréně
ale všechno začalo pro
Prostějovany dobře. Dušan
Chromý hladce vyřídil
svého soka a BC DTJ se ujal
vedení 2:0. Když následně
uspěl i Šakaldajev, bylo v
táboře Hanáků veselo – 0:4.
Jenže, poté narazil Šerban,

který nečekaně prohrál s
Aparjanem, jenž je paradoxně
v Českých Budějovicích na
hostování z Prostějova! No a
další váha přinesla zadarmo
body Zahradníkovi, čímž
bylo srovnáno – 4:4. Jestliže
se počítalo s příspěvkem
Bosého, tak se kouč Křížek
přepočítal. Marek totiž na
Kocveldu nestačil a domácí
poprpví vedli – 6:4. Další
dva body do jihočeské
kasičky přidal Vodárek,
který si překvapivě poradil
s Besaljanem! Následně
nováček Borek prokázal své
kvality a zdolal Soumara,
čímž vlil do žil Prostějovanů
opět naděje na celkové
vítězství. Tu umocnil ještě
kapitán Novotný, který se
nepáral s Bursou a vyrovnal
na 8:8. Bohužel v posledním
utkání dnes Musil nestačil
v
supertěžké váze na
zkušenějšího Šoura a bylo
zle, nedopbře – 8:10!
„Jsme zklamanej... První
porážka mě hodně mrzí,
protože kluci bojovali, měli
určitě na to, aby zvítězili,
ale bohužel se to nepovedlo.
Ke čtyřem zápasům bych
se vyjádřil, ale nejdříve si
shlédnu záznam. Některé
verdikty rozhodčích se mi
nezdály...,“ sdělil R. Křížek, že
ani tentokrát nebylo vše košér.

24:25

K

vyšel domácím, kteří se ujali až
pětibrankového vedení (7:2),
Kostelečtí dokázali ještě do konce
prvního poločasu ztrátu zkorigovat
na rozdíl jediné branky – 25. 9:8.
Bohužel v závěru svěřenci kouče
Juríka chybovali, čehož domácí
využili opět k mírnému odskočení
na poločasových 12:10.
Ve druhém dějství podali hosté
vynikající výkon. Zejména díky
maximálnímu důrazu v obraně, v
čemž vynikal především Martin
Grulich a vynikajícím zákrokům
brankáře Varhy, se podařilo Kostelci
obrátit vývoj střetnutí a záhy hned
po zahájení druhého dějství vedli
hosté 13:15! A ve vedení už zůstali
až do závěrečného hvizdu. Domácí
se sice neustále drželi na dostřel,
ale kostelečtí házenkáři dokázali

prodat svoje zkušenosti. Nakonec
také uhájili těsné, překvapivé, ale
zasloužené vítězství - 24:25.
„Kluci mi udělali velkou radost!
Byl to ten Kostelec, jaký jsme
všichni znali z minulosti. Hráli jsme
týmově, s maximální bojovností a
přineslo to ovoce,“ lebedil si včera
večer Alois Jurík, kormidelník
kosteleckých házenkářů. „Klíčem
k vítězství bylo uhlídání rychlých
spojek i křídel soupeře, na čemž má
rezerva Jičína postavenou hru. Ve
druhé půli jsme nejprve dokázali
skóre otočit a potom si náskok
hlídat,“ dodal spokojený kouč.
Nyní chtějí jeho svěřenci potvrdit
cennou výhru v domácím prostředí,
v němž v neděli 21. listopadu přivítá
Kostelec na Hané ve své hale celek
z Náchoda.
-pk-

JIČÍN/KOSTELEC NA HANÉ
-Házenkáři Kostelce na Hané
dokázali zvítězit na palubovce
soupeře! V nedělním podvečeru
předvedli bojovný, kolektivní a
hlavně veskrze kvalitní výkon,
který jim nakonec přivedl cenné
dva bodíky. Překvapivé výhry
na palubovce soupeře se svěřenci
Průběh utkání:
2:1, 4:1, kouče Juríka dočkali v Jičíně, kde
Poločas:
12:10
7:2, 8:6, 9:8, 12:10, 13:15, nachytali „béčko“ extraligového
Sedmimetrové hody: 4/2:5/5
Jičína. A to i přesto, že hostům
16:17, 17:19, 19:21, 21:22
Vyloučení:
6:7
chyběl jak Ševčík, tak i Šeba.
Rozhodčí:
Kohout, Vaněk
V sedmém dějství druhé nejvyšší
Diváků:
150
tuzemské soutěže zajížděli
Sestava a branky Kostelce n.H.:
házenkáři Kostelce na Hané na
půdu rezervy Jičína. Přestože
L. Chalupecký
Paták 4
Varha - Navrátil
začátek střetnutí mnohem lépe
Říčař
Vymětal 3
Vasilyev 3
Kosina 3
J. Grepl
T. Grulich
Obchodní partneři TJ Sokol Kostelec na Hané - HK pro sezonu 2010/2011
M. Grepl
M. Grulich
Varhalík 4
Jurka 8/5

TJ SOKOL
SO KOL
KOSTELEC NA HANÉ-HK

Alois Jurík
Radek Navrátil.

JAK SE HRÁLO...

KAM za prvoligovou házenou
8. kolo, sobota 20. listopadu 2010, 17:00 hodin: Kostelec n.H.
- Náchod (neděle 21.11., 10:30, Novotný, Bauer), Litovel - Nové
Veselí, Bystřice p.H. - Praha-Chodov, Šumperk - Košutka Plzeň
(neděle 21.11., 10:30), Karviná SCM - Ostrava (neděle 21.11.,
13:00), Jičín „B“ - Dvůr Králové n.L.

Jak to mezi provazy dopadlo?
3. KOLO:

SAMSON BC ČESKÉ BUDĚJOVICE
BC DTJ PROSTĚJOV 10:8
výsledky jednotlivých utkání:
do 54 kg: Jáchym Niesner - Dušan Chromý
0:2 na body
do 56 kg: Rafael Duchoň - Ruslan Skakaldaen
0:2 na body
do 60 kg: Hamo Ararjan - Miroslav Šerban
2:0 na body
do 64 kg: Josef Zahradník - soupeř nenastoupil
2:0 bez boje
do 69 kg: Emil Kocvelda - Marek Bosý
2:0 na body
do 75 kg: Michal Vodárek - Vardan Besaljan
2:0 na body
do 81 kg: Erik Soumar - Martin Borek
0:2 na body
do 91 kg: Jiří Bursa - Petr Novotný
0:2 na body
nad 91 kg: Pavel Šour - Dominik Musil
2:0 na body
Rozhodčí: Bejček (Praha), Šmíd (Průšánky), Duraj (Olomouc)
Diváků:
400
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplném
1. BC DTJ Prostějov
3
2
1
2. Samson BC České Budějovice
2
2
0
3. SKP Sever Ústí nad Labem
2
1
0
4. KB Baník Most+Doprava Děčín
1
1
0
5. BC Ostrava
2
0
0

3.
0
0
1
0
2

kole:
34:20
22:16
16:20
8:10
10:26

Prostějovští házenkáři nezvládli roli favorita a těsně prohráli
J

26:24

Pv

BRNO-JULÁNOV/
PROSTĚJOV - S cílem
napravit nelichotivou porážku
z minulého kola zajížděli
prostějovští házenkáři v
nedělním podvečeru do
brněnských Bohunic, kde
sehrává své domácí zápasy
celek Juliánova.
Prostějov byl ovšem oslaben o
Jurečku,zraněného Juráčka a jak
se po pár minutách utkání ukázalo
i o střelce Černíčka mladšího.
Z těchto důvodů byl do zbraně
povolán matador Tomáš Flajsar,
který byl pro hosty velkým
přínosem, ovšem na body to
bohužel nestačilo.

Od začátku střetnutí bylo jasné,že
nepůjde o přehnaně útočnou
házenou a dominovat budou
především obrany. Celý první
poločas byl nesmírně vyrovnaný a
oba týmy se přetahovali o jedno až
dvoubrankové vedení a tak první
dějství skončilo zaslouženou
remízou.
V podobném duchu se odvíjel i
začátek poločasu druhého. Poté
ovšem hosté zabrali a vytvořili
si třígólový náskok.45.minuta
15:18.Potom se k nim však štěstí
otočilo zády,začali nastřelovat
hodně tyčky.V celém zápase jich
bylo 9 a umožnili Juliánovu otočit
utkání. I přes veškerou snahu
hostů se jim zápas alespoň srovnat
nepodařilo a nešťastně tak prohráli
.Umožnili tak Juliánovu poprvé
v sezóně okusit chuť vítězství a

sami tak klesli ke spodním patrům
tabulky...
„Byl to vyrovnaný zápas,ve
kterém jsme ovšem nezvládli
koncovku a měli i dost střelecké
smůly,tolik tyček hovoří za vše.
V útoku nám chyběl citelně
Černíček mladší, nedařilo se
nám tolik v útočné fázi a tak
jsme nesplnili povinný zisk bodů.
Z jednotlivců bych chtěl pochválit
dobře chytajícího Hrubého,“
konstatoval opět zklamaný
kormidelník TJ Sokol II. Tomáš
Černíšek starší.
Další utkání sehrají prostějovští
házenkáři tuto sobotu 20. listopadu
2010 na domácím hřišti, kdy se na
palubovce haly ZŠ a RG města
Prostějova ve Studentské ulici
střetnou od 15 hodin s celkem
Zlína.
-tj, pk-
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KAM DO RINGU...
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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7. kolo

SOKOL BRNO-JULIÁNOV
TJ SOKOL II.
PROSTĚJOV
Poločas:
11:11
Sedmimetrové hody: 6/5:3/3
Vyloučení:
3:4
Rozhodčí:
Chalupa,Řeháček
Diváků :
41

Průběh utkání: 1:2, 4:6, 7:6,
9:10, 11:10, 12:13, 14:16,
15:18, 18:18, 18:19, 20:19,
23:20, 24:22

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý - Kamený
Černíček ml.
M. Jurík 3
Valach 7/3
Šestořád 1
Trenéři:

Flajsar T.1
Bydžovský 4
R. Nevrlý 1
Chytil 1
Ordelt 2

Bečička 3
Jurík T. 1
Raška

PORÁŽKA

Tomáš Černíček st. - Svatopluk Ordelt

JAK SE HRÁLO...

