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CYKLISTÉ a CHLAST ve Smetanových sadech

Už zase! LOUPEŽ

Takhle chcete dopadnout?
Myslíte si, že alkoholu se
mají vystříhat pouze řidiči
aut? Omyl, který může být
přímo tragický! Během letošního roku se cyklisté na
Prostějovsku stali v šesti
desítkách případů účastníky dopravní nehody. V
mnohých z nich byli pod
vlivem alkoholu. Málokdo
si uvědomuje, že neexistuje, abyste si v hospodě
dali pověstných pár piv,
potom sedli na kolo a jeli
domů. To vás může vyjít
až na 50 tisíc korun! Nehledě na to, že jste obrovským nebezpečím pro
sebe i pro druhé.
Čtěte na straně 3. -mik-

MALÉR s náměstím
Chyba v počtech, stavbařům hrozí PENÁLE
Se šokující informací překvapili
naši radní. Starosta Miroslav
Pišťák přiznal, že minulý týden
se spletl v datech ohledně termínu dokončení rekonstrukce
náměstí Husserla. Minulý týden
potvrdil, že oprava měla být hotova už 16. listopadu. Ale dopusud není, stavební firmě tak
hrozí smluvní penále. Více se
dočtete na straně 2.
-mik-

To snad není možné! Po Smetanových sadech aby se fakt
Prostějované báli chodit. Už
poněkolikáté tady došlo k
loupežnému přepadení. Zatím neznámý pobuda tady
přepadl a okradl mladíka,
kterého navíc zbil do bezvědomí.
"Ve čtvrtek 18. listopadu ve večerních hodinách udeřil v parku

ve Smetanových sadech v Prostějově dosud neznámý pachatel mladého muže, a to tak, že
poškozeného muže udeřil zezadu do hlavy dosud nezjištěným předmětem. Muž poté
upadl na zem, kde zůstal ležet v
krátkodobém bezvědomí. Pachatel muže prohledal a následně mu odcizil peněženku s
finanční hotovostí, osobními

doklady a dále mobilní telefon.
Poškozený byl z důvodu poranění hlavy převezen do nemocnice v Prostějově. Loupeží tak
přišel ke škodě za 1 300 korun,"
informoval nás Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Jak dodal, za trestný
čin loupeže pachateli hrozí až
desetiletý kriminál. Teď ho
jenom chytit, lumpa!
-mik-

Šedesát let spolu

Růžena a Vladimír Brandstetterovi z Víceměřic oslavili
minulý týden diamantovou
svatbu. Narodili se ve stejný
den, a to 3. března, ovšem s
rozdílem pěti let. Znají se už
od mala, protože oba celý
život prožili ve Víceměřicích
a dohromady se dali na jedné
vesnické zábavě. Jaký recept
mají na dlouholeté spokojené
manželství?
Čtěte na straně 8!
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Chyba v počtech. Náměstí Husserla už mělo být HOTOVO!
Stavební firma maká, ale šibeniční termín "přešvihla"
V minulém čísle jsme na základě mylných informací,
které jsme získali od představitelů radnice, informovali o
pokračující rekonstrukci náměstí Husserla. Mýlka spočívá v tom, že generální
oprava nezačala 29. října a
měla být dokončena za 47 dní,
tedy 16. prosince. Rekonstrukci totiž stavební firma
zahájila už 29. září, takže s
pracemi měla být hotova už
16. listopadu!
"Patrně se to stalo mou chybou,
kdy jsem se musel přeřeknout
nebo si splést datumy. Ve skutečnosti to bylo tak, že s rekonstrukcí náměstí se mělo začínat
už v polovině září, ale po vyslechnutí požadavků firmy vzešlé z výběrového řízení jsme
definitivní datum zahájení
opravy stanovili na 29. září. Ale
termín 47 dní, za které se stavební firma Firesta zavázala rekonstrukci dokončit, ten platí,"
vysvětlil Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.
Tím je řečeno vše, namísto pů-

Makají, ale termín nedodrželi. Stavbaři už jsou v tuto chvíli šest dní po limitu, firma bude platit penále.
vodně zveřejněného data dokončení 16. prosince mělo být
náměstí Husserla dokončeno už
16. listopadu! V tuto chvíli už
tedy stavbaři meškají šest dní.
"Vím, stanoven byl opravdu šibeniční termín. I zkušení stavaři
nám říkali, že se to prostě nebude dát stihnout. Po domluvě s
novým místostarostou panem
Fišerem, který má na starosti stavební investice, usilujeme o to,
aby v co nejkratší době byl ales-

poň dokončen chodník na zmíněném náměstí po levé straně ve
směru od centra města. Vnímáme totiž situaci, že lidé nepotřebují ani tak chodník
prostředkem náměstí, který je již
vlastně hotov, ale chtějí se dostat
do nejrůznějších obchodů, které
tu jsou. Na druhé straně u hotelu
Avion je chodník už poměrně
slušně vyřešen. Budeme se ale
muset smířit s tím, že zřejmě až
do konce tohoto měsíce budou

stavební práce nadále pokračovat. Může mi to být osobně líto,
protože firma pracuje poctivě, od
rána do večera a vlastně každý
den, ovšem k určitým penálům
za nedodržení termínu zcela jistě
dojde. Přiznám se, že i já jsem
byl naivním optimistou a věřil
jsem, že za oněch 47 dní se to dá
stihnout. Bohužel," pokrčil rameny Miroslav Pišťák.
Rekonstrukce náměstí Husserla
měla skončit 16. listopadu. Od té

chvíle má stavební firma Firesta
povinnost, pokud neprokáže, že
určité zdržení v její činnosti bylo
zapříčiněno například nepředvídanými záležitostmi, bude muset
s největší pravděpodobností platit určitou pokutu za nedodržení
termínu. Tato klauzule je ostatně
zakotvena ve smlouvě. "Sám
sobě si říkám, zda pro firmu Firesta, která vyhrála výběrové řízení díky nízké ceně a hlavně
kvůli neuvěřitelně krátké době
realizace, bude investice skutečnou výhrou. A taky mě napadá,
zda tato zakázka nebyla pro tyto
stavbaře až příliš velkým krajícem k zakousnutí. Ale je to jejich
zodpovědnost. My jsme při výběrovém řízení nemohli rozhodnout jinak. Zákon o veřejných
zakázkách nám totiž jasně říká,
jak máme postupovat. A my
jsme vybrali firmu, která nabízela nejnižší cenu a nejrychlejší
termín. Tímto bych chtěl poprosit občany, aby byli ještě nějaký
ten den trpěliví," uzavřel toto
téma Miroslav Pišťák, starosta
města.
-mik-

PRŮŠVIH s výměnou řidičáků. To nejde stihnout!
Blíží se konec roku, 4 627 šoférů výměnu stále ignoruje
Do konce roku zbývá už jen
několik málo týdnů. Toto by si
měly uvědomit tisíce řidičů,
kteří doposud lelkují a nedostavili se na odbor dopravy
vyměnit si staré řidičské průkazy. Zákon totiž jasně určil,
že do 31. prosince si musejí
majitelé vyměnit řidičáky vydané do konce roku 2000. Ale
na Prostějovsku je pořád ještě
přes čtyři a půl tisíce lidí, kteří
tuto povinnost ignorují.
"V tomto období už pomalu
končí druhá vlna výměny řidičských průkazů. Ta první byla
ukončena v závěru roku 2007 a
týkala se řidičáků vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince 1993. Nyní probíhá druhá

168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Vyvedli je z kina
Mladiství rušili filmové představení. Strážníci vyjížděli na oznámení pracovnice kina, protože
přes její opakovanou prosbu ke
ztišení dotyční nereagovali a svým
hlučných chováním obtěžovali
ostatní návštěvníky. Na výzvu
strážníků prostory opustila desetičlenná skupinka (tři hoši a sedm
dívek). Se třemi mladíky ve věku
15 až 16 let byla událost řešena domluvou.

Opilý chlapec
Po jednadvacáté hodině bylo přijato sdělení od občana, že na nově
zbudovaném dětském hřišti u „jižního kvadrantu„ se pohybuje skupina mladíků a podivně se chová.
Strážníci tuto skupinu zastihli při
odchodu z uvedeného místa. Žádné poškození mobiliáře ani zeleně
nebylo zjištěno. Při kontaktu s
mladíky byl však u jednoho z nich
z dechu cítit alkohol. Provedená
dechová zkouška byla pozitivní s
výsledkem 0,73 promile. Šestnáctiletý hoch uvedl, že láhev s vaječným koňakem zakoupil ve večerních hodinách v nákupním středisku. Mladík byl následně předán
matce. Celá událost byla postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku prodání lihoviny
osobě mladší 18 let.

Pustili ji na svobodu
Poranění zvířete se neprokázalo.
Strážníci provedli na základě
oznámení odchyt zraněné kuny
pohybující se ve Smetanových sadech. Zvíře bylo následně převezeno k veterináři, který potvrdil
dobrý zdravotní stav. Hlídka tedy
„malou šelmičku„ vypustila do lesoparku Hloučela.

Ztracené dítko
Na žádost Informačního střediska
městského úřadu vyzvedli strážníci chlapce ve věku dvou let. Ten se
zatoulal a nebyl schopen vzhledem k věku najít své rodiče. Hlídce se podařilo dopátrat, kde bydlí a
byl předán své matce.

vlna, kdy si šoféři musejí do
konce letošního prosince vyměnit řidičské průkazy vydané od
1. ledna 1994 do 31. prosince
2000. A pozor, následovat bude
ještě třetí vlna, ta se bude týkat
řidičských průkazů vydaných
od 1. ledna 2001 do 30. dubna
2004. Tyto řidičáky musejí být
vyměněny do konce prosince
2013," seznámil nás se základními povinnostmi držitelů řidičských oprávnění Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Prostějově. Podle něho však
současná výměna řidičáků vydaných do konce roku 2000 zaostává. A to opět kvůli známé
vlastnosti Čechů nechávat
všechno na poslední chvíli.
"Tato druhá vlna se týká v působnosti našeho úřadu celkem
16 481 řidiče, k 1. lednu 2010
zbývalo pak vyměnit ještě 11
092 průkazů. Poslední aktuální
informace je z pátku 12. listo-

Èerná kronika
Okradl stavbaře
Dosud neznámý pachatel se
vloupal do stavební buňky na
ulici generála Sachera v Prostějově, odkud odcizil nejrůznější stavební nářadí, elektrické kabely, prodlužovací šňůry
a další materiál. Svým jednáním pachatel způsobil celkovou škodu nejméně 19 900 korun. Za trestný čin krádeže pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Až rok za opilost
V neděli v ranních hodinách
byl hlídkou Obvodního oddělení Konice kontrolován šestadvacetiletý řidič osobního motorového vozidla Škoda Felicie. Řidič byl následně vyzván
k podrobení se dechové
zkoušce, která vyzněla pozitivně s naměřenou hodnotou
1,22 promile alkoholu. Řidiči
byl na místě odebrán 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.

Kamery jsou fuč
V neděli ráno odcizil dosud
neznámý pachatel z objektu
fotovoltaických elektráren v
obci Vřesovice čtyři kusy průmyslových kamer. Svým jednáním pachatel způsobil celkovou škodu bezmála 48 000
korun. Za trestný čin krádeže
pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Kontrola na silnicích
V sobotu dne 13. 11. 2010 ve
večerních hodinách proběhla
v rámci teritoria územního od-

padu 2010, kdy na prostějovském úřadu chybělo vyměnit
ještě 4 627 řidičáků. Jinými
slovy, stále čekáme na 28 procent řidičů, kterých se výměna
týká," dodal další statistická
fakta šéf dopravního odboru.
Aniž bychom chtěli vyvolávat
paniku, díky ledabylosti mnohých z nás nebude už teď ani teoreticky možné do konce roku
všechny potřebné řidičáky vyměnit. A to ani kdyby se úředníci rozkrájeli. "Upřímně
řečeno, kdyby všech zbývajících
4 627 šoférů mělo přijít na náš
úřad tak, aby měli k 1. lednu nového roku k dispozici nové řidičáky, tak by museli přijít
nejpozději do konce prvního
prosincového týdne. Samotná
výměna trvá dvacet dní, řidičáky se totiž posílají do Státní
tiskárny cenin. Ale i tak tvrdím,
že takový počet nejsme schopni
zvládnout. Máme spočteno, že
by muselo dojít denně 460 lidí.
boru Policie ČR Prostějov dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek ze strany řidičů.
Bezpečnostní akce se zúčastnilo celkem 22 policistů, kteří
zkontrolovali více než 360 vozidel. Policisté zjistili celkem
19 dopravních přetupků. Patnáct z nich bylo vyřešeno uložením pokuty v blokovém řízení. Z celkového počtu kontrolovaných vozidel bylo pět v
nevyhovujícím technickém
stavu. Policisté dále zaznamenali celkem čtyři případy, při
kterých zjistili požití alkoholických nápojů ze strany řidičů. Tyto přestupky budou
oznámeny příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Řidiči motorových
vozidel, u kterých policisté zjistili požití alkoholických nápojů svým jednáním ohrožují
ostatní účastníky silničního
provozu. Akce zaměřené na
preventivní činnost v oblasti
dopravy budou ze strany Policie ČR v nepravidelných intervalech na území Prostějovska
probíhat i nadále.

Stačí chvilka
V pondělí večer odcizil dosud
neznámý pachatel poškozené
ženě, která si skládala zboží z
nákupního košíku do kufru
svého vozidla, kabelku s peněženkou, ve které se nacházela
finanční hotovost, dále osobní
doklady a věci, mobilní telefon a platební karta. Svým jednáním pachatel způsobil celkovou škodu nejméně 5 000.
Za trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku hrozí pachateli trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Prostějově Miroslav Nakládal pochybuje, že do konce
roku si všichni řidiči stihnou vyměnit
potřebné řidičáky.
A to naši úředníci nejsou
schopni zvládnout, i kdyby se
skutečně rozkrájeli," řekl Miroslav Nakládal.
Co se ale stane, když po Novém
roce policejní hlídka zastaví ři-

diče, který bude mít prošlý řidičský průkaz? Záležet bude
hodně na benevolenci samotných policistů. Každopádně
půjde o přestupek, při jehož řešení hrozí bloková pokuta až
dva tisíce korun. "Pochopitelně,
jízda bez platného řidičského
průkazu je přestupkem! Policie
tak bude oprávněna těmto řidičům udělit pokutu," potvrdil
Miroslav Nakládal.
Podle našich informací tak
budou k 1. lednu 2011 existovat
na Prostějovsku stále stovky řidičů s prošlým řidičským průkazem. Bude jenom na jejich
uvážení, zda to "risknou" a
usednou za volant. Pro tyto šoféry ale máme jeden vzkaz.
"Pokud si někdo nestihne vyměnit řidičák do konce roku 2010,
od Nového roku bude výměna
pokračovat. Jen s tím rozdílem,
že řidič už zaplatí padesátikorunu jako správní poplatek,"
sdělil Miroslav Nakládal. -mik-

Lehká kořist

Krkavčí matka

Ve středu v odpoledních hodinách se dosud neznámý pachatel zmocnil dámské kabelky, která se nacházela na sedadle osobního motorového
vozidla zaparkovaném před
hypermarketem na ulici Plumlovská v Prostějově. V kabelce
byly uloženy osobní věci a doklady, dvě platební karty a finanční hotovost. Svým jednáním způsobil pachatel škodu
nejméně 2 400 korun.

Podezřelá jedenatřicetiletá žena z Prostějovska v době od
ledna 2009 do července 2010
neplnila svou vyživovací povinnost na svého syna, kterou
má stanovenou rozsudkem
Okresního soudu v Prostějově. Tímto svým jednáním žena neuhradila dlužné výživné
ve výši 5 600 korun. Za trestný
čin zanedbání povinné výživy
ženě hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Peníze a karty

Vyloupil bar

Ve středu večer se dosud neznámý pachatel zmocnil v
prodejně obchodního domu
na ulici Jihoslovanská v Prostějově dámské kabelky, která
byla odložena v nákupním vozíku. V kabelce se nacházely
úvěrové karty, finanční hotovost, inzulinové pero, mobilní
telefon a osobní doklady. Kabelka byla následně nalezena
v boční části obchodního domu, a to jeho pracovníky. V
kabelce ovšem chyběla finanční hotovost a uvedené
úvěrové karty. Pachatel se tak
tímto svým jednáním dopustil
trestného činu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a hrozí mu trest odnětí svobody až
na dvě léta.

V pátek nad ránem se vloupal
neznámý zloděj do baru v Prostějově. Pachatel nejdříve vypáčil mříž vstupních dveří a poté i dvoukřídlé dveře a pak se
volně pohyboval po baru. Ze
zásuvky za barovým pultem
odcizil finanční hotovost 68
000 korun a pokračoval k automatu na cigarety. Z něho odcizil přesně nezjištěné množství
cigaret a finanční hotovost v
přesně nezjištěné výši. Poté se
vloupal ještě do Juke boxu, ze
kterého rovněž odcizil zatím
přesně nezjištěnou finanční
částku. Výše způsobené škody
byl majitelem předběžně vyčíslena na 76 000 korun.

Další opilec
Ve čtvrtek večer jel jedenapadesátiletý řidič osobního motorového vozidla Renault Clio
po pozemní komunikaci z obce Ohrozim, kde byl kontrolován hlídkou Policie ČR Obvodního oddělení Plumlov.
Provedenou kontrolou a následnou dechovou zkouškou,
která vyzněla pozitivně, byla
řidiči naměřena hodnota 1,62
promile alkoholu.

Okradení senioři
O peníze připravili v pátek kolem poledne starší manželský
pár z Plumlovska neznámí
zloději. Pachatelé, pravděpodobně žena a dva muži, vnikli
do jejich rodinného domku
nepozorovaně odemčenými
dveřmi v době, kdy se manželé vrátili z nákupu. Z přihrádky nábytkové stěny v obývacím pokoji se jim během malé
chvilky podařilo z papírové
obálky odcizit finanční hotovost 16 000 korun. Z místa pachatelé odjeli automobilem.

Vidìno - Slyšeno
Práce šlechtí

„Každá oprava se vždycky dělá se
záměrnou jinou chybou, aby byl
důvod opravovat znovu,“ komentoval muž znalý věci vývoj konkrétního softwaru pro jednu velkou organizaci. Není důvod k tomu nevěřit. Co může být jednodušší, jak si zajistit práci i do budoucna, než si ji prostě vymyslet.
Stejné, jako když se říká, že část
počítačových virů mají na svědomé přímo výrobci antivirových
programů, aby byl důvod přesvědčit uživatele o jejich nepostradatelnosti!

Pokrok

„A to už v té době měli ‚pemprsky‘,“ tázalo se prý bezelstně zvídavé dítko při pohledu na vyobrazení ďáblíka v unikátní Ďáblově
bibli. No – popravdě, spodní prádlo, které má ďásek ve vyobrazení na sobě, skutečně až příliš při-
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pomíná symbol novodobého pokroku, tedy plenkové kalhotky. A
pak že nějaká moderna. To mimoděk dává zapravdu konzervativcům a fundamentalistům, kteří
tvrdí, že nic nového už nelze vymyslet, že všechno už tady někdy
bylo. Tak proč ne pemprsky na
sklonku 13. století, kdy Codex gigas vznikl?

Těšme se!