VÝHRA

7. kolo: Ostrava – Litovel 23:22, Dvůr Králové n.L. - Šumperk
26:29, Košutka Plzeň - Karviná SCM nehráno – hosté nedojeli pro
poruchu autobusu, Praha-Chodov - Náchod 5:25 (18:13), Nové
Veselí - Bystřice p.H. 35:25 (18:13), Jičín „B“ - Kostelec n.H.
24:25 (12:10)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. HCB OKD Karviná SCM
6
5 0 1
192:150 10
2. Tatran Litovel
7
5 0 2
193:169 10
3. TJ Šumperk
7
5 0 2
208:198 10
4. TJ Bystřice pod Hostýnem
7
4 0 3
222:213
8
5. HC Košutka Plzeň
6
4 0 2
174:166
8
6. TJ Náchod
7
4 0 3
190:190
8
7. Sokol Kostelec na Hané-HK 7
4 0 3
189:203
8
8. Sokol Nové Veselí
7
3 0 4
200:193
6
9. TJ Praha Chodov
7
3 0 4
193:193
6
10. 1.HK Dvůr Králové nad Labem 8
2 0 6
214:235
4
11. HBC Jičín „B“
7
2 0 5
179:206
4
12. Sokol Ostrava
8
1 0 7
209:247
2

dějství nejvyšší soutěže a
zápasu Prostějova v Českých
Budějovicích přineseme za
týden.
-pk-

EXTRALIGA BOXU DRUŽSTEV ČR 2010 - 2011

u rezervy Jičína

HBC JIČÍN „B“

Trenér:
Vedoucí týmu:

Druhé střetnutí 3. kola
mezi Ostravou a sloučeným
výběrem Děčín+Most bylo
odloženo. Více ke třetímu

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

KOSTELEC VYHRÁL
J

25

7. kolo: Zlín- Kuřim 41:28, Maloměřice - Havlíčkův Brod 38:25
(16:12), Hustopeče - Ivančice 26:28 (14:14), Sokolnice - Bohunice
23:22 (10:10), Telnice - Velké Meziříčí, Brno-Juliánov - Prostějov
26:24 (11:11) 75 info (0)
PRŮBĚŽNÁ
1. SHC Maloměřice
8
2. HK Ivančice
7
3. HC Zlín
7
4. Házená Legata Hustopeče
7
5. Tatran Bohunice
7
6. SK Kuřim
7
7. Sokol Velké Meziříčí
7
8. Sokol Sokolnice
8
9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
7
10. Sokol II Prostějov
7
11. Sokol Telnice
7
12. Sokol Brno Juliánov
7

TABULKA
6 0 2
5 1 1
4 2 1
3 3 1
4 0 3
4 0 3
3 1 3
3 1 4
2 1 4
2 0 5
1 1 5
1 0 6

266:221
194:157
237:190
209:193
182:181
215:215
185:173
207:223
172:201
186:214
182:217
162:212

12
11
10
9
8
8
7
7
5
4
3
2

KAM za druholigovou házenou
8. kolo, sobota 20. listopadu 2010, 15:00 hodin: Kuřim Telnice, Velké Meziříčí -Sokolnice, Prostějov - Zlín (Šohaj,
Videcký), Maloměřice - Brno-Juliánov (neděle 21.11.), Bohunice
- Hustopeče (neděle 21.11., 15:00), Havlíčkův Brod - Ivančice
(neděle 21.11., 17:00)
-pk-

15. listopadu 2010
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy
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Foto víkendu

Radost. Fotbalisté Klenovic si na závěr podzimu dali krásný
dáreček v podobě výhry nad regionálním rivalem z Jesence.
Nebylo tak divu, že v sobotu bylo v této obci hodně veselo.
Foto: Z. Pěnička

TRIBUNÁL
5
4
3
2
3
4
1
1
-

Sokol Konice
S
FC Kralice na Hané
F

Oresvo Sokol Plumlov
O

TJ Haná Prostějov
T

Hektický závěr. Fotbalisté Určic sehráli v derniéře podzimní
části hodně divokýž zápas v Jeseníku. Foto: Karel Pařenica

1.SK Prostějov
1

známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

Remíza
Čechovic
z
Dubu
Kralice derniéru v Přerově NEZVLÁDLY
FINCENTRUM Přebor Olomouckého KFS:

PŘEROV - Úvod utkání předehrávaného sedmnáctého
dějství nejvyšší krajské soutěže patřil jednoznačně hostům, kteří také otevřeli skóre
zápasu, když se v 16. minutě
trefil z volného přímého kopu
Ondřej Dostál – 0:1. Kralice
si během dalších necelých deseti minut vytvořily další tři
vyložené příležitosti ke skórování, z nichž především šance
Borovského, který nedokázal
z hranice velkého vápna trefit
opuštěnou bránu domácích,
byla stoprocentní. Další měl
na kopačkách Ondřej Dostál,
který dvakrát po sobě postupoval sám na domácího brankáře. Oba dva jeho pokusy
mu dokázal domácí strážce
brány zlikvidovat. Do zhruba
25. minuty hrály Kralice pozorně v defenzivě a domácím
nic zásadního nedovolily. V
rozmezí pár minut se ale dvakrát hostující obrana nedokázala domluvit a domácím
doslova darovala dvě branky.
Poločas skončil tedy v poměru 2:1.
Do druhé půle Kralice nastoupily s jasným cílem zvrátit
nepříznivý výsledek. Hosté
otevřeli hru a domácí chodily často do brejkových situací
dva na jednoho. Přes několik
slibných příležitostí domácí
žádnou z těchto příležitostí již
nedokázali proměnit. Hosté si
s přibývajícím časem přeci jen
vytvořily souvislejší tlak, který
nakonec vyústil v jasný penaltový zákrok na útočníka Kralic

Borovského v 89min.
zápasu. Rozhodčí byl
ovšem jiného názoru
a nechal pokračovat
ve hře. Zápas tedy
skončil vítězstvím
domácích, kteří byly
v tomto utkání šťastnějším týmem.
„Dnes jsme měli
zápas jasně vyhrát.
V prvních dvaceti
minutách jsme si
vytvořili tři jasné šance, které se
prostě musí dávat. Potom
tom uděláme dvě pitomě naivní
ní chyby
ve vápně a oni to prostě dokážou potrestat. V první půli měli domácí jen tyto dvě šance,
které jsme jim darovaly. Je to
prostě neskutečný. Ve druhé
půli jsme to otevřely a je pravda, že těch brejků měli domácí
dost a ten výsledek si mohli pojistit. Branku nám ale už nedali
a my jsme v posledních deseti
minutách domácí zmáčkli a ti
jen odkopávali míče z prostoru
velkého čtverce,“ krčil rameny
evidentně nespokojený kouč
Kralic na Hané František Jura.

K závěrečným okamžikům pak rezignovaně poznapozna
menal: „Finále přišlo dvě minuty před koncem, kdy domácí na
malém vápně šlapákem málem
prokopl Borovskému koleno.
Rozhodčí Štětka ovšem nic
neviděl! Musím říct, že už toho
mám plné zuby. Po zápase za
mnou přijde trenér domácích,
funkcionáři Přerova se kterými
se už dlouho známe a všichni
se omlouvají, že to prostě byla
jasná penalta, ale bohužel....
My jsme ten závěr nezvládli, bylo tam spousta emocí...
Padla ostrá slova na adresu

1.FC PŘEROV - FC KRALICE NA HANÉ
2:1 (2:1)
Branka Kralic:
16. Dostál
Diváků: 250
Sestava FC Kralice na Hané:
Kofroň – Šmíd (46. Matula), Trnavský, Kocourek, Liška – O.
Petržela, Růžička (75. Z. Petržela) - Valtr, Homola (65. R. Petržela),
Dostál - Borovský
Trenér: František Jura.