Tak že by už konečně? Meteorologové nás straší, že už opravdu je zima na krku a v tomto týdnu bychom to měli náležitě pocítit. Kdo
ví, jestli nás jenom zase nebalamutí. Ono totiž někdy stačí se podívat
na několik předpovědí počasí z
různých zdrojů a rázem člověk zjistí, že pro něj nemusí být tak nejhůř
a vybrat si prostě prognózu podle
svých představ. Že by tržní mechanismy postoupily i do předpovědi
počasí? To aby se v zájmu rozšíření služeb zákazníkům naučili meteopravci znovu poroučet i větru
dešti…
-MiH-

Zezadu to napálil do Avie
Řidič kamionu doplatil na nepozornost
Rána jako z děla vyrušila v
pondělí lidi z Klenovic na Hané
při jejich polední siestě. Na
kraji obce došlo k nehodě, kdy
řidič kamionu si nevšiml zaparkované Avie u krajnice a zezadu do ní narazil.
"V pondělí v poledních hodinách
jel pětatřicetiletý řidič s tahačem
tovární značky Volvo s návěsem
po pozemní komunikaci v obci
Klenovice na Hané, směrem na
Prostějov. Nepozornou jízdou
přehlédl zaparkovaný nákladní
automobil značky Avia. Ve snaze
zabránit střetu strhl řízení vlevo, i
tak ovšem došlo ke střetu a k
hmotné škodě na obou nákladních vozidlech. Dopravní nehoda
se obešla bez zranění," informoval Petr Weisgärber, mluvčí prostějovské policie. Řidič tak
zřejmě doplatil "pouze" na svoji
nepozornost. "Ano, požití alkoholu bylo vyloučeno provedenou
dechovou zkouškou a rovněž

V Klenovicích v pondělí pořádně
třískaly plechy. Hasiči pak museli uklízet silnici až do pozdních odpoledních hodin.
technická závada, jako příčina
dopravní nehody, nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna.
Celková způsobená škoda je nejméně 350 tisíc korun," vysvětlil
Petr Weisgärber. Jak dodal, celou
věc dále šetří Skupina dopravních
nehod Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Myslivec postřelil kolegu,
stíhán bude jen za přestupek
V minulém čísle jsme krátce informovali o střelném zranění
myslivce, kterého na honu u
Nezamyslic postřelil z brokovnice jeho kolega. Během uplynulého týdne případ prověřovala policie.
"Starší muž byl zraněn při lovu.
Broky ho zasáhly do břicha a
nohou. Byl převezen do nemocnice, ale jeho zranění by ho neměla ohrožovat na životě,"
informovala ještě na konci minulého víkendu Marta Vlachová,

tisková mluvčí krajské policie.
Prostějovská policie Večerníku
pak v pátek potvrdila, že případ
bude řešen pouze jako přestupek.
"Nešťastnou událost šetří Obvodní oddělení v Němčicích nad
Hanou jako přestupek proti občanskému soužití a ublížení na
zdraví z nedbalosti. V nejbližší
době bude případ předán k projednání příslušnému správnímu
orgánu," sdělil nám Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
-mik-

Na chodnících opět přibyly
cedule: v zimě NEUDRŽUJEME
Se zahájením zimní údržby se
ve městě Prostějově objevily
první tabule upozorňující na
úseky chodníků, které nebudou v zimě udržovány.
"Toto označení vybraných chodníků vytyčujeme na základě loňských zkušeností v souladu se
schváleným plánem zimní
údržby. Uvítáme v této souvislosti připomínky od občanů, kteří
jsou znalí místních poměrů a jejich návrhy na případnou úpravu
zimní údržby chodníků zvážíme.

Návrh ploch v zimě neudržovaných byl zpracován s ohledem
na finanční náročnost zimní
údržby, přesto rád uvítám podněty k diskusi, jak zabezpečit
bezpečné
chodníky na frekventovaných
trasách i po dobu zimy," říká Jiří
Pospíšil, místostarosta zodpovědný mimo jiného za komunální
služby.
Své podněty můžete psát elektronicky na tuto adresu: jana.gaborova@prostejov.eu.
-red-

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
Marie Vičarová 1929 Pivín
Anežka Navrátilová 1939 Prostějov
Jarmila Sluková 1960 Prostějov
Hedvika Kreiselová 1921 Prostějov
Jiřina Golaňová 1926 Hruška
Anna Korčáková 1915 Ptení
Věra Hájková 1925 Prostějov

mezi námi...
Antonín Maňas 1919 Prostějov
Josef Janeček 1934 Prostějov
Ludmila Chromcová 1950 Praha
Marie Démalová 1941 Ohrozim
Miroslav Smékal 1926 Prostějov
Drahomíra Juklová 1928 Žešov

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 22. listopadu 2010
Oldřich Jedlička 1927 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 23. listopadu 2010
Anežka Honzírková 1920 Čechy pod Kosířem 14.30 kostel Čechy pod Kosířem
Pátek 26. listopadu 2010
Jaroslava Hrbatová 1930 Vrbátky 11.20 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Piňosová 1920 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Rozkošová 1922 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Josef Navrátil 1935 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov

22. listopadu 2010
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Z prostějovského STRÁŽNÍKA

Na kole z hospody? Ani náhodou!

Nezvyklou změnou v životě
nyní prochází František Horák,
dlouholetý strážník prostějovské městské policie. Svoji policejní kariéru nyní musí pověsit
na hřebík, alespoň prozatím. V
rodném Kostelci na Hané ho
totiž hlasy voličů v nedávných
komunálních volbách katapultovaly hodně vysoko na zdejší
radnici. Stal se místostarostou.
"U Městské policie v Prostějově
jsem pracoval od roku 1994. Začínal jsem jako strážník hlídkové
služby. Po sedmi letech jsem byl
zařazen do skupiny prevence kriminality, kde jsem vykonával
funkci preventisty," zavzpomínal
na své policejní časy František
Horák. A copak ho vedlo k tomu,
aby změnil profesi a dal se na politiku? "Jsem rodilý Kostelečák a
nikdy mi nebylo lhostejné dění v
našem městě. Měl jsem několik
myšlenek a nápadů, jak zlepšit
chod města. To byly důvody, proč
jsem vstoupil do komunální politiky," vysvětlil Večerníku dnes už
bývalý strážník. Podle zákona mu
ale místo u městské policie bude
i nadále takzvaně drženo. "Do
výkonu funkce místostarosty

V poslední době se množí případy opilých cyklistů jako houby
po dešti. Drtivá většina lidí má
totiž v mysli zakořeněno, že dát
si v hospodě pár piv, nějaký ten
"kotel" a pak sednout na kolo a
jet domů, není nic proti ničemu.
Že to prostě nevadí. Ale omyl,
cyklista je brán ze zákona jako
řidič, takže i pro něho platí stejná pravidla. A samozřejmě i
sankce za jejich porušení.
Přitom stále mnoho cyklistů žehrá na to, že nějaké to promile v jejich případě nevadí. Ovšem v poslední době zde vzniká nový fenomén, že policisté se daleko ve
větší míře zaměřují i na kontroly
cyklistů. "Nemyslím si, že jde o
nový fenomén, že by se policie
více věnovala cyklistům než řidičům motorových vozidel. Policie
v rámci své náplně se i v minulosti věnovala všem řidičům. A jenom pro přesnost připomínám, že
řidičem je podle zákona chápána
každá osoba, která řídí motorové i
nemotorové vozidlo, tramvaj a řidičem je dokonce i osoba jedoucí
na zvířeti. A myslím, že právě vašimi novinami před časem proběhla zpráva o opilém muži jedoucím po Olomoucké ulici na koni,"
řekl na úvod nadporučík Pavel
Konevič, zástupce vedoucího
Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově.
Podle Pavla Koneviče to není tak,
že by policisté každým dnem schválně stíhali jen cyklisty, kteří jsou
pod vlivem alkoholu. "Ale pokud

je kostelecký MÍSTOSTAROSTA Opilému cyklistovi hrozí sankce až 50 tisíc

František Horák musí nyní práci u městské policie pověsit na hřebík. Prozatím na čtyři roky.
jsem byl ze strany dosavadního
zaměstnavatele uvolněn. Po ukončení volebního období se budu
moci ze zákona na místo
strážníka vrátit. Dosavadní zaměstanání tak přerušuji na čtyři
roky," řekl k tomu Horák.
Nový místostarosta města Kostelce na Hané bude mít v kompetenci chod města a příspěvkové
organizace. Cílem pro toto volební období je pro něho prý
týmová práce na radnici a prosperita města. Po policejní práci
se mu zatím nestýská. "První dny

na radnici jsou pro mne náročné.
Seznamuji se se spoustou nových
věcí, takže zatím není čas na
stesk," zakončil náš krátký rozhovor František Horák.
A jak se s prázdným místem vyrovnají strážníci? "Přijmeme za
pana Horáka náhradu po dobu
jeho funkce na kostelecké radnici.
Když se za čtyři roky vrátí, bude
bez problémů přijat zpátky. Neradi bychom o takového člověka
přišli, je to kvalitní policista," řekl
Jan Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově.
-mik-

Opilý šofér málem UHOŘEL
Dostal smyk a přerazil strom. 2,67 promile!
Nesmyslnou ztrátou života mohl být okamžitě potrestán totálně nesvědomitý řidič, který si
to předminulou neděli hasil ve
škodovce po silnici z Vícova do
Stínavy. Mladík v silné opilosti
havaroval. Z auta pak stačil
sám vyskočit těsně předtím, než
se Favorit ocitl v plamenech.
"V neděli 14. listopadu v pozdních večerních hodinách jel jednadvacetiletý řidič osobního motorového vozidla Škoda Favorit
po pozemní komunikaci od obce
Vícov na obec Stínava, kdy vlivem silné podnapilosti sjel z vozovky do příkopu a částečně do
pole, kde přerazil strom a posléze
vyjel z vozidlem opět na komunikaci. Na silnici poté zůstalo vozidlo stát na druhé straně v příkopu.
Osobní vozidlo se následně vzňalo a začalo prudce hořet, kdy i přes
rychlý
zásah
hasičského
záchranného sboru celé shořelo.

Nadporučík Pavel Konevič, zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově.

stavu vylučujícím způsobilost k
řízení, existuje sankce až 50 tisíc
korun. A chtěl bych zdůraznit, že
policie je oprávněna vyzvat jakéhokoliv řidiče, aby se podrobil dechové zkoušce. Pokud by ji cyklista odmítl, je na něj pohlíženo jako na opilého a platí pro něj stejné
sankce," dodal Pavel Konevič.
Jak jsme se ještě dozvěděli, právě
cyklisté, a mnohdy i v podnapilém stavu, jsou častými účastníky dopravních nehod. Za rok
2010 eviduje prostějovská policie
celkem 550 nehod, z tohoto počtu
pak na 59 případech se účastnili
právě cyklisté. Což je více než desetina. Navíc sedmadvacet cyklistů nehodu přímo zavinilo.
Na závěr jsme se policejního odborníka zeptali na otázku, která
mezi lidmi padá nejčastěji. Pokud
policejní hlídka přistihne opilého
cyklistu, hrozí mu i ztráta řidičského oprávnění na motorové
vozidlo? "Cyklista k tomu, aby
řídil kolo, nepotřebuje řidičské
oprávnění. Tudíž o něj nemůže v
případě zjištění jeho podnapilosti
při jízdě na kole přijít," vysvětlil
na závěr Pavel Konevič. -mik-

podnapilý cyklista nějakým způsobem na sebe upozorní, například že se motá po silnici, samozřejmě hlídka ho zastaví a zkontroluje. Cyklista je jako každý jiný
účastník silničního provozu a
právní normy pro něj platí stejně,"
vysvětlil zástupce vedoucího policejní dopravky.