ČECHOVICE - Do Dubu odjeli
fotbalisté Čechovic s cílem
napravit nepovedený domácí
zápas s tímto soupeřem ze začátku
sezóny a to se jim nakonec
podařilo. Ve 20. minutě zápasu si
zpracoval Petr Haluza míč skoro
na polovině hřiště, posunul si
ho směrem k bráně a střelou ze
třiceti metrů překvapil domácího
gólmana, kterému míč proletěl
mezi nohama do brány. Poté
měl Dub dvě velké příležitosti,
ale Radek Brablec je vychytal,
nicméně pět minut před koncem
poločasu se domácí dočkali
vyrovnání. A byla to podobná
situace jako u čechovické branky.
Střela z dálky skončila u naší
rozhodčích,
rozhodčích to je pravda.
pravda To by tyče a bylo to 1:1. Obrat se Dubu
tam nemělo být, ovšem někdy podařil ve 49. minutě, kdy zůstal
ty emoce hned nezkrotíš. Ale
korunu všemu nasadil delegát
utkání, který prohlásí, že jsme
´uplakánci´ a že rozhodčí to
posoudil správně. No, tak já
to prostě nechápu....,“ láteřil
dále Jura. „Všichni na stadionu vidí penaltu i ti domácí PROSTĚJOV – V posledním
fanoušci a hráči a jenom čtyři letošním kole I.B třídy, skupiny
lidi nevidí nic. Já opravdu ne- „A“ Olomouckého KFS zavítali
vím, jestli má cenu ten fotbal Hanáci na „horkou“ půdu do
dělat! Všichni děláme chyby, je Pivína. Již tradičně se v Pivíně
pravda, že my jsme měli dát ty hraje tvrdý fotbal a málokterý
naše šance a těm domácím by arbitr to dokáže zvládnout na
už nikdo nepomohl, to je prostě hřišti i „rozpálené hlavy“ v hledišti.
fakt. Poslední kapkou je nako- Hned v první minutě zápasu
nec přiznání rozhodčího, že asi kopal domácí Viktor Švéda
máme pravdu, ale že předtím přímý kop, ale hostující gólman
zastavil domácí při brejku a Lošťák robinzonádou k levé
odpískal faul, tak teď to těm do- tyči míč vyrazil. O tři minuty
mácím vrátil. Ať se už nechají později fauloval v pokutovém
tito borci vycpat!“ nebral si na území hostující Zachar jednoho
závěr první poloviny\ sezony z domácích útočníků a nařízenou
kralický kormidelník servítky. penaltu Viktor Švéda proměnil
Celému „případu“ se bude - 1:0. V úvodních minutách byli
Večerník ještě věnovat.
-pk- Hanáci pod velkým tlakem a
jen zvýšeným úsilím odolávali
domácí jedenáctce. V 9.minutě
jednu ze střel domácích vykopával
v pokleku gólman Lošťák mimo
své tyče. V 10. minutě se konečně
kář jej vzal do rukou. Rozhodčí dostali do šance i hosté, ale sólo
správně odpískal malou domů Cibulce po přihrávce Konečného
a nařídil nepřímý kop z hranice Glouzar zneškodnil. O dvě minuty
později se však hostům podařilo
malého vápna.
Kapitán Určic, Tomáš Los: „ vyrovnat. Krupička poslal dlouhý
K dnešnímu utkání mohu říct pas Zacharovi, ten našel svým
jen ztráta bodů, opět ztráta bo- centrem hlavu Cibulce a tento „exdů. Zase jsme se nevyvarovali tenista“ nedal Glouzarovi šanci chyb, hlavně za stavu 2:0, kdy 1:1. Také v 16.minutě měli hosté
jsme místo navýšení skóre do- blízko k vedení, když Zbožínkův
volili domácím snížit po naším ostrý trestný kop vyrazil Glouzar
chybě, Zkrátka se neumíme o horní břevno před sebe, ale
poučit a dopouštíme se po- Cibulec hlavou mířil nad. Z
řád stejných chyb, ať to bylo následujícího protiútoku se dostali
v Dolanech v Přerově a i dnes domácí do přečíslení v obraně
kde jsme ztratili body v praktic- Hané , když odhlavičkovaný míč
ky vyhraných zápasech. Naštěstí zadáka Zachara zachytil Spisar
se nám povedlo vyrovnat a ve- a prudkou střelou k tyči opět
zeme si aspoň ten bod. Hlavně posunul domácí do vedení -2:1.
si myslím, že hra Jeseníku byla Hosté odpověděli ve 29.minutě,
zbytečně zákeřná, to už ne- ale přihrávku Konečného poslal
má s fotbalem nic společného. Zachar nad Glouzarovu svatyni.
Bohužel rozhodčí zápas nezvlá- Hanáci se snažili do konce
dal , brutální zákroky domácích poločasu vyrovnat, avšak střela
neviděl, naopak v deseti jsme Konečného ve 41.minutě a
hlavička Zbožínka v minutě 43. šli
dohrávali my“.
vedle odkryté branky, respektive

Určice se loučily divokou plichtou
Ve snaze odčinit vysokou porážku z minulého kola vstoupili
naši hráči do utkání aktivně a už
ve čtvté minutě se ujali vedení,
když po zahrání standardky se
v šestnáctce nejlépe zorientoval
Kiška a dopravil míč za záda
Mrliny – 0:1. Ve 14. Minutě
mohli domácí vyrovnat, ale
Plhák netrefil . V 19. minutě se
parádně protáhl domácí obranou, s chutí hrající Kiška, a střelou z pětadvaceti metrů vymetl
šibenici domácí branky. Další
šance se už našim hráčům nepodařilo proměnit, ale naopak se
dopustili obligátní chyby, když
v 28.minutě nepokryli odražený balón naší obranou, k němu se dostal Kubík, posunul
Plhákovi, který snížil na – 1:2.
Začátek druhého poločasu, jako
už po několikáté,jsme znovu
zaspali,a po čtyřech minutách
přišel trest v podobě vyrovnání
. Dokonalý obrat se domácím

FK JESENÍK – SOKOL URČICE
3:3 (1:2)
Branky: 29. Plhák, 49. Kubík, 52.Glac - 4. a 19. Kiška, 82. Los
Rozhodčí: Kouřil – Boháč, Niedrle.
Žluté karty:
Woitek, Ivanič, Harazín - Hatle, Los .
Červená karta:
71. Hatle (po 2. žluté)
Diváků: 80
Sestava Určice:
Nejezchleb – Ján, Peka, Ullmann, Mlčoch (76.Gottvald), Bokůvka,
Los, Coufal, Javořík – Hochman (58.Hatle), Kiška (90.Žídek).
Trenér: František Pitron.
povedl o tři minuty později,
kdy vedení zařídil Glac, který
si zcela volný na zadní tyči počkal na přihrávku Břízy – 3:2.
V té době byly akcie hostujícího
týmu na nule, zvláště když musel v 71.minutě po druhé žluté
pod sprchy Hatle, který si tak na
hřišti pobyl pouhých 13 minut.
I v deseti však naši hráči uhájili
těsný výsledek a naopak osm
minut před koncem, zahrával

nepřímý kop z hranice malého
vápna Kiška, posunul na Losa,
který chytře vedle zdi zajistil
vyrovnání - 3:3.
Jeseničtí při této situaci byli
hodně nespokojení. Z pohledu
určické lavičky, však rozhodčí
situaci posoudil jednoznačně
správně, poslední hrál domácí
hráč nohou, míč se pak zastavil
v klubku hráčů na malém vápně
a dezorientovaný domácí bran-

SOKOL DUB NAD MORAVOU - SOKOL
ČECHOVICE 2:2 (1:1)

Branky Čechovic: 20. Haluza, M. Horák
Diváků: 80
Sestava Čechovic:
Brablec – Mach, Peka, Vinklárek, M. Horák – Bílý, Haluza
(Kolečkář), Kvapil, Urbánek (Chmelík) - Hruda (Jáhl), R.Šteigl
Trenéři: S. Bilík - Hruda
chvíli neobsazen kanonýr Šálek
a hned nás potrestal. Jeho střela
se odrazila od tyče do sítě – 2:1.
Od tohoto momentu ale začaly
být Čechovice lepším mužstvem,
nicméně příležitosti nedokázaly
využít. A měli jich přitom hned
pět - dvakrát to byl Radek
Šteigl, poté Petr Haluza, Petr
Bílý a největší měl Jáhl, který

ale z malého vápna přestřelil.
Zasloužený bod však hostům
přece jen zajistil v 86.minutě
krásnou střelou z velkého vápna
do šibenice Martin Horák –
2:2. Podzimní část sezóny tak
Čechovičtí zakončili se ziskem
22 bodů a umístili jsme se ve
středu tabulky I.A třídy.
-js, pk-

HANÁ zakončila podzim TRIUMFÁLNĚ

Tři body trefil v poslední minutě Konečný!
SOKOL PIVÍN - TJ HANÁ PROSTĚJOV
2:3 (2:1)
Branky: 4. V. Švéda z penalty, 17.Spisar - 12. Cibulec, 58.
Zbožínek, 90. Konečný
Rozhodčí: Boček - Řezníček, Lasovský
Žluté karty:
Novák, Filka, Vláčilík - Mikeš, Kolář Martin,
Konečný Diváků: 100
Sestavy týmů
Sokol Pivín: A. Glouzar - Mlčoch, Pinkava, Filka, Novák (50. R.
Švéda) – V. Švéda, M. Glouzar, Sedlák, Spisar - Slamenec, Vláčilík
Trenér: Pavel Sedlák
TJ Haná Prostějov: Lošťák - Mikeš, Šindler, M. Kolář, Jančiar (22.
Bartoš) - Zachar (77. Masný), Zbožínek, Mašík, Krupička - Cibulec,
Konečný Trenér : Daniel Kolář
do Glouzarovy náruče. Druhý
poločas začali pro změnu velkým
tlakem Hanáci a jejich snaha
byla korunována v 58.minutě
vyrovnávacím gólem. Mašík
přihrál volnému Zbožínkovi,
který své sólo zakončil prudkou
střelou vedle pivínského gólmana.
Hanáci se poté nechtěli smířit s
remízou a toužili po třech bodech.
Místy to na hřišti hodně jiskřilo po
tvrdých zákrocích a také menší
strkanici mezi hráči hlavní arbitr
v klidu vyřešil. V 70. minutě
trestný kop hostujícího Krupičky
odhlavičkoval Konečný nad

branku. Z celé série trestných
kopů hostujícího Zbožínka byl
nejpovedenější v 81.minutě, kdy
střelu odraženou od zdi poslal
hanácký „bombarďák“ volnému
Konečnému, ale ten zblízka
mířil vedle. Když už se zdálo, že
v „Turecku“ bude dělba bodů,
přišlo rozhodnutí až v 90.minutě.
V závaru před domácí brankou
se nejlépe zorientoval neúnavný
Konečný a svou poslední střelou
k bližší tyči překvapil gólmana
Glouzara – 2:3 Haná si tak z
Pivína dovezla na závěr podzimu
cenné tři body!
-ol-

ttrenérské
renérské oohlasy
hlasy



Pavel SEDLÁK - Sokol Pivín:
„Jsem pochopitelně zklamaný. V 15. minutě jsme měli vést 3:0
a bylo by hotovo. I v zápase s Konicí jsme ztratili bodový zápas.
Většina gólů byla po chybách i když snahu měli všichni.
Měl to být remízový zápas...“
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„První poločas měl neurovnaný průběh, kdy díky většímu
nasazení domácích tito šťastně vedli 2:1. Většinu druhého
poločasu jsme měli více ze hry, podařilo se nám vyvinout na
domácí tlak, který vyústil k otočení výsledku v poslední minutě.
Chtěl bych touto cestou pochválit rozhodčí tohoto zápasu,
protože pískat rovinu v Pivíně se hned tak nevidí...“
-ol-