Opilý cyklista je hrozbou pro
všechny účastníky silničního
provozu.
Ilustrační foto

Stejně jako řidičům aut hrozí i
cyklistům pod vlivem alkoholu
tvrdé sankce. "Takto se dopouštějí přestupku a mírou pro jeho posouzení je hranice jedné promile.
Při hodnotě do jedné promile může stanovit správní orgán pokutu
od 10 do 20 tisíc korun, při hodnotě nad jednu promili, tedy ve

Radnici čeká akce KULOVÝ BLESK
Odboru dopravy končí nájem, musí se vystěhovat
Měl štěstí. Zatímco škodovka po nárazu do stromu celá shořela,
mladý a totálně opilý řidič včas vyskočil.
Řidič vozidla byl později převezen sanitkou na preventivní lékařskou prohlídku. Na místě dopravní nehody byla hlídkou Policie ČR, Obvodního oddělení
Plumlov, u řidiče provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem měření, a to 2,67 promile alkoholu," informoval nás Petr

Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Technická závada, jako příčina
dopravní nehody nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna.
Celková způsobená škoda činí 6
500 korun. Celou věc dále šetří
Skupina dopravních nehod Policie ČR v Prostějově.
-mik-

Tak to bude muset být pořádný fofr! Pouze rok a něco má
radnice na to, aby vyřešila
problém končícího pronájmu
odboru dopravy ve Vrahovické ulici. Prodloužit ho není
možné, takže "dopravka" se
přestěhuje do budovy současné Domovní správy v Demelově ulici, ta zase spakuje
kufry a přestěhuje se do zámku. Akci škatulata hejbejte se

však město musí zvládnout
nejpozději do konce roku
2011.
"Máme velmi důraznou informaci o tom, že nám Státní archiv
neprodlouží nájemní smlouvu
pro odbor dopravy v budově ve
Vrahovické ulici. Smlouva vyprší na konci prosince 2011, takže tuto situaci musíme rychle
řešit. Máme už ale určitý plán. V
současné době byla již zahájena

rekonstrukce budovy v Demelově ulici, kde doposud sídlí Domovní správa. Ta ale tyto prostory uvolní právě odboru dopravy,
sama se poté přestěhuje do opraveného křídla prostějovského
zámku. Čekají nás tedy dvě velmi náročné investice. Dům v
Demelově ulici se musí rapidním způsobem přestavět a přizpůsobit potřebám odboru dopravy. Miliony korun pak musíme

najít v rozpočtu i pro rekonstrukci další části zámku, aby zdejší
prostory vyhovovaly také Domovní správě," vysvětlil Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.
Nějaký čas pak zabere a další peníze si vyžádá samotné stěhování. A čas ubíhá. "Nerad
užívám podobných výrazů, ale v
tomto případě to bude skutečně
akce kulový blesk," dodal Miroslav Pišťák.
-mik-

Mezi hledanými je i Slovák
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po dalších
třech osobách. Mezi hledanými
je také občan slovenské národnosti, který je v Prostějově podezřelý z podvodu. Strážci
zákona spoléhají na osvědčenou pomoc veřejnosti.
ZBYNĚK AUXT se narodil 23.
ledna 1976 a trvalé bydliště má
hlášeno ve Sportovní ulici číslo
778 v Kostelci
na Hané. Na hledaného vydalo
Okresní státní zastupitelství v
Prostějově souhlas k zadržení pro
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 30 do 35 let, měří
170 centimetrů, má střední posta-

Pohledem shora
Pohledem shora

vu, hnědé rovné a krátké vlasy.
MONIKA PROCHÁZKOVÁ
se narodila 22.
ledna 1965 a trvalé bydliště má
hlášeno na náměstí T. G. Masaryka číslo 14 v
Prostějově. Na
hledanou vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zatčení pro
trestný čin zpronevěry a také pro
podezření ze spáchání trestného
činu podvodu. Její zdánlivé stáří
je v rozmezí od 40 do 42 let, měří
160 centimetrů, má střední postavu, zelené oči, ryšavé odbarvené
vlasy s pěšinkou uprostřed.
DAVID KRUTÝ se narodil 5. října 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v Muzejné ulici číslo 2 v Bratislavě ve Slovenské republice. Na

hledaného vydalo Okresní státní
zastupitelství v
Prostějově souhlas k zadržení
pro podezření ze
spáchání trestného činu podvodu. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do 40 let,
měří 170 centimetrů, má malé oči,
rovné krátké a husté vlasy česané
na ježka.
Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených osob
neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky
158 nebo zavolali přímo na Službu kriminální policie a vyšetřování v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.
-mik-

KUS HOVĚZÍHO

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
ozhodně se nepokládám za nějakého ‚přizdisráče‘, který by nebyl
ochoten přijmout nějaký ten výstřelek extravagance nebo recesi. To
ani náhodou. Zároveň ctím přírodu a její zákonitosti také v tom, že
člověk je od přirozenosti všežravec a tudíž do jeho potravinového řetězce patří i nějaký ten kus flákoty. Nicméně také vím, že všechno má své
meze a dělat něco jenom z vlastní rozmařilosti a neomezené omezenosti, mi přijde přinejmenším nechutné. Mám na mysli prohranou sázku moderátora Leoše Mareše s ředitelem Sazky
Alešem Hušákem. Ti se totiž vsadili, že moderátor při pražském koncertu excentrické Lady
Gaga zpěvačku políbí. Což se mu nepovedlo, a trochu ho podezírám, že záměrně, a tím pádem
musel při moderování soutěže talentů na sebe navléct kostým ušitý z hovězího masa podle modelu, ve kterém se před časem právě zmiňovaná zpěvačka představila. Možná jsem divný, ale
spíš, než skvělá legrace mi právě toto přišlo jako nebetyčná nechutnost. Na kostým bylo spotřebováno 30 kilo hovězího. Šaty se v módním salónu navíc šily nejdřív na zkoušku a následně
se vyhodily, protože maso se začalo samozřejmě kazit. Poté se připravovaly nové pro televizní přenos. Dohromady tedy se vyhodilo minimálně 60 kilo masa, které prostě jenom tak, aby
byla nějaká sranda. Nenapadá mě slušné slovo, jak by se něco takového dalo pojmenovat. Jenom mi to všechno přijde jako ukrutný výsměch. Anebo že by chtěl sám Leoš Mareš ukázat,
že není ničím jiným, než kusem hovězího? Jak příznačné…

R

Škatulata hejbejte se. Městští úředníci stráví příští rok stěhováním. Odbor dopravy poputuje do Demelovy ulice, Domovní správa zase do zámku.

MIMOŘÁDNÁ
pátrací relace

Policie ČR a Okresní soud v
Prostějově žádají o pomoc při
pátrání po Jindřichu Chodilíkovi. Je vysoký předpoklad,
že se uvedený pohybuje mezi
okresy Prostějov a Přerov. Ve
věci jeho osoby je nařízeno
hlavní líčení pro trestný čin
loupeže.
JINDŘICH CHODILÍK žije
trvale bytem v okrese Přerov, jeho zdánlivé stáří je 50 let, má šedozelené oči, prošedivělé rovné
a krátké vlasy, rovněž prošedivělé vousy - takzvané strniště.
Má oválný tvar hlavy zúžený k
bradě.
Prosíme všechny občany, kteří
by uvedenou osobu potkali nebo
věděli o místě jejího pobytu,
nechť bezplatně volají na linku
158 nebo vyrozumí kteroukoliv
služebnu Policie ČR.
-mik-

Zpravodajství, inzerce

22. listopadu 2010

První návrh rozpočtu je na světě
Město bude hospodařit s více než miliardou korun
Starosta Prostějova Miroslav
Pišťák (na snímku), který si
ponechal dohled nad městskými financemi, zveřejnil minulý týden první návrh rozpočtu města pro rok 2011. Rozpočet bude víceméně vyrovnaný, dokonce mírně přebytkový. Počítá se s příjmy přesahující magickou částku jedné miliardy korun.
"Ano, mohu potvrdit, že první
návrh rozpočtu na rok 2011 počítá s příjmy ve výši jedné miliardy a 57 milionů korun. Naopak
výdaje budou činit miliardu a 52
milionů. To znamená, že by-

chom mohli hospodařit s mírně
přebytkovým rozpočtem," sdělil
Večerníku na úvod Miroslav Pišťák, starosta města. "Všechno

je ale ještě otázkou dalšího
vývoje. Naštěstí se zdá, že daňová výtěžnost se pohybuje tím správným směrem. Můžeme tedy
směle očekávat, že na rozdíl od
katastrofálního roku 2009 nebude propad v příjmech z takzvaných sdílených daní tak obrovský. Jenom připomenu, že v loňském roce jsme tak přišli o bezmála 100 milionů korun," vysvětlil starosta.
V prvním návrhu rozpočtu jsou
navrhovány neinvestiční výdaje
ve výši 930 milionů, tudíž na investice zbyde zhruba 130 milionů. "Není to oproti minulým ro-

kům mnoho, nicméně jsme se v
Radě města shodli na tom, že budeme i nadále držet úspornou linii zejména v neinvestičních, tedy provozních výdajích radnice.
Tady i nadále budeme držet onen
koeficient 0,9. Co se týká investic, můžeme očekávat, že v
průběhu roku 2011 ještě dosáhneme na různé dotace. Těžko
teď předjímat v jaké výši, dotace
se mohou pohybovat v řádech
milionů nebo i desítek milionů
korun. Pochopitelně uděláme
všechno pro to, aby tato částka
byla co největší," řekl Miroslav
Pišťák. Na závěr dodal, že příští

rok čekají město tři až čtyři nejzásadnější investiční akce.
"Určitě bychom chtěli dokončit
poslední etapu rekonstrukce Husova náměstí, pokračovat budeme v zateplování škol a se značnou částkou musíme počítat v
rozpočtu i na rekonstrukci prostějovského zámku," uzavřel
Miroslav Pišťák.
Jak již bylo řečeno, jde zatím o
první návrh rozpočtu, ke kterému bude pořádán seminář zastupitelů a další připomínková řízení. Konečný rozpočet by se měl
schvalovat na prosincovém zastupitelstvu.
-mik-

Místostarostové "pustili" ředitelování svých škol
Ivana Hemerková: I slzička u toho ukápla!
Byli zvoleni do funkcí uvolněných místostarostů a tak se na
dobu svého volebního období
museli zříci postů ředitelů
škol. Minulý týden předal Jiří
Pospíšil ředitelování Základní
školy Palackého své zástupkyni, stejně jako Ivana Hemerková vedoucí funkci na Střední zdravotnické škole.