Fotbal

Víkend v číslech
MS DIVIZE, skupina „D“

15. listopadu 2010

Fotbalisté Konice Vítka nepřekonali a padli

NOVÉ
MĚSTO
NA
M O R AV Ě / K O N I C E
Podruhé během šestnácti
podzimních duelů nedokázali
koničtí fotbalisté vstřelit
branku a po nejtěsnější
porážce se propadli již na
desátou pozici.
S
pouze
tříbodových
odstupem od
předposledního
Uherského Brodu,
což v Konici určitě
nedává potřebný
klid k zimnímu
u
spánku, ale naopak
pak
pořádný interess k
pořádné přípravě!
V sobotním duelu nemohl
kouč Procházka počítat hned s
několika hráči. Kvůli zranění
chyběli stopeři Radek Řehák
s Lukášem Valou, středopolař
Tomáš Křeček i forvard Jan
PŘEBOR Olomouckého KFS
Blaha. Ještě před inkasovanou
15. kolo (17. hrané): 1.FC Přerov - Kralice 2:1 (2:1) brankou navíc musel střídat i
Branky:Pola,Grešák - Dostál. R: Straka D 250. Kozlovice - Ústí levý bek Pavel Křeček.
6:2 (2:2) Branky:Dohnal J.,Šolín,Petráš,Zezula,Kocfelda,vlast Jak utkání probíhalo? Vrchovina

16. kolo: Vikt. Otrokovice - Žďár nad Sázavou 2:0 (0:0),
HFK Třebíč – Napajedla 4:1 (2:0), Sparta Brno - Bystrc
0:0, SFK Vrchovina - Konice 1:0 (0:0), Uherský Brod
- Pelhřimov 0:3 (0:0), Velké Meziříčí - Blansko 3:1 (3:1),
Hodonín - Vyškov 0:1 (0:1), Tasovice - Slovan Rosice
3:1 (1:1)
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:
1. Vyškov
16 9 2 5 29:15 29
2. Hodonín
16 8 3 5 25:15 27
3. Třebíč
16 6 9 1 20:11 27
4. Velké Meziříčí
16 7 5 4 23:23 26
5. Žďár n.S.
16 7 3 6 31:21 24
6. Otrokovice
16 7 3 6 28:22 24
7. Pelhřimov
16 6 6 4 26:22 24
8. Rosice
16 7 2 7 27:19 23
9. Vrchovina
16 7 2 7 14:14 23
10. Konice
16 5 5 6 23:23 20
11. Tasovice
16 5 4 7 23:31 19
12. Napajedla
16 4 6 6 20:22 18
13. Blansko
16 5 3 8 18:28 18
14. Sparta Brno
16 4 5 7 11:21 17
15. Uherský Brod
16 5 2 9 12:23 17
16. Bystrc-Kníničky 16 3 6 7 13:33 15

ní – Orava,vlastní. Hranice - Zlaté Hory 6:2 (3:0) Branky:Ferenc
3,Zacha,Punčochář,Pokorný – Minka,Sklenařík. 1.HFK „B“ Želatovice 0:2 (0:1) Branky: Koplík,Liška,. Litovel - Hněvotín
4:2 (2:0) Branky:Šilberský 2,Šrom,Kvapil – Novák 2. Velké
Losiny - Oskava 3:3 (0:3) Branky:Navrátil 2,Strnad – Večeřa
2,Janíček. Jeseník - Určice 3:3 (1:2) Branky:Plhák,Kubík,Glac
– Kiška 2,Los. Dolany - Lipník 0:0.
1. Oskava
17 10 4 3 46:26 34
2. Hranice
17 9 6 2 38:24 33
3. Kralice
17 10 3 4 32:20 33
4. 1.FC Přerov
17 9 4 4 31:22 31
5. Kozlovice
17 8 3 6 31:27 27
6. Litovel
17 8 3 6 34:31 27
7. Určice
17 7 4 6 32:35 25
8. 1. HFK ‚“B“‘
17 8 0 9 26:28 24
9. Želatovice
17 7 2 8 39:35 23
10. Velké Losiny
17 5 7 5 44:38 22
11. Dolany
17 6 3 8 27:29 21
12. Ústí
17 6 2 9 29:39 20
13. Hněvotín
17 4 6 7 19:30 18
14. Lipník
17 3 7 7 21:29 16
15. Jeseník
17 3 6 8 24:37 15
16. Zlaté Hory
17 2 2 13 16:39 8
(Generated by Tabulky PV Večerník, v. 0.04)

I.A TŘÍDA, skupina „B“

Předehrávané 15. kolo: Opatovice - Slatinice 2:0 (1:0)
lvaňa,Šigut. Bělotín - Tovačov 3:0 (2:0) Haluzík,Cejnar,Eleš.
Dub nad Mor. - Čechovice 2:2 (1:1) Šálek 2 – Haluza,Horák.
Troubky - Plumlov 2:1 (0:0) Kalina,Stoklasem – Frýbort ml..
Náměšť na Hané - Bělkovice 0:1 (0:1) Vrána. Klenovice Jesenec 3:1 (0:0) Chytil,Tetkovský,vlastní - Tichý. Brodek u
Př. - Kojetín 0:2 (0:1) Láník 2.
1. Kojetín
15 10 2 3 28:11 32
2. Troubky
15 10 2 3 36:26 32
3. Bělotín
15 9 1 5 26:17 28
4. Dub nad Mor.
15 6 6 3 27:22 24
5. Klenovice
15 7 3 5 27:26 24
6. Bělkovice
15 6 4 5 24:22 22
7. Jesenec
15 6 4 5 25:25 22
8. Čechovice
15 6 4 5 29:34 22
9. Opatovice
15 5 5 5 32:22 20
10. Náměšť na Hané 15 6 2 7 29:25 20
11. Plumlov
15 4 3 8 22:26 15
12. Slatinice
15 4 3 8 18:28 15
13. Tovačov
15 3 1 11 14:29 10
14. Brodek u Př.
15 3 0 12 18:42 9

I.B TŘÍDA, skupina „A“
Předehrávané 15. kolo: Hor. Moštěnice - Všechovice 2:0 (0:0) nehl..
Pivín - Haná Prostějov 2:3 (2:1) Spásat,Švéda –
Cibulec,Konečný,Zbožínek. Hustopeče - Lipová 2:0 (1:0)
Ohnutek,Fidermák. Nezamyslice - Býškovice 1:2 (0:2) Fialka –
Mikulík,Dostál. Mostkovice - Protivanov 4:1 (2:0) Dadák
2,Grygák,Vojtíšek V. - Pavlů. Konice „B“ - Radslavice 4:0 (0:0)
Žouželka 2,Křeček,Kaprál. Vrahovice - Kostelec 0:2 (0:2) Valtr,Chytil.
1. Konice ‚“B“‘
15 11 3 1 47:13 36
2. Haná Prostějov 15 11 2 2 33:17 35
3. Kostelec
15 8 4 3 38:23 28
4. Lipová
15 9 1 5 33:21 28
5. Hor. Moštěnice 15 8 2 5 34:23 26
6. Býškovice
15 7 2 6 34:31 23
7. Všechovice
15 7 2 6 27:24 23
8. Hustopeče
15 5 3 7 26:30 18
9. Radslavice
15 5 1 9 22:34 16
10. Pivín
15 4 3 8 24:34 15
11. Mostkovice
15 4 3 8 14:36 15
12. Nezamyslice 15 4 2 9 24:31 14
13. Vrahovice
15 2 5 8 16:33 11
14. Protivanov
15 2 3 10 17:39 9

od začátku převzala iniciativu a
pustila se s vervou do svého
soupeře. Hrálo se na velmi
těžkém podmáčeném trávníku,
který byl poslední tři noci
po silných deštích na hranici
regulérnosti. V rozmezí dvacáté
a třicáté minuty měla
Vrchovina
místyaž
Vr
drtivý
tlak a byla z
d
toho
to nastřelená tyč
Kalicha,
po centru
K
zprava
od Šustáčka
zp
a neuznalá
branka
n
Horáčka pro ofsajd,
Hor
když mu parádně
mezi obránce
prostrčil
o
Michal. Jenom pro
míč Mic
zajímavost ddomácí se během
první půle dostali do deseti
postavení mimo hru! Hosty v
první půli držel výborný gólman
Kmecík svými zákroky.
Druhá půle již nepřinesla
tolik kvality, ale za to přinesla
výsledkové rozuzlení pro
Vrchovinu. Domácí si to za
svoje snažení určitě zasloužili.
Hned na začátku druhého

SFK VRCHOVINA – SOKOL KONICE
1:0 (0:0)
Branka:
Rozhodčí:
Diváků:

51. Horáček
Gasnárek – Hulcký, Linhart
350.
Sestava Konice:
Kmecik – Koutek, Rus, Voral, P. Křeček (50. Bílý) – J. Navrátil,
Rajnoha, Klobáska, Schön – Směták, Hlouš
Trenér: Karel Procházka
dějství, přesně v 51. minutě
přišla krásná individuální akce
již zmiňovaného Horáčka, který
se zbavil hostujícího obránce
a parádní bombou, k zadní tyči
z hranice šestnáctky, rozhodl
zápas – 1:0. Stadion a nadšení
diváci bouřili. Vrchovina se
uklidnila a prakticky hosty k

obranu a permanentně jsme byli
pod slabým tlakem. Své sehrály
absence. Hrajeme prakticky v
jedenácti lidech, kluci z béčka
s námi nejezdí. Na jednu stranu
jsme tak rádi, že je konec
podzimu,“ uvedl po utkání Karel
Procházka, kouč konických
fotbalistů.
-pk-

* futsal výsledky * futsal výsledky * futsal výsledky * futsal výsledky *
druhá okresní
liga sk.A
1.kolo
Skalka B-Ariston B 1:3
(1:0), Sedlák - Klimeš,
Lisický, Marek, MemphisKohouti
2:2
(0:0),
Antoníček, Prášil - Gerneš,
Vogl, Kohouti-Skalka B 6:2
(4:0), Ruš 3, Vogl 3 - Glozar,
Sedlák, Ariston B-Memphis
1:3 (1:2), Sonnevend Obručník 2, Prášil, KohoutiAriston B 5:4 (2:1),
Hrazdira 2, Koudelka 2, Vogl
- Chmelař, Karný, Klimeš,
Marek, Skalka B-Memphis
2:7 (0:5), Glozar, Sedlák Antoníček 2, Nakládal 2,
Drešr, Kaprál, Obručník.