"Vhledem k postu uvolněného
místostarosty Prostějova jsem
předal funkci ředitele Základní
školy Palackého statutární zástupkyni Dagmar Přikrylové. Ta
bude vykonávat funkci ředitelky
školy po dobu mé uvolněné
funkce na radnici. Na jak dlouho, to záleží na politické situaci,"
řekl s úsměvem Jiří Pospíšil.

Ivana Hemerková po sedmadvaceti letech opouští prostějovskou
"zdravku". Zastupovat ji bude Marie Dostálová.

"Předal jsem paní Přikrylové
školu s přáním všeho dobrého a
je mezi námi dohoda, že budeme
i nadále spolupracovat a
vzájemně si pomáhat," dodal
Pospíšil. "Je to pro mě velká
zodpovědnost, ale cítím za zády
pana Pospíšila, který má stále o
školu zájem a také se mohu opřít
o podporu svých kolegů," sdělila Večerníku nová první dáma
Palackého základní školy Dagmar Přikrylová.
To samé se odehrálo v pátek po
poledni na Střední zdravotnické
škole. Dlouholetá ředitelka Ivana Hemerková zde předala pomyslné žezlo Marii Dostálové,
dlouholeté zástupkyni. "Ano,
předala jsem ředitelskou funkci
mé dlouholeté kolegyni, Olomoucký kraj však bude na tuto
pozici vyhlašovat dle zákona
výběrové řízení, takže ještě si
musíme počkat, kdo z něho vyjde jako vítěz. Přihlásit se může
více kolegů," řekla na úvod Ivana Hemerková, současná místostarostka Prostějova. "Mé současné pocity jsou velice
smíšené. Na této škole působím

Jiří Pospíšil předal v pátek klíče od školy své zástupkyni Dagmar Přikrylové.
sedmadvacet let a nikdy jsem si
nemyslela, že se budu stěhovat
na radnici. To víte, že i slzička
ukápla, působila jsem zde kus
svého života," dodala dojatě Ivana Hemerková.
"Rovněž já mám smíšené pocity,
bude to velice náročné být ve ve-

doucí funkci tak kvalitní, jako
byla paní Hemerková. Ale vynasnažím se," řekla nová ředitelka
Střední zdravotnické školy v
Prostějově Marie Dostálová.
Zda však zůstane v této funkci,
bude jasné až po výběrovém
řízení.
-mik-

Na slovíčko se zastupitelem...

Milada Sokolová (ODS): Neměla bych se svými názory narazit!
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.
Je nejmladší členkou Rady
města. Veřejnost ji zná nejlépe
jako předsedkyni Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Voliči Miladu Sokolovou
svými hlasy "vystřelili" až na
vrchol veřejného života. To, že
je ve vrcholném orgánu města
nováčkem, mladou ale ráznou
ženu neznepokojuje. Nová paní radní poskytla Večerníku
otevřený rozhovor.
Poměrně "nezvyklá" otázka
na úvod, jak se máte, paní Sokolová?
Zcela otevřeně? Jako na houpačce - chvíli nahoře, chvíli dole.
Můžete se veřejnosti krátce
představit a prozradit něco ze
soukromí?
Je mi 36 let, jsem vdaná. Manžel
se jmenuje Petr, mám dvě děti,
šestnáctiletého Kristiana a osmiletou Juliannu. Domácnost doplňují kočka Týna, afričtí šneci
Pat a Mat a křeček Ferda, tedy
spíše Ferdice - je to nejspíš holka.
Co vás vůbec vedlo k tomu,
abyste vstoupila do politiky?
Přihlášku do ODS jsem podala v
roce 2002, jak si vzpomínám, to
mohlo být dceři pár týdnů... Jako
člověk řadu let pracující jako živnostník jsem cítila potřebu "někam patřit", mít kolem sebe lidi
podobně smýšlející, s podobnými zájmy, poznatky. Jako nováčka v politické straně mě samozřejmě mnohé překvapilo, ale
naštěstí neodradilo.
Co myslíte, proč je v politice
stále více mužů než žen? Změnila byste to?
Narážíte-li na kvóty pro ženy, nejsem jejich zastáncem. Byly-li by
zavedeny, stejně by muži, kte-

rých je ve stranách stále většina,
při tvorbě kandidátek či vedení
stran vybrali ženy, které by odpovídaly jejich „mužským„ představám o politice.
Komunální volby dopadly tak,
jak dopadly. Stála vás předvolební kampaň hodně sil a stál
pak výsledek za to?
Předvolební kampani jsem se
věnovala hodně, byla jsem členem volebního štábu ODS. Jako
strana jsme dopadli hůře, než
jsme očekávali, což zejména zapříčinil odliv voličů ODS do jiných, pravici blízkých stran. Sama za sebe děkuji za důvěru, kterou jsem od voličů obdržela, a
coby členka Rady města Prostějova učiním vše pro splnění slibů
daných voličům.
Jste nejmladší členkou Rady
města. Budete si umět, lidově
řečeno, dupnout, abyste dokázala prosadit svůj názor?

rezerv při podpoře podnikání,
která přinese nová pracovní místa, kulturní i sportovní podporu
správným směrem, tudíž bych
jako „benjamínek„ neměla se
svým názorem "narazit" na nepřekonatelné překážky.
A co v soukromí, umíte si
"dupnout"?
Manžel je velmi pracovně vytížen a tím pádem "pobývá" doma málo. Tím jsem předurčena k
tomu, být v domácnosti hlavou i
krkem. Předpokládám ovšem, že
to manželovi na této půdě vůbec
nevadí...

Milada Sokolová je v současnosti nejmladší členkou rady města Prostějova.
Zajímavá otázka. Doufám, že
budou při mé odpovědi kolegové
z Rady ke mně shovívaví...
Věřím, že má povaha mě předurčuje coby schopného vyjednavače a též věřím, že všem členům
Rady jde o rozvoj města, hledání

Máte v politice nějaký svůj
osobní vzor?
Osobní vzor samozřejmě mám.
V politice bych jej ovšem vůbec
nehledala.
Jaké máte v soukromí koníčky? Jaké vás například ba-

Milada Sokolová při rodinné pohodě, s manželem Petrem, dětmi a
dalším členem rodiny kočkou Týnou
ví filmy, co posloucháte za muziku?
Čtu ráda historické romány, ale v
poslední době mám tři oblíbené
autory - píší o otázkách dávno
minulých, na které se dosud nenalezla jednoznačná odpověď.
Můžeme je brát z jednoho úhlu
pohledu jako sci-fiction, ale z
druhého pohledu si vždy říkám proč ne? Steve Berry, James Rollins či Raymond Khoury - vřele
doporučuji. Muziku poslouchám
jakoukoli taneční, miluji tanec.
Kino navštěvuji s dětmi často,
téměř každou neděli.
Blíží se Vánoce, už se začínáte
připravovat? A jak ve vaší rodině vůbec Vánoce vypadají?
Vánoční ozdoby do oken věšíme
kolem Mikuláše, ovšem přípravy
jako takové, i s nákupem dárků,
řeším až dva dny před Štědrým
dnem. Nijak se přípravami nestresuji. Manžel pochází z Čech,
já jsem Moravák. Takže došlo ke
spojení vánočních zvyků z odlišných koutů naší země, což značí více práce na Štědrý den pro
mě, coby kuchařku. K obědu nestačí zelná - což byl zvyk můj,
vařím i houbového kubu - což
byl pokrm, na nějž byl zvyklý
můj manžel. Večer již klasika rybí polévka, kapr s bramboro-

vým salátem.
Co vás v poslední době rozesmálo a naopak, co vás nejvíce
naštvalo?
Po dlouhé době se mi podařilo
sehnat DVD se Samotáři. Je to
jeden z nejvíce povedených filmů posledních let - neuvěřitelně
jsem se nasmála "hláškám" jednoho z hrdinů, kterého hraje Jiří
Macháček. A naštvaná jsem každý den, jakmile otevřu jakékoliv noviny, ze kterých na mě
"juknou" kauzy jakýchkoliv
představitelů politických stran.
Představte si, že byste měla
kouzelný prstýnek od Arabely
a měla byste možnost tři věci v
Prostějově okamžitě změnit.
Které by to byly?
Dvě z mých odpovědí budou
ovlivněny tím, že jsem řidič. A to
pohodlný. Tudíž bych otočila
prstýnkem poprvé - a město by
mělo postavený vnější okruh, podruhé - a město Prostějov by mělo vytvořená nová parkovací
místa v podzemních garážích na
všech sídlištích, což je velmi palčivý problém. Třetí otočení
prstenem by směrovalo ke vzniku obrovské firmy zaměstnávající současně nezaměstnané v
Prostějově. Samozřejmě bez
státních pobídek.
-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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Filmař Jiří Dittmann získal prestižní cenu z Benátek
Jiří Dittmann je majitelem
prodejny elektro ELMAT ve
Školní ulici. Pod jednou střechou provozuje také Videostudio Evis, které se zabývá natáčením dokumentů, reportáží, reklamních spotů a přepisem starých filmů na DVD. V
letošním roce dosáhl Jiří Dittmann na filmovém poli řady
úspěchů.

Vítěz kroměřížské
Videorallye
Na jaře letošního roku proběhl v
Kroměříži dvacátý ročník soutěže Videorallye. Úkolem soutěžících je natočit během dvou hodin reportáž na téma, které porota
zadá bezprostředně před začátkem natáčení. Dokumentaristé
tak mají obtížný úkol, film musí
natočit jen za pomoci kamery,
bez možnosti střihu. „Letošním
tématem byly „kroměřížské děti.“ Natáčení bylo zkomplikováno nepřízní počasí, během
soutěže se spustila průtrž mračen,
která doslova vylidnila kroměřížské ulice,“ vylíčil Jiří Dittmann. Obtížné podmínky zvládl
ze všech nejlépe, odborná porota
mu udělila první cenu, navíc J.
Dittmann získal i cenu Města
Kroměříže.