2.kolo:
, Anděl-Dubany B 4:2 (2:1),
Šlézar 2, Gottvald, Kovařík
- Karásek, Kovář, TorpédoČehovice 1:0 (0:0), Coufal,
Čehovice-Anděl 2:9 (1:4),
Dvořák, Kremla - Šlézar 3,
Dostál 2, Trunda 2, Gottwald,
Kolařík, Dubany B-Torpédo
1:6 (0:3), Hradil - Pospíši 2,
Ratiborský 2, Coufal, Mudrla,
Čehovice-Dubany B 3:2 (1:1),
Dvořák, Koudelka, Kremla Kawij, Kawij, Anděl-Torpédo
4:4 (1:1), Gottwald 2, Kolařík,
Šlezar - Jančík 3, Pospíšil.
1. Anděl
3 2 1 0 17:8 7
2. Memphis
3 2 1 0 12:5 7
3. Torpédo
3 2 1 0 11:5 7
4. Kohouti
3 2 1 0 13:8 7
5. Ariston B
3 1 0 2 8:9 3

6. Čehovice
3 1 0 2 5:12 3
7. Chachar team 0 0 0 0 0:0 0
8. Zdětín
0 0 0 0 0:0 0
9. Pepíno
0 0 0 0 0:0 0
10. Warriors
0 0 0 0 0:0 0
11. Dubany B
3 0 0 3 5:13 0
12. Skalka B
3 0 0 3 5:16 0
Kanonýři: 5 - Vogl Martin
(Kohouti), Šlézar Jakub (Anděl),
3 - Antoníček Jiří (Memphis),
Gottwald Petr (Anděl), Jančík
Martin (Torpédo), Obručník
Michal (Memphis), Ruš
Pavel (Kohouti), 2 - Coufal
Marcel (Torpédo), Dostál
jaromír (Anděl), Hrazdira
David (Kohouti), Klimeš
Richard (Ariston B), Kolařík
Miroslav (Anděl), Koudelka
Jindřich (Kohouti), Kremla Jan
(Čehovice), Marek Vratislav

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém 14. řádném zasedání dne 3. listopadu 2010 rozhodla:
* SOUTĚŽE:
II. třída– muži – bez závad až na utkání Držovice – Otaslavice,chybí zápis HR Marek
OP dorost - bez závad až na utkání Němčice – So.Otaslavice,HR Jelínek.Zápis o utkání
není podepsán HP.HR předán KR k řešení.
Změny termínů utkání:
Dorost : 15.kolo So.Protivanov – So.Olšany bylo sehráno 13.11.2010 v 11,00 hod., SK
Lipová – So.Mostkovice bylo sehráno 13.11.2010 v 10,15 hod
5. Dohrávané utkání:
Dorost : 13.kolo So.Pivín – So.Otaslavice bude sehráno 17.11.2010 od 13,00 hod.Dohoda
Ml.žáci : 8.kolo So.Mostkovice – Haná Nezamyslice bude sehráno před zahájením jarní
části soutěže tj.9 – 10.4.2011.Dohoda oddílů
6. Předložily zprávu z prověrky hřišť při pasportizaci :
STK vzala na vědomí zprávu o stavu střídaček na fotbalovém hřišti TJ Oresvo Sokol
Plumlov
Různé : Příští zasedání STK se bude konat v úterý 16.11.2010 od 14,00hod
Pokuty : 100,-Kč SK Lipová Pozdě předložena dohoda utkání 15.kolo dorost SK Lipová
– So.Mostkovice dle RS čl. 23 bod 5
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
13. řádném zasedání dne 4. listopadu 2010 rozhodla:
Nepodmíněně :
Kaláb Michal
Sokol Otaslavice
3 SU
od 7.11. 2010 DŘ1/3a
Nakládal Petr
So.Čechovice B
3 SU
od 7.11. 2010 DŘ1/5a
Šoc Rostislav
Sokol Otaslavice
2 SU
od 7.11. 2010 DŘ1/6a
Buriánek Adam
FK Němčice n/H
1 SU
od 7.11. 2010 DŘ1/6a
Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU :
Navrátil Jiří
Sokol Zdětín
Žádosti se vyhovuje
DŘ VII/31
Pospíšil Zbyněk
TJ Pavlovice
Žádosti se vyhovuje
DŘ VII/31
Různé
• DK předává HR p.Marka Jiřího do KR za nedostatky v zápise o utkání Sokol PV –
Držovice – Sokol Otaslavice .
• Na příští zasedání zve DK hlavního pořadatele utkání III.třídy 14.kolo Sokol Vícov – FC
Vyšovice p.Plisku Karla na 15,30hod. k objasnění námitek obou soupeřů uvedených v
zápise o utkání.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

PŘEBOR O KFS - mladší dorost

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
6
5
4
4
3
3
2
0

1
0
0
0
1
4
2
2
1
1
0

1
2
4
4
4
2
4
5
6
7
10

29:9
47:13
36:14
29:22
29:18
16:14
35:18
9:22
22:28
10:53
6:57

25
24
18
18
16
16
14
11
10
7
0

1.1. HFK ‚“B“‘
2.Šumperk
3.Černovír
4.Čechovice
5.Jeseník
6.Mohelnice
7.Vikt. Přerov
8.Šternberk
9.FKM Konice
10.Kralice
11.Nezamyslice

(Ariston B), Nakládal Petr
(Memphis), Pospíši lMartin.

Druhá okresní
liga sk.B

1.kolo:
Zavadilka B-Katastrofa 3:1
(1:0), Kolařík 2, Chmelík - Jreš,
DD sport-Prostějovičky 3:0
(1:0), Dostál, Nguend, Vítek,
Prostějovičky-Katastrofa 0:8
(0:3) - Pič 4, 2, Atanasov 2, DD
sport-Zavadilka B 2:4 (2:2),
Vítek 2 - Haluza 2, Kolečkář 2,
Katastrofa-DD sport 0:0 (0:0),
Zavadilka B-Prostějovičky
8:2 (3:1), Chmelík 3, Haluza,
Homola, Hupšil, Kužel, Matula
- Janeček 2.
1. Zavadilka B 3 3 0 0 15:5 9
2. Katastrofa
3 1 1 1 9:3 4

10 10 0 0 53:1 30
10 9 0 1 52:11 27
10 6 1 3 41:14 19
10 6 1 3 24:13 19
10 5 0 5 47:20 15
10 6 0 4 33:18 15
10 4 1 5 26:32 13
10 3 2 5 14:21 11
10 1 2 7 9:47 5
10 1 1 8 15:41 4
10 0 0 10 2:98 0

Víkend v číslech
PŘEBOR OFS Prostějov
II.třída

15.kolo: Němčice-Určice B 1:0 (1:0). Francl, Zdětín-Bedihošť
2:1 (0:0). Maťa 2 - Musil, Hvozd-Otinoves 3:4 (0:4). Bílý, Spáčil,
Vánský - Kovařík 3, Škvára, Přemyslovice „A“-Čechovice „B“ 1:1
(1:0). Kovář - Kolkop, Brodek u PV-Vrchoslavice 4:0 (3:0). Hodulák,
Piňos, Zbořil - Vlastní, Kralice-Držovice 0:3 (0:2).- Hrubý, Krčmář,
Zelina, Otaslavice-Olšany 1:0 (1:0). Vlachynský.
1. Vrchoslavice
15 12 1 2 55:20 37
2. Otaslavice
15 9 2 4 28:20 29
3. Kralice
15 8 3 4 33:22 27
4. Olšany
15 8 2 5 37:21 26
5. Brodek u PV
15 8 2 5 43:28 26
6. Otinoves
15 7 3 5 29:23 24
7. Hvozd
15 7 2 6 38:35 23
8. Držovice
15 7 1 7 23:28 22
9. Určice B
15 5 3 7 21:37 18
10. Přemyslovice „A“ 15 4 5 6 34:21 17
11. Zdětín
15 5 2 8 13:22 17
12. Němčice
15 5 0 10 23:43 15
13. Čechovice „B“ 15 4 1 10 15:32 13
14. Bedihošť
15 2 1 12 18:58 7
Kanonýři: 16 - Bureš Tomáš (Brodek u PV). 11 - Lacina Martin
(Vrchoslavice). 10 - Grulich Petr (Hvozd). Jurásek Vítězslav
(Němčice). Vymětal Jaromír (Vrchoslavice).