Filmová cena z Benátek

Nejprestižnější přehlídka a soutěž amatérské dokumentární videotvorby u nás probíhá tradičně

v Benátkách nad Jizerou. Ze 49.
ročníku festivalu Benátky filmových amatérů, který se konal v říjnu, si Jiří Dittmann odvezl čestné
uznání poroty. Již účast na největší přehlídce v České republice je
pro tvůrce velkým úspěchem, porota přijímá do soutěže pouze asi
polovinu z přihlášených filmů. Jiří Dittmann uspěl s dokumentem
„Verdi v Monaku,“ který zaznamenával vystoupení brněnského
Českého filharmonického sboru
v knížecím paláci v Monte Carlu.
„Šlo u nejtěžší natáčení, které
jsem ve svém životě absolvoval.
Monako je stát snad s největším
počtem policistů na světě. Jen
před vstupem do amfiteátru
knížecího paláce jsem prošel pěti
kontrolami, nakonec jsem dostal
osobního strážce, který mě po celou dobu natáčení kontroloval.
Měl jsem přísně určeno, kam mohu kameru namířit a kam ne,“
uvedl J. Dittmann. Cena z Benátek, byť to nejsou ty italské, je Jiří Dittmann ve své střižně při práci na dokumentu o církevních památkách Prostějova
pro dokumentárního filmaře jedlech. Diváci ve filmu shlédnou
ním z vrcholů v kariéře, umocně- Českou televizí, přispívá do po- do rukou gestapa…, kdo ví?
prostory, kam se jinak nepodívana tím, že před ním se umístila v řadu Karla Čáslavského Hledání
ztraceného času. „Letos jsme pro Dokument o církevních
jí, dokument také zachycuje unipodstatě profesionální studia.
Národní filmový archiv přepisokátní detaily, kterých si běžný
Prostějova
návštěvník nevšimne. Jiří DittPřepis samizdatu z války vali unikátní samizdatový památkách
snímek „Srdce za šluka,“ který Jiří Dittmann získal grant města mann si při natáčení „pohrál“ s
Jiří Dittmann se také v letošním byl natočen v roce 1943. Legraci Prostějova na dokument o církev- optikou kamery, aby krásy círroce zabýval spolu se svým spo- z Hilera si v tomto „amatérském“ ních památkách města. Snímek kevních staveb pro diváky opravlupracovníkem a kamarádem parodic-kém snímku dělají ta- má pracovní název „Město s pěti du vynikly a zaujaly. Snímek, jeLumírem Jarošem přepisy sta- kové herecké hvězdy českého věžemi.“ Tu největší věž, radni- hož výsledná stopáž bude asi dvarých archivních filmů na DVD. filmu, jakými byli Miloš Nedbal, ční, použil autor jako symbolic- cet minut, se nyní dokončuje ve
Dlouhodobě spolupracuje s Eman Fiala, Jára Kohout a další. kou rozhlednu, film sám vypráví střižně a hotový by měl být do
Národním filmovým archivem a Kdyby se tenkrát snímek dostal o čtyřech prostějovských koste- Vánoc.
-bp-

Další část opraveného HUSOVA náměstí byla
zprovozněna, letos se proinvestovalo 10 milionů
Ve čtvrtek se za účasti nejvyšších představitelů města slavnostně otevřela další část zrekonstruovaného Husova náměstí v Prostějově. V příštím
roce je v plánu další etapa
oprav, která by náměstí měla
definitivně celé obléct do zcela
nového hávu.
"V roce 2010 bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatele
rekonstrukce zpevněných ploch
na Husově náměstí. Nejvýhodnější nabídku předložila
firma SKANSKA. Dílo bylo
rozděleno na dvě etapy. Na první, která byla realizována letos,
bylo vynaloženo zhruba deset
milionů korun. Druhá etapa by
měla být realizována v roce 2011
za předpokladu schválení finančních prostředků Zastupitelstvem města Prostějova. Před-

pokládaná částka na realizaci je
patnáct milionů korun," informoval Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic Městského úřadu v Prostějově. V letošním roce se za omezení dopravy v tomto koutu Prostějova
vykonala spousta práce. "V rámci investiční akce byly rekonstruovány chodníky, bylo vybudováno zhruba 70 parkovacích
míst a 510 metrů komunikace o
šířce čtyř metrů. V místě křižovatek jsou vybudovány zvýšené
přechody, které by měly přispět
k větší bezpečnosti chodců a
zpomalení automobilové dopravy v rámci náměstí. Celé Husovo náměstí se v rámci rekonstrukce zjednosměrňuje, díky
čemuž dochází k navýšení počtu
parkovacích stání," upřesnil An- Zástupce dodavatele, starosta Miroslav Pišťák a vedoucí odboru rozvoje a investic města Antonín Zajíček
tonín Zajíček.
-mik- ve čtvrtek slavnostně otevřeli další část opraveného Husova náměstí.

OBČANÉ PROSTĚJOVA KRITIZUJÍ
Prostějovský Večerník připravil pro své čtenáře další novou rubriku. V ní dostanete i vy svůj prostor. Nelíbí se
vám něco v našem městě nebo jste sami přišli na nějaký
nešvar či jiný problém? Napište nám o tom! Samozřejmě
uvítáme i vámi pořízené fotografie. Své příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce@vecernikpv.cz.
Nebojte se upozornit na problém, JSME NA VAŠÍ STRANĚ!

Za Prostějov krásnější?

Proč již měsíc zdobí travnaté prostory dvora ulic Dykova a Peckova ořezané větve? Snad se čeká,
že zapadnou sněhem? Esteticky k

nim ladí rozlámané lavičky a často pohozený a vysypaný odpadkový koš. Při pohledu na opravené garáže pomalované novodobými umělci je vše jasné. Dů-

chodci či maminka s kočárkem,
kteří by rádi poseděli, raději postupují dále, neboť by se pozvraceli. Doporučuji odpovědným orgánům větve odvézt, lavičky a
odpadkový koš úplně odstranit,
neboť neslouží svým účelům.
K. K., Prostějov
Dovoluji si poslat příspěvek upozorňující na nebezpečí nového
dětského hřiště. Čtenáři Radničních listů a rodiče malých dětí

řeného kopečka. Již při první
návštěvě hřiště mě, a jistě nejsem
sama, napadlo, že se zde bude parádně sáňkovat. Na jednu stranu,
tedy směr sever, pofrčí sáňkaři ke
garážím, na druhou stranu, směr
jih, v lepším případě pod kola odvážným cyklistům, které ani sněhová přikrývka nesesadí ze sedla
milovaného kola, v horším případě přímo pod kola aut. Stačí jen
přefrčet chodník a cyklostezku a
NIC nebrání nehodě. Naprosto
nelogicky totiž bariéra proti hluku

ziko anebo jim prostě jen "uklouzne nožka"! A poletí tam, kam ani
původně neplánovaly? Řidiči aut
přijíždějící od Určické ulice nemůžou vidět, co se na ně chystá a
tudíž zabránit nehodě může pouze
zábrana. Do prvních zimních radovánek zbývá možná měsíc, nevím, kdo takto nezajištěné hřiště a
podle jakých norem schválil, doufám však, že ještě do zimy chybu
napraví a hřiště dostatečně zabezpečí. A snad ne pouze cedulkou pobyt na hřišti na vlastní nebezpe-

zjistili, že máme v Prostějově
nové dětské hřiště nacházející se v
takzvaném jižním kvadrantu města a jistě odpovídající normám
Evropské unie. Hřiště je pěkné,
dokonce jsou zde i atrakce pro dozor držící rodiče. Při pěkném počasí nehrozí capartům celkem
žádné nebezpečí, dokonce ani při
případném pádu z uměle vytvo-

končí tam, kde kopeček a vlastně
i hřiště začíná. Z druhé strany je
hřiště chráněno spíše symbolickým plotečkem, ten však také končí o několik desítek metrů dřív,
než by si děti zasloužily. Většina
dětí bude mít s sebou doprovod,
ten dohlédne, aby nejezdily na
stranu k silnici, ale co ty děti, které
zde budou samy, neodhadnou ri-

čí! Aby podle hesla kampaně
"Nemyslíš - zaplatíš" nakonec za
nemyslení dospělých odborníků
neplatily děti tím nejdražším co
mají - svým životem! A z nového
hřiště místo radosti a smíchu dětí
nezněl křik a pláč a najednou
zlověstné TICHO.
S pozdravem v nápravu doufající
Šárka Pavlovská, Prostějov

Na dětském hřišti číhá smrt!
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Vzpomínky staré jedenadvacet let
Minulou středu jsme si připomněli dvacáté první výročí zahájení „Sametové revoluce„,
tedy událostí v listopadu 1989,
kdy se začala bortit komunistická totalita a vláda jedné
strany.
Na začátku oněch událostí a šiřitelem revolučních nálad byli
představitelé umělecké fronty,
především herci a vedle nich
také vysokoškolští studenti.
Náš region měli tehdy na starost
studenti z olomoucké Palackého
Univerzity. Dnes jsou z tehdejších studentů čtyřicátníci a nyní
vzpomínají na tehdejší události.
"Byla to doba hektická, ale zároveň fantastická, plná emocí, nadšení, soudržnosti, ovšem na úplném začátku plná konfliktních situací, zmatků, ostrých polemik a
tříbení charakterů," říká tehdejší
student filozofické fakulty UP
Olomouc Martin Mokroš.
"O pražských pátečních událostech jsem se dozvěděl asi jako
většina z vysílání Rádia Svobodná Evropa a pak Hlas Ameriky a
potvrdili mi je telefonicky i
příbuzní z Českobudějovicka,
kteří „chytali„ rakouskou televi-

Studenti v Olomouci i Prostějově pracovali ve skutečně polních podmínkách.

tech si člověk říká, že to byla od
všech velká odvaha se do něčeho takového pustit. Listopad 89
by neměl upadnout v zapomnění, neměl by se ovšem také glorifikovat, nic není černé nebo
bílé a ne vše je tak, jak jsme tehdy chtěli, ale každý by si měl na
něj určitě vzpomenout třeba při
volbách, při výjezdu do zahraničí, při nakupování v marketu, při
brouzdání internetem, čtení
mnoha časopisů s různými názory, sledování stovek televizních
programů a podobně. Vždyť
tohle všechno mimo jiné tu je
dík listopadu 89. Já sám si
udržuji malou připomínku na listopad každodenně a to v podobě trikolory, kterou jsem měl
na klopě před jedenadvaceti lety
a dnes má čestné místo na nočním stolku," dodal na závěr teh-

celém regionu. Měl jsem to štěstí, že jako „filďák„, tedy člen
nejradikálnější filozofické fakulty, jsem byl přímo v centru
dění a zažil začátek okupační
stávky fakulty, shromáždění na
kolejích, tvorbu plakátů, zásobování stávkového výboru proviantem, vyjednávání s panem

Před tehdejším Okresním výborem KSČ vyrostla takřka přes noc papírová zeď. Ta opravdová v Berlíně se už bourala...

Stávkující studenti se dlouho nespokojili se sliby komunistických prominentů.

zi. Hned v pondělí se začalo na
univerzitě se stávkou a ani mezi
studenty nepanoval na začátku
jednotný názor a stanovisko k ní.
O to složitější bylo pak přesvědčování spoluobčanů, a to v

tehdejšího studentského časopisu „Přetlak„ a tak dále. Vzpomínek je spousta. Také na to, jak
ve dvou linkových autobusech
vyjeli kolegové do Prostějova
vylepovat plakáty a hned sko-

děkanem, stavění a hlídání papírové zdi před olomouckým
OV KSČ, diskuze s občany na
nejrůznějších místech, výjezd na
generální stávku do Prahy na
Václavské náměstí, distribuci

nčili na Havlíčkově ulici na tehdejší stanici SNB i na to, jak se
agitovalo na středních školách.
Ani ve snu mne nenapadlo, že na
jedné z nich budu za pár let působit. Dnes po jedenadvaceti le-

dejší student Martin Mokroš,
dnes zástupce ředitelky Střední
zdravotnické školy v Prostějově.
-mik(s využitím osobních vzpomínek
a archivních materiálů)

Světový den diabetu Prostějově
Cukrovka - nemoc, které se také říká tichý zabiják
Světový den vyhlásila Mezinárodní federace pro diabetes
(IDF) v roce 1991 na výročí narození objevitele inzulinu Frederika Bantinga v roce 1891,
což je 14. listopadu. Každoročně se v tento den konají po
celém světě pochody proti diabetu a v ČR tomu tak je od roku 2003 a i Prostějov takový
pochod už zažil. Loni se pochodu v 52 zemích účastnilo
přes 305 tisíc lidí.
Ovšem daleko důležitější je prevence této choroby a proto se
minulý čtvrtek (14. listopad totiž
vycházel na neděli) v prostějovském informačním centru na
zámku uskutečnila preventivní
akce, kterou uspořádali odborní
partneři a členové projektu
Zdravé město Prostějov.

Dle slov koordinátorky projektu
Aleny Dvořákové si zájemci z
řad veřejnosti mohli nechat změřit různé hodnoty, které ukazují
na přítomnost této zákeřné choroby v těle. Její slova doplnila
zastupující ředitelka zdravotnické školy Marie Dostálová, že
se jedná o měření glykémie,
BMI a krevního tlaku. "Pokud
naměřené výsledky glykemie
přesahují normu, je člověk ohrožen cukrovkou. Právě tyto hodnoty měřily žákyně „zdravky“,
odborného partnera projektu
ZM Prostějov, všem zájemcům
po celý den a zájem byl značný,"
řekla Marie Dostálová.
Dostálová dále dodala, že v názvu nemoci diabetes mellitus pochází první slovo z řečtiny, kde
diabetes znamená průchodný.

Hlavní příznaky cukrovky jsou
velká žízeň a časté močení. Latinský výraz mellitus znamená
sladký, moč neléčeného diabetika je sladká, což souvisí s vysokou hladinou cukru v krvi. Podle Mezinárodní federace pro diabetes (IDF) bude do roku 2030 s
diabetem ve světě žít téměř půl
miliardy lidí. Odhaduje se, že jen
v Česku až 350 tisíc lidí o své nemoci neví a žije s ní i několik let,
aniž by se u nich projevila.
Všichni přítomní se shodli na
tom, že tato nemoc, které se někdy také říká tichý zabiják, způsobuje, pokud není zavčas zachycena, velice často velké zdravotní problémy a proto není radno podceňovat prevenci a to nejen jednou ročně při Světovém Změřit si hladinu cukru v krvi či krevní tlak přišly ve středu desítky
dni diabetu.
-mm- lidí.

Výročí bitvy u Slavkova si připomeneme i u nás
Prostějov živil tisíce vojáků, ruských i rakouských
Letošní rok přináší 205. výročí
jedné z nejproslulejších událostí našich dějin, bitvy u Slavkova, která se odehrála 2. prosince 1805 na polích mezi Slavkovem a Brnem. Střetly se v ní
armáda francouzského císaře
Napoleona I. a spojená armáda ruského cara Alexandra
I. a rakouského císaře Františka I.
Na 75 tisíc francouzských vojáků čelilo zrána 2. prosince téměř 90 tisícům spojenců. Je pak
všeobecně známo, že vítězně z
bitvy vyšel Napoleon I., když dokázal prorazit střed spojenecké
sestavy a obrátit rusko-rakouskou armádu na ústup. Oběti,
které si střet vyžádal, však byly
enormní, zejména pak na straně
poražených. Francouzi zaznamenali na 1500 padlých a 7000
raněných, Rusové a Rakušané na
15 000 mrtvých a raněných, do
zajetí padlo na 30 000 spojeneckých vojáků. I když se válečná
vřava odehrávala v dostatečné
vzdálenosti od Prostějova, přesto

Milovníci vojenské historie si v neděli přijdou na své. Na prostějovském náměstí se objeví vojáci a zaduní výstřely z děla, stejně jako u
Slavkova v roce 1805.
Foto Klub vojenské historie Ostrava - huláni
je město úzce spjato zejména s
událostmi, které střetu předcházely, a které následovaly.
Poloha Prostějova na císařské
silnici mezi dvěma největšími
moravskými městy (Olomoucí a
Brnem) přivedla totiž ve válečném roce 1805 do ulic Prostějova hned dvě armády, o jejichž

výživu se město muselo postarat.
K zásobování vojska dodávala
městská rada v čele s purkmistrem Adamem Entlem denně na
14 tisíc chlebů, přes 2 tisíce otepí
slámy, 892 měřic ovsa, 609
měřic ječmene, 304 centýře sena
a vedle masa a nápojů také 326
sáhů dřeva.

V Prostějově byl také ubytován
rakouský císař František a ruský
car Alexander. Císař František I.
Lotrinský se ubytoval v hotelu U
zlaté koruny, což je někdejší Žerotínovo náměstí 12, dnešní Žižkovo nám. Car Alexander I. nocoval v domě bratra starosty, Kajetána Entla, kde byl hostinec a
kavárna, dnešní Masarykovo
náměstí 13, v současné době zde
stojí radnice. V hotelu U zlaté koruny proběhlo i důležité jednání
v předvečer bitvy a 27. listopadu
vyrazilo spojenecké vojsko proti
Napoleonovi, který tehdy se
svým štábem obsadil Vyškov,
odkud byl však vytlačen potupujícími spojenci.
Dne 2. prosince 1805 pak došlo
ke hlavnímu střetnutí, jež skončilo Napoleonovým triumfem. Ještě téhož dne k půlnoci ustupovali přes Prostějov poražení Rusové. K ránu 3. prosince vstoupil
do města francouzský vojenský
oddíl, Napoleonův švagr princ
Murat a jeho generálové. Díky
obratnosti při jednání s Francou-

zy se podařilo zabránit vypálení
města, jak k tomu došlo například ve Vyškově.
Výročí bitvy u Slavkova si připomeneme také v Prostějově.
V neděli 28. listopadu 2010 dorazí ve 14.30 hodin na prostějovské
náměstí T. G. Masaryka 14 jezdců na koních a 30 pěšáků s dělem
v uniformách vojáků z Napoleonských válek. Bude se jednat
o členy Klubu vojenské historie
Ostrava, kteří akcí „Pochod vojáků ke Slavkovu„ připomínají
tuto významnou událost. Městem půjdou Olomouckou ulicí a
Vápenicí až na náměstí. Kromě
slavnostní salvy před radnicí a
ukázky výcviku dělostřelectva
budou moci všichni ti, kteří přijdou, ještě shlédnout ukázky výcviku jízdy a pěchoty. Děti si budou moci vyzkoušet jízdu na vojenských koních. Celá skupina se
potom vydá přibližně v 15.30 na
pochod směr Kralice na Hané.
RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, Mgr. Jana Gáborová
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Tlustých rapidně přibývá,
obezitou trpí každý pátý z nás!
Počet Čechů, kteří mají problémy s kily navíc, rok od roku
roste. Každý třetí Čech trpí
nadváhou, každý pátý je už
obézní. Odborníci přitom o
obezitě hovoří jako o epidemii
nového století a varují, že nadbytečná kila mohou odstartovat závažné zdravotní problémy. Na rostoucí četnost lidí trpící obezitou upozorňují i odborníci z Nemocnice Prostějov,
která je členem skupiny
AGEL.
Na nemoci indukované obezitou
z obezity umírá v posledních letech dokonce víc lidí než na choroby z kouření. Podle jedné statistické studie trpí v České republice
pravděpodobně až 100 tisíc obyvatel závažným stupněm tohoto
onemocnění – takzvanou morbidní obezitou. „Obezita představuje celospolečenský problém.
Zasahuje hlavně zdraví jednotlivce nejen po stránce estetické, ale
především ovlivňuje jeho možnosti seberealizace v sociální sféře. Nehledě na to, že naše tloušťka může výrazně omezit i možnosti volby zaměstnání,„ říká
primář chirurgického oddělení
Nemocnice Prostějov MUDr.
Adolf Gryga, který je zároveň
členem Mezinárodní společnosti
pro bariatrickou chirurgii (IFSO)
a jeden ze zakladatelů odborné
sekce bariatrické a metabolické
chirurgie v ČR.
Vzhledem k závažným zdravotním rizikům, která hrozí lidem s
pokročilou formou obezity,
mnohdy nezbývá nic jiného než
chirurgické řešení. „Úspěchy chirurgie na poli obezitologie jsou
uznávány nejen odbornou, ale i
širokou laickou veřejností, která
se v čím dál větším počtu obrací
právě k tomuto způsobu léčby „
vysvětluje primář s tím, že ročně
podstoupí v prostějovské nemocnici chirurgické řešení z důvodu
vážných zdravotních rizik zhruba
několik desítek pacientů. Podle
lékaře však k operaci jedinec dospěje až po spoustě odborných