III. třída

15.kolo: Čechy pod Kosířem-Kostelec B 2:6 (1:4). DobromiliceVícov 2:0 (0:0). Vyšovice-Pavlovice 1:0, Nezamyslice B-Haná
Prostějov B 5:3, Smržice-Tištín 2:2 (0:1). Vrahovice B-Jesenec
B 4:1, Kladky-Horní Štěpánov 3:2 (1:1).
1. Dobromilice
15 11 1 3 51:17 34
2. Vícov
15 10 1 4 29:16 31
3. Haná Prostějov B 15 8 4 3 39:27 28
4. Kladky
14 8 1 5 30:22 25
5. Horní Štěpánov 15 7 3 5 28:28 24
6. Tištín
15 7 2 6 30:20 23
7. Smržice
15 6 4 5 29:30 22
8. Kostelec B
15 7 0 8 43:30 21
9. Vrahovice B
15 6 2 7 28:36 20
10. Nezamyslice B 15 5 2 8 25:36 17
11. Vyšovice
15 4 4 7 15:19 16
12. Pavlovice
15 5 1 9 24:43 16
13. Čechy pod Kosířem 15 4 1 10 28:47 13
14. Jesenec B
14 2 2 10 23:51 8
Kanonýři: 11 - Sipěna Milan (Tištín). Špaček Jakub
(Dobromilice). 10 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B). Menšík
Tomáš (Kostelec B). 9 - Křeček David (Kladky).

3. DD sport
3 1 1 1 5:4 4
4. Vzducholoď 0 0 0 0 0:0 0
5. Mloci
0 0 0 0 0:0 0
6. Kulkao
0 0 0 0 0:0 0
7. Betis
0 0 0 0 0:0 0
8. Pokop
0 0 0 0 0:0 0
9. Atletiko
0 0 0 0 0:0 0
10. Botafoga
0 0 0 0 0:0 0
11. Griffins
0 0 0 0 0:0 0
12. Prostějovičky 3 0 0 3 2:19 0
Kanonýři: 4 - Chmelík Bořek
(Zavadilka B), Pič Martin Okresní přebor dorostu
(Katastrofa), 3 - Haluza 15.kolo: Pivín-Klenovice 4:3, Brodek u Konice-Němčice 1:0,
Petr (Zavadilka B), Vítek Otaslavice-Držovice 2:0, Lipová-Mostkovice 2:1 (1:1). -Brodek
Petr (DD sport), 2 - Humpa u PV, Vrahovice-Výšovice 1:0, Protivanov-Olšany 11:0.
Lukáš (Katastrofa), Atanasov 1. Pivín
13 11 1 1 49:18 34
Martin (Katastrofa), Janeček 2. Protivanov
14 10 1 3 59:23 31
J o s e f ( P r o s t ě j o v i č k y ) , 3. Lipová
14 8 2 4 40:23 26
Kolařík František (Zavadilka 4. Otaslavice
13 8 1 4 34:23 25
B), Kolečkář František 5. Klenovice
14 7 0 7 54:30 21
(Zavadilka B).
6. Držovice
14 6 3 5 32:18 21

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE C

KS sk. „B“, starší dorost
Předehrávané 1. kolo: Brodek u Př. – Bohuňovice 4:0 (1:0).
Kozlovice - Troubky 7:1 (4:0). Nové Sady - Určice 2:0 (1:0)
Kukuczka 2. Chválkovice - Hlubočky 0:6 (0:1). Náměšť na
Hané - Lipník 0:5 (0:3). Tovačov - Kostelec 5:0 (5:0) Třasot
2,Axamit,Rous,Tvrdý. Opatovice - Nemilany 7:1 (4:0).
1. Opatovice
15 12 1 2 55:23 37
2. Tovačov
15 12 1 2 47:20 37
3. Lipník
15 10 2 3 55:23 32
4. Hlubočky
15 10 1 4 46:30 31
5. Bohuňovice
15 7 2 6 31:33 23
6. Kostelec
15 6 2 7 44:38 20
7. Určice
15 5 5 5 33:30 20
8. Kozlovice
15 6 2 7 30:29 20
9. Brodek u Př.
15 4 3 8 28:35 15
10. Náměšť na Hané 15 4 3 8 34:50 15
11. Nemilany
15 4 3 8 25:43 15
12. Nové Sady
15 3 4 8 27:40 13
13. Chválkovice
15 3 2 10 27:50 11
14. Troubky
15 3 1 11 14:52 10

ničemu nepustila. Terén ke
konci zápasu byl již značně
poškozený a oba týmy byly rádi,
že mají podzim za s sebou.
„Byl to náš nejslabší výkon za
celý podzim. Domácí byli lepší,
důraznější. Naopak my jsme
nebyli agresivní, nebojovali
jsme, nedostali jsme se za jejich
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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

Doškolení trenérů licence „B“
Trenérsko-metodická komise O KFS pořádá dne 19. listopadu 2010
od 9:00 do 17:00 hodin doškolení trenérů licen ce „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

7. Němčice
14 7 0 7 34:27 21
8. Vrahovice
14 6 2 6 34:24 20
9. Mostkovice
13 5 2 6 30:23 17
10. Výšovice
14 5 2 7 19:29 17
11. Brodek u Konice 14 3 2 9 25:43 11
12. Brodek u PV
13 2 1 10 18:82 7
13. Olšany
14 1 3 10 13:78 6
Kanonýři: 20 - Pospíšil František (Protivanov). 15 - Selucký
Dominik (Pivín). 13 - Liška Petr (Lipová).

Okresní přebor žáků

. 1. Plumlov
9 7 1 1 25:2 22
2. Protivanov
9 7 1 1 29:8 22
3. Nezamyslice
9 6 2 1 44:8 20
4. Pivín
9 5 2 2 19:10 17
5. Smržice
9 4 3 2 20:11 15
6. Určice
9 4 1 4 21:19 13
7. Přemyslovice
9 3 0 6 10:35 9
8. Klenovice
9 1 2 6 6:35 5
9. Dobromilice
9 1 0 8 12:31 3
10. Vyšovice
9 1 0 8 1:28 3
Kanonýři: 28 - Soldán Alex (Nezamyslice). 14 - Kolařík Michal
(Plumlov). Milar Ondrej (Protivanov). 9 - Šilhavý Marek (Určice).

Okresní přebor
mladších žáků

. 1. Haná Prostějov 8 7 0 1 44:15 21
2. Kralice
8 6 0 2 24:13 18
3. Držovice
8 6 0 2 19:20 18
4. Lipová
8 5 0 3 18:11 15
5. Otaslavice
8 4 0 4 17:26 12
6. Nezamyslice
7 3 0 4 16:18 9
7. Olšany
8 2 0 6 5:10 6
8. Otinoves
8 1 0 7 10:23 3
9. Mostkovice
7 1 0 6 8:25 3
Kanonýři: 12 - Tyrner Jan (Haná Prostějov). 7 - Merdita Adrian
(Haná Prostějov). 6 - Gerneš Petr (Otaslavice). Kovačevič
Semir (Držovice). Pospíchal Jaroslav (Kralice). Veselý
Radovan (Lipová). Zatloukal David (Kralice). Śmída Matěj
(Držovice).

Basketbal

15. listopadu 2010

BK PROSTĚJOV vstupuje na mezinárodní scénu. Orly čeká pohár s pořadovým číslem TŘI

Představujeme soupeře v základní skupině „E“
PROSTĚJOV - Už jen jeden
den a basketbalisté Prostějova
vstoupí do základní skupiny EuroChallenge Cupu
2010/2011! Poté, co Orli postoupili z kvalifikačního předkola, v němž dvakrát pokořilo
slovinské Domžale, netrpělivě

sestavy orlích
protivníků
KK Krka Novo Mesto:
Dušan Djordjevič
Simon Petrov
Bojan Krivec
Zoran Dragič
Goran Ikonič
Edo Murič
Matej Rojc
Dragiša Drobnjak
Christopher Brooker Smiljan Pavič
Jure Balažič
Předsezónní příchody: Dragiša
Drobnjak (Oostende), Chris Booker
(Energa Czarni Slupsk), Dušan
Djordjevič (Olimpija Lublaň), Zoran
Dragič (Slovan Lublaň), Matej Rojc
(Koš), Edo Murič (Parklji)
KK Zagreb
Alex Renfroe
Toni Prostran
Mario Hezonja Damir Mulaomerovič
Petar Babič
Luka Petkovič
Krunoslav Simon
Ante Mašič
Ivan Novačič
Luka Žorič
Miralem Halilovič
Dario Šarič
Mario Kasun
Domagoj Bubalo
Předsezónní příchody: Mario
Kasun (Efes Pilsen Istanbul), Alex
Renfroe (VEF Riga), Miralem
Halilovič (Fenerbahce Istanbul),
Ivan Novačič (Zrinjevac), Luka
Petkovič (Široki Eronet)
Telekom
Baskets Bonn
Nic Vise
Jakob Jaacks
Vincent Yarbrough Jeremy Hunt
Folarin Campbell
Alex King
Chris Ensminger
Mark Tyndale
Patrick Flomo
Florian Koch
Tim Ohlbrecht
Sajmen Hauer
Arber Tolaj
Fabian Thulig
Jonáš Wohlfarth-Bottermann
Předsezónní příchody: Nic
Wise (Arizona), Jakob Jaacks
(Hapoel Haifa), Jeremy Hunt (Porto
Ferpinta), Folarin Campbell (Artland
Dragons), Mark Tyndale (Iowa),
Sajmen Hauer (RSV Eistracht
Stahnsdorf).

očekávali následný los. Ten jim
však moc přívětivou tvář neukázal... Na svěřence trenéra
Petera Bálitna totiž čekají soupeři, kteří mají skutečnou evropskou kvalitu, což dokládají
také jejich soupisky. Na druhou
stranu dobře pro fanoušky, čeká je atraktivní podívaná. První
příležitost budou mít již zítra,
kdy nastoupí proti dalšímu
týmu ze Slovinska, Krka
Novo město. Zápas je na
programu v úterý 16. listopadu již od 17 hodin
a přímým přenosem jej vysílá České televize na „čtyřce“.
Pojďme si nyní trochu představit všechny
tři protivníky.

KRKA NOVO MESTO:

ASI NEJVĚTŠÍ
FAVORIT!

Prvním soupeřem tedy bude
již zmíněný, velice ambiciózní
celek KK Krka Novo Mesto,
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 také Novo Mesto startuje
v Adriatické lize. Oproti minulé
sezóně doznala základní pětka
týmu velkých změn. Hned čtyři
hráči totiž přestoupili do jiných
klubů. Místo nich přišli noví
basketbalisté, přičemž oporou
by měl být především zkušený
rozehrávač Dušan Djordjevič,
který přestoupil z Olimpije
Lublaň. „Dvě sezony předtím
se tento klub trápil finančně i
basketbalově, loni už měli tým
dobře poskládaný a v létě se navíc hodně posílili. Co jsem měl
možnost vidět, je to klasické
družstvo z bývalé Jugoslávie,
které produkuje právě jihoslovanský basketbal. Tato škola je
tam pořád vidět. To znamená
- výborná obrana, velice dobrá
přechodová fáze, fyzicky dobře
disponovaní hráči,“ uvedl na ad-

resu nejbližšího protivníka Peter krétně. Jelikož nás čeká ve druBálint, trenér BK Prostějov.
hém kole, hodně se dozvím z
jejich souboje proti Bonnu,“ poKK ZÁHŘEB:
znamenal k „Mravenců“ Peter
Bálint. „Je ale zřejmé, že úroveň
„MRAVENCI“
tohoto celku bude minimálně
BUDOU ŠTÍPAT
na úrovni Slovinců, ne-li vyšší.
Druhou překážkou Vždyť ne nadarmo hrál Záhřeb
v cestě bu- o Euro Cup! Myslím, že právě
de Orlům celky od Jadranu budou patřit ke
c h o r v a t - žhavým kandidátům na postup,“
ské muž- dodal lodivod Orlů.
stvo KK
Z á h ř e b , TELEKOM BASKETS BONN:
které neNEJEN ZVUČNÉ
uspělo v
JMÉNO...
kvalifikaci
o EuroCup, Na závěr přijde Orlům pod rukdyž nestačilo ku na řadu německý gigantík
na španělský ce- Telekom Baskets Bonn. Tento
lek Gran Canaria. V tým měl v minulé sezoně taktéž
tom loňském ročníku velké ambice, které ale potvrdil
měl Záhřeb výborný začá- pouze v základní části bundestek sezóny, málokdo ale čekal, ligy. Do play off postupoval ze
že i po odchodu hlavní hvězdy čtvrté pozice. V boji o postup
Anteho Tomiće bude tým nadále do semifinále však nestačil na
hrát o Final Four. Účast v závě- Bamberg. S pozdějším vítězem
rečném turnaji sice Záhřebanům celé soutěže prohrál Bonn hladnakonec těsně unikla, i tak ale by- ce ve třech zápasech. Zklamání z
lo šesté místo jediný bod od čtvr- výsledku ve vyřazovací část elitté Olimpije velkým úspěchem. ní německé soutěže se odrazilo v
Letní pohyb v hráčském kádru řadách tradičního bundesligovéjasně naznačuje, že KK Záhřeb ho klubu, jehož kabinu opustilo
rozhodně nehodlá z dobytých hned osm hráčů. Opačným směpozic ustoupit a naopak, rád by rem zamířilo šest basketbalistů,
je ještě vylepšil. Tým sice opusti- další dva hráči přišli z juniorské
lo několik hráčů základní rotace, soutěže. Německé kluby hojně
zůstaly ale hlavní opory Luka využívají služeb amerických
Žorič, Krunoslav Simon a Damir hráčů a klub z Bonnu není výMulaomerovič. Velkými posilami jimkou. Jeho oporami jsou
by měli být zkušený pivot Mario především Američané Wise,
Kasun, který si zahrál i v NBA, a Jaacks, Hunt a Ensminger, kteří
na rozehrávce MVP loňského roč- pravidelně nastupují v základní
níku Baltické ligy Alex Renfroe. sestavě. „Německá liga je znáKromě nich se navíc v Záhřebu má tím, že se hraje velice rychle,
objevil nadějný bosenský re- není to tak organizovaný basketprezentant Miralem Halilovič. bal, spíše nahoru-dolů dle vzoru
Zajímavostí bezesporu je, že s americké NBA. Také tam působí
Mravenci, jak se tomuto cel- hodně Američanů a Bonn v tomku přezdívá, má prostějovský to směru není výjimkou. Je to
basketbal nedávnou zkušenost. tedy spíše založeno na individuA bohužel ne úplně příjemnou. álních činnostech jednotlivých
Před dvěma lety Orli právě s KK hráčů. Velice těžko se tak brání
Záhřeb v bitvě o účast v evrop- jeden proti jednomu, proto buském poháru vypadli!
de obzvlášť důležité hrát proti
„O tomto celku platí praktic- tomuto celku týmově,“ sdělil
ky to samé, co o Novom Meste. Bálint k německému týmu, kteI na Záhřebu je vidět škola bý- rý má asi nejzvučnější jméno,
valé Jugoslávie, hodně těží z ovšem dle současné výkonnosti
obrovské popularity basketbalu by právě přes něj mohla vést k
v Chorvatsku a v Záhřebu kon- úspěchu...
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P. Bálint: „Zkusíme vyhrát každý zápas!“
PROSTĚJOV - Slovenský trenér ve službách Orlů stojí před další výzvou. V minulém ročníku dovedl tým Prostějova do finále
domácí soutěže, ovšem na mezinárodním poli to byla vzhledem k
úrovni Středoevropské ligy selanka. Až nyní přichází ta opravdová zkouška ohněm - EuroChallenge Cup, jako třetí nejprestižnější a nejvýznamnější pohár a její základní skupina se třemi vysoce
kvalitními protivníky, to je pořádná těžká mise! Kouč Peter Bálint
(na archivním snímku) však ví, že právě teď by se měla ukázat
skutečná síla a konkurenceschopnost jeho výběru. A odhodlání
mu nechybí. „Když už jsme přece postoupili, nepůjdeme do toho
s tím, že odehrajeme šest zápasů a tím to pro nás končí! Naopak
musíme udělat maximum pro co nejlepší výsledek. To znamená,
že každé utkání budeme chtít vyhrát, zejména pak v domácím
prostředí,“ řekl Bálint v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

Úvodní otázka nemůže být jiná, s
jakými ambicemi
vstupujete do základní skupiny EuroChallenge Cupu?
„My jsme šli do pohárové
Evropy s tím, že se chceme
prosadit. Základním cílem bylo postoupit do skupiny, což
jsme splnili a nadcházející
vystoupení tak pro nás je krokem dál. Slibujeme si od toho
především získání dalších zkušeností z náročných bitev na
mezinárodním poli a užitečnou
konfrontaci s velice kvalitními
týmy. Na druhou stranu to v
žádném případě nejdeme jen
tak odehrát! Naopak právě teď
musíme ukázat, na co máme a
jestli jsme v Evropě konkurenceschopní, nebo nejsme.“
Los vás ale poslal
do poměrně těžké
skupiny, nemyslíte?
Alespoň podle papírových
předpokladů se tak zdá...
„Myslím si, že všechny tři celky jsou na špičkové evropské
úrovni. To je třeba říct. Jeden
z týmů usiloval o účast v Euro
Cupu, a i když se nekvalifikoval, kvalita tam určitě je. Další
družstvo se zase hodně posílilo
a po stabilizování své finanční
situace neskrývá velké ambice. V neposlední řadě je zde
pak klub, jehož jméno má v
Evropě skutečně hodně silný
zvuk. Z tohoto pohledu nám
tak los až tolik nepřál, soupeři
jsou opravdu hodně kvalitní.
A my, nechci říct, že můžeme
překvapit, ale spíše ukázat, na
jaké úrovni momentálně jsme.“

Bezprostředně po postupu přes slovinské
Domžale z předkola
jste se však nechal slyšet, že
pošilháváte i po postupu ze
základní skupiny!
„Když už jsme přece postoupili, nepůjdeme do toho s tím,
že odehrajeme šest zápasů a
tím to pro nás končí! Naopak
musíme udělat maximum pro
co nejlepší výsledek. To znamená, že každé utkání budeme chtít vyhrát, zejména pak
v domácím prostředí. Tím ale
nechci ani tvrdit, že máme za
cíl postoupit. To by bylo hodně
odvážné, protože v tuto chvíli
nevíme, co přesně nás ve skupině čeká.“
Kdo myslíte, že by z
vašich svěřenců měl
na evropské scéně
zářit?
„Všichni hráči, co jsou tady,
ať už se jedná o české nebo
zahraniční borce, již mají jisté zkušenosti s mezinárodním
basketbalem, takže nejdou do
něčeho nového. To může být
naším plusem. Myslím si, že
právě v takových zápasech
by je měli nejvíce zúročit.
Vzhledem k tomu, že po celou
dobu, co jsem u mužstvu, spoléháme především na kolektivní výkon a týmový projev,
nemůžu říct, že bych od některého z kluků očekával, že právě
teď musí zahrát. Jde o to, aby
se v daném utkání dařilo alespoň některému z nich, ostatní se přidají. Pochopitelně ale
bude největší tíha ležet na těch
zkušenějších jako jsou Šležas,
Landry, Veikalas, Lawrence,