vyšetření a samozřejmě po vyčerpání všech jiných možností, jak
nadváhu ovlivnit. „V minulém
roce bylo odoperováno v České
republice přibližně 1140 nemocných,„ vysvětluje primář Gryga s
tím, že takto nemocných je však
jen v Česku zhruba 5 tisíc. „Z toho celkem jasně vyplývá, že
zhruba 4 000 pacientů nemocných nejsou dosavadní pracoviště schopna odoperovat,„ doplňuje primář. Nejen proto se
prostějovská nemocnice snaží v
posledních letech vybudovat
komplexní, mezioborové centrum, které by se zaměřilo na
léčbu obézních pacientů a nemocných s takzvaným metabolickým syndromem.
Kromě sociálních a společenských omezení představuje obezita výrazné zdravotní riziko. Nadváha a především vyšší stupně
obezity stojí na začátku cévních
onemocnění, vysokého krevního
tlaku, diabetu II. typu, následně
často k nezvratitelnému onemocnění ledvin a jater, poškození
pohybového aparátu, k poruchám zraku a dalším obtížím,
které jsou jen těžko léčitelné a za
cenu velkých nákladů ze strany
zdravotních pojišťoven. „Zde je
potřeba zdůraznit, že léčba různých poruch a onemocnění je velmi nákladná a prakticky nikdy
nekončí,„ upozorňuje primář s
tím, že mezi další onemocnění,
které často trápí obézní pacienty,
patří poruchy metabolismu lipidů
a s tím spojená onemocnění především kardiovaskulární,„ doplňuje MUDr. Adolf Gryga. Primář také poukazuje na skutečnost, že jsou obézní lidé více
ohroženi rakovinou. „V tukové
tkáni v břiše se totiž tvoří působky, které mají potencionální vliv
na vznik zhoubných nádorů především zažívacího traktu. Rovněž výsledky léčení obézních nemocných se zhoubnými nádory,
jsou kvůli větší náchylnosti ke
komplikacím výrazně horší,„ objasňuje primář.
-red-

Chcete do Národního divadla v Brně?

Vstupenky lze zakoupit v našem zámku!
Prostějovští občané si mohou
zakoupit v Regionálním informačním centru v zámku vstupenky na představení Národního divadla Brno. Konkrétně
se jedná o Janáčkovo divadlo,
Mahenovo divadlo, Malou scénu Mahenova divadla a Divadlo Reduta.
Programy a veškeré propagační
materiály o divadelních představeních a činnosti divadla jsou k
dispozici v Regionálním informačním centru. Informace lze
také získat na webových stránkách divadla www.ndbrno.cz .
Jedná se o ON – LINE prodej,
zájemci budou mít tedy k dispo-

zici informace o volných místech
pro dané představení a budou si
moci vybrat místo, které jim nejvíce vyhovuje. Cena vstupenek
bude stejná jako v předprodejích
Národního divadla Brno, tedy
bez přirážky. Současně je zajištěn i tisk vstupenek na místě.
Zákazník si tedy v Regionálním
informačním centru vybere představení, vyhovující místo, zaplatí a odejde se vstupenkami.
Provozní doba Regionálního informačního centra: Pondělí pátek 9.00 - 17.00 hodin, sobota neděle 9.00 - 12.00 hodin. Kontakty: 582 329 723, e-mail: informace@prostejov.eu.
-red-

Začíná digitalizace kina Metro
Koncem měsíce listopadu 2010
budou zahájeny v kině METRO
70 práce související s digitalizací kina. „Naší snahou je neovlivnit těmito pracemi promítání, zcela vyloučit to však
nemůžeme. Předem se proto

omlouváme za možné zrušení
některého promítání,„ vysvětluje vedoucí Odboru správy a
zabezpečení Městského úřadu
Prostějov František Nevrtal.
Práce by měly skončit zhruba v
polovině prosince 2010. -red-

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Klenovice na Hané
Dne: 6.12.2010 od 07:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Klenovice - střed - oboustranně zástavba podél hlavní
komunikace směr Pivín od č.
268 a 65 po č. 24 a 239 vč. obchodu, dále č. 7 a ulička od č.
239 po č. 248.
Obec: Kladky, Dětkovice
Dne 6.12.2010 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: Protivanov
Dne 8.12.2010 od 07:30 do
16:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Protivanov ve směru od
Prostějova a Boskovic po RD č.
294, hostinec Kocanda, č.81,
č.95.,Skelná Huť, Obora vč.

ZD, VPO, dětského tábora.
Obec: Sněhotice, Ondratice
Dne: 9.12.2010 od 08:00 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: celá obec Sněhotice včetně hájenky, část obce Ondratice - celý
horní konec od č. 8, č. 31 (škola)
a č. 167.
Obec: Protivanov
Dne: 10.12.2010 od 07:30 do
14:30 hod. - vypnutá oblast: část
obce Protivanov spodní konec
Bařina a sm. Buková po č. 96,
44, 107, 82, 48, 153.
Obec: Kladky, Dětkovice
Dne 10.12.2010 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: Kladky, Dětkovice
Dne 10.12.2010 od 08:00 do
16:00 hod. - vypnutá oblast: celé
obce vč. podnikatelských subjektů: Kralice na Hané mimo
Vitonice, Vrahovice - část Čechůvky po č. 55 včetně.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Studenty učil Stanislav Bernard Apollo 13 ožilo pod tíhou
Studenti 4. ročníku Střední
odborné školy podnikání a obchodu se minulý týden zúčastnili exkurze do rodinného pivovaru Bernard v Humpolci.
Součástí prohlídky byla přednáška spolumajitele a zároveň
generálního ředitele pivovaru
Stanislava Bernarda.
„Požádali jsme pana Bernarda o
přednášku, která by na konkrétním příkladu představila podnikatelský záměr, budování firmy
a značky, marketingovou komunikaci a obchodní politiku. Byli
jsme překvapeni jeho vstřícností. Studentům se věnoval přes
dvě hodiny. Seznámil je nejen s
ekonomickou stránkou podnikání, marketingem, managementem, ale také budováním
corporation identity ve firmě.
Nejvíce studenty zaujaly reklamní kampaně, budování značky a další aktivity spadající pod
oblast marketingových komunikací. Součástí odborné výuky
ve škole je marketing a proto informace, které se dozvěděli od
pana Bernarda byly k nezapla-

ironických textů Xindla X

cení,“ podotkl zástupce ředitele
školy Marek Moudrý.
Novodobá historie pivovaru se
začala psát od roku 1991, kdy
došlo k jeho prodeji. V současnosti patří pivo této značky k
nejúspěšnějším na českém trhu.

Veřejnosti je znám také obličej
spolumajitele pivovaru. Stanislav Bernard se totiž stal jeho
mediálním symbolem. „Bylo to
super. To, co pan Bernard dokázal, je obdivuhodné. Nejenom, že se mu podařilo z ruiny

vybudovat prosperující firmu,
ale i propracovanou marketingovou strategií zaujmout trh a
získat v silné konkurenci vynikající pozici,“ podělil se o své
zážitky student Radim Venclík.
-bp-

Aplaus 2010 definitivně skončil a ceny jsou rozdány
Divadelní přehlídka Aplaus
2010 je u konce. Letos bohužel
neproběhla zcela, tak jak byla
plánována. Ze tří původních
představení se uskutečnila
pouze dvě, a to Rybárik
královský od bratislavského
Štúdia L+S a Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho v
podání Činoherního klubu
Praha. Třetí hra Jeffreymu je
šoufl byla nahrazena inscenací
Picasso od Divadla Ungelt
Praha.

Představení bylo definitivně zrušeno poté, co ani náhradní termín 10. listopadu nebyl dodržen.
Pravým důvodem byl vyhazov
Oldřicha Kaisera z divadla pro
nadměrné pití. „Pro opakující se
nezpůsobilost dostát závazkům
vůči Divadlu Ungelt jsme byli
nuceni ukončit k 9. listopadu
2010 spolupráci s panem Oldřichem Kaiserem,„ uvedl ke zrušení již druhého termínu představení v Prostějově umělecký ředitel Ungeltu Milan Hein. „Měli
jsme opravdu velkou snahu
představit Oldřicha Kaisera v zajímavém příběhu o britském žurnalistovi a alkoholikovi Jeffrey
Bernardovi. Okolnosti nám však
nebyly nakloněny,„ prohlásila
ředitelka Městského divadla v
Prostějově Alena Spurná.
Účinkující
soubory
byly
odměněny na základě hlasování

Vilma Cibulková v roli německé důstojnice a Milan Kňažko jako Picasso v dramatickém okamžiku odhalení
skrývaného obdivu Němky k Picassově obrazům.
diváků, kteří při návštěvě divadla obdrželi hlasovací lístek.
Nejlépe si vedla hra Rybárik
královský s Emíliou Vášáryovou, Milanem Lasicou a Milanem Kňažkem, která získala
442 hlasů a třicet tisíc korun. Na
druhém místě bylo vystoupení
Podivné odpoledne Dr. Zvonka
Burkeho, v níž herecky excelo-

vali Bolek Polívka, Ivana Chýlková, Jaromír Dulava, Ondřej
Vetchý a Michal Pavlata. A deset tisíc korun za třetí místo dostal Picasso s Milanem Kňažkem a Vilmou Cibulkovou,
kteří obdrželi 203 hlasů.
Část výtěžku ze vstupného
věnuje TK Plus prostějovskému studentskému Divadlu Point

při Gymnáziu Jiřího Wolkra.
„Líbí se nám, že lidé mají prostor ke svému sebevyjádření a
místo umožňující vzájemnou
společnou tvorbu,„ doplnil Miroslav Černošek. Letošní
Aplaus se zaměřil na různé druhy humoru, jen poslední titul Picasso do žánru moc nezapadal.
-vevi-

J. B. Foerstera a Leoše Janáčka se
sbor přemístil na kůr, odkud zazněly pod řízením Jiřího Šimáčka
dva sbory na text žalmů - velmi
ponuré De profundis Arvo Pärta s
doprovodem varhan (Lukáš Kubenka) a bicích (Michaela