Prášil, Marek. Pokud budou
spolupracovat, jsem přesvědčen, že někdo z nich vždy vylítne. Nedá se ale říct, že teď to
bude on, podruhé někdo jiný.“
V jakém stavu do bojů
EuroChallenge Cupu
vstupujete?
„Nevím, ještě jak přijdou kluci
na pondělní trénink, ale až na
určité trable Landryho by měli
být všichni v pořádku.“
Nyní se naplno zapojíte do další soutěže,
počítáte nyní s větší
rotací hráčů?
„Ta rotace je pořád stejná, tohle nijak neřeším! Ať je to liga,
nebo pohár, pořád se snažím
dávat do hry minimálně deset
hráčů, abychom udrželi vysoké tempo. Na tomto se nic
nemění. A hlavně nic moc se
nemění. Nás čeká klasický sled
zápasů, který jsme absolvovali
celou minulou sezonu. Akorát
přibude něco víc cestování,
neboť trasy jsou delší. Jde pouze o to, že v těch důležitějších
zápasech dostanou o něco větší
minutáž ti nosí hráči, takzvané
opory. To je ale logické.“
Závěrem snad jen,
kdyby jste si měl před
startem úvodních bojů zatipovat, v jakém pořadí
skupina skončí?
„Tak to je opravdu těžká alchymie... Skupina se ještě nezačala, nevím, uvidíme, jak budou
komu vyhovovat určité styly,
takže skutečně těžko říct. Bude
to asi hodně vyrovnané, jasného favorita nevidím. Proto
nebudu ani tipovat (úsměv).“
Petr Kozák

Prostějovský basketbal oslavil 60 LET organizované činnosti

„Těší nás, že se odchovanci k mateřskému oddílu stále hlásí,“ řekl Ivan Pospíšil
PROSTĚJOV - Sešli se, aby
zavzpomínali, jak šla historie
tohoto sportu v našem městě,
připomněli si úspěchy i doby,
kdy se zrovna nedařilo. V
sobotu 13.listopadu ožila
Městská hala SportcentraDDM v Olympijské ulici
setkáním zasloužilých členů
basketbalu v Prostějově.
Šedesát let organizovaného
basketbalu bylo jistě tím
nejpádnějším důvodem k
oslavám a bilancování nejen pro
dříve narozené basketbalisty
a pamětníky. Od poslední
podobné akce přitom uplynulo
již deset let, během který se
basketbal v Prostějově zcela
proměnil z malého sportovního
odvětví v gigant, který si vynutil
uznání všech odborníků.
Kulaté „šedesátiny“ nemohli
„baskeťáci“ oslavit jinak, než
BASKETEM. A tak došlo
na zápas těch, kteří ještě v
nedávné době bojovali pod koši
v prostějovských tělocvičnách.
O přestávce tohoto klání se v
exhibičním utkání na jeden koš
ukázali i košíkáři-veteráni a
skalní příznivci, kteří stále mají
tuto kolektivní hru ve svém
srdíčku. A jak je u podobných akcí

obvyklé, výsledek není vůbec,
ale vůbec důležitý a proto jej ani
nezveřejňujeme...
Mnohem důležitější bylo samotné
setkání, které se po odpoledním
zpocení dresů přesunulo do
společenské místnosti v hale, kde
započala mohutná a dlouhá debata

Basketbal v Prostějově urazil za
dobu svoji existence velký kus
cesty. Od doplňkového sportu
členů Sokola či studentské zábavy
se stal na dlouhou dobu jedním z
mnoha sportů, které bylo možné v
našem městě provozovat. Kromě
několika posledních let nikdy tento sport nepatřil k předním, výkony byly spíše průměrné. Klub basketbalu TJ OP Prostějov byl vždy
ve stínu tradičních sportů – kopané a ledního hokeje, které občas

U příležitosti těchto oslav
přepracovali činovníci
prostějovského basketbalu
historii klubu, která je zveřejněna
na oficiálních stránkách BK
Prostějov. Poslední tištěný
„Almanach“ byl vydán k
50. výročí v roce 2000 jako
vzpomínky dlouhodobých
pracovníků a trenérů, především
pak Vladimíra Běhala, Břeti

1950, kdy se hrála košíková už
pod hlavičkou TJ OP Prostějov.
Před deseti lety se sešli příznivci
košíkové a basketbalu na prvním
společném setkání, aby oslavili
50. let tohoto sportu, letos

zorganizoval výbor klubu druhé
setkání u příležitosti kulatých
šedesátin. Zúčastnilo se ho na
sto padesát aktivních i bývalých
hráčů, trenérů, rozhodčích,
funkcionářů.
„Pozvali jsme všechny, kteří za
šedesát let prošli prostějovským
basketbalem ať už jako hráči,
trenéři či rozhodčí. Dostal jsem
pozdravný e-mail až z australské
Sydney, kde žije jedna z
prostějovských hráček košíkové.
Těší nás, že se odchovanci stále k
mateřskému oddílu hlásí.Vypovídá
to o tom, že tady byla vždy výborná
parta ať mužů nebo žen,“ zdůraznil
předseda basketbalového oddílu
Ivan Pospíšil.
V současnosti je „A“-tým pevným
pilířem české extraligové soutěže,
je plně profesionalizovaný a
reprezentuje město Prostějov
nejen pod domácími koši, ale i
na evropských kolbištích. Velmi
důležitá je ale práce s dětmi a
mládeží. Basketbalový klub má
oddíly žáků, kadetů, juniorů i
týmy mužů v nižších soutěžích. Po
kopané a hokeji je právě basketbal
třetím nejrozšířenějším sportem
ve školách, ve sportovních halách
i na venkovních hřištích jako
streetball.

má, pokud se to tak dá nazvat,
svoje zákonitosti. Výkonnost
družstev mužů po většinu popisovaného období pomalu, leč
neustále stoupala. U mládeže
docházelo k obdobím vzestupu a
poklesu, to v závislosti na tom, jak
zdatné byly jednotlivé ročníky a
jak kvalitní byli trenéři. Mládež u
klubu byla kromě prvních desetiletí nepřetržitě, oddíl byl schopen
vždy vychovat nejenom budoucí
hráče,ale i trenéry, rozhodčí a

funkcionáře. Zcela specifické jsou
cesty basketbalu žen : již třikrát
došlo k rychlému vzestupu ženských týmů, bohužel stejně rychlý
byl i konec, udržet basketbal žen
v Prostějově natrvalo je doposud
nesplněným cílem. Určit nějaké
konkrétní datum, kdy organizovaný basketbal v Prostějově vznikl,
je zřejmě nemožné. I když vedení
basketbalového klubu bylo známo, že počátek tohoto sportu je
spojen s rokem 1931, rozhodl vý-

bor již v roce 1960, že za počátek
organizovaného basketbalu bude
v Prostějově považován rok 1950.
K oslavě první dekády činnosti
byl uspořádán turnaj. V roce 1980
pořádal tehdejší oddíl košíkové
TJ OP Prostějov mezinárodní turnaj. Při této příležitosti byl vydán
sborník , kde byl učiněn první pokus o zpracování tématiky historie. V roce 2000 jsme se již drželi
této tradice. Po šedesáti letech tak
slavíme ne zcela historicky přesný

o košíkové, basketbalu, životě a
zase košíkové...
Samotná historie basketbalu v
našem městě nebyla dlouhou dobu
podchycena, proto se zpočátku
jen těžce sbíraly vzpomínky
od hráčů, trenérů a pamětníků.
Prvopočátky košíkové sahají v

Prostějově až do roku 1931, kdy
při TJ Sokol I působil oddíl žen.
Konkrétní datum, kdy skutečně
prostějovský basketbal začal psát
svou historii se nepodařilo, proto
se výbor basketbalového klubu
rozhodl považovat za počátek
organizovaného basketbalu rok

ZAHRÁLI SI A ZAVZPOMÍNALI. Aktéři sobotního exhibičního mače,
který připomenul 60. výročí basketbalu v Prostějově.
Horní řada: Vymazal, Krebs, Svobodník, Riedl, Fridrich, Martínek, Pavelka,
Fiala, Hrabovský, Dokoupil, Ziegler, Jaňék, Šána. V dolní řadě: Šplíchal, Sklenka,
Müller, Handl, Švécar, M. Remenee, Larva, Zatloukal, Brumlík, Brančík, Procházka,
E. Remenec, Zahradníček.
Foto: Zdeněk Pěnička

v popularitě stíhal volejbal žen či
box. Za zmínku stojí návštěvnost
sportu ve městě, ta byla, pokud
sportovci odváděli dobré výkony
vždy vysoká, s potěšením můžeme konstatovat, že toto vydrželo
dodnes. Příčin toho, že se basketbal neprosadil bylo několik : ve
městě nebyla nikdy pro basketbal
hala, která by byla basketbalistům základnou. Vždy se hrálo v
malých, rozměry nevyhovujících
tělocvičnách, neustále jsme byli

někde hosty. Z Prostějova se skoro vždy jen odcházelo. Logické
byly odchody na vysokou školu,
na vojnu či za novou existencí:
prací, rodinou či emigrací. Byly
však odchody, které bolely, to
když nám větší kluby „přetahovaly“ naše nejlepší odchovance.
K nejbolestivějším ztrátám musíme připočítat předčasná úmrtí,
většinou velmi mladých lidí, úzce
spjatých s prostějovským basketbalem. Basketbal v Prostějově

Mullera a Vladimíra Zemana.
Proto PROSTĚJOVSKÝ
Večerník přichází s nabídkou
pro naše čtenáře, kteří zůstávají
věrní tištěnému písmu. Od
tohoto vydání budeme týden
co týden nahlížet do historie
a „ALMANACH“ díl po dílu
postupně zveřejňovat na našich
stránkách. Dnes začínáme s
úvodem...
-pk-

PŘIŠLI I PAMĚTNÍCI. Legendy historie prostějovského basketbalu pěkně
pohromadě i se současnými činovníky.
V horní řadě: Nováček, Horák, Opletal, Doležel, Pánek, Svoboda, Vorálek, Kacetl,
Müller, Snášel, Salaj, Pospíšil. Dole: Zeman, Skřek,Běhal, Zůbek.
Foto: Zdeněk Pěnička

okamžik vzniku,ale o to tu zřejmě
nejde. Pojďme se podívat na historii basketbalu v Prostějově, jak
běžel čas, vzpomeňme doby prvotních začátků , úspěchy či prohry, připomeňme osoby, které se
na tomto procesu podílely.
převzato z www.bkprostejov.cz

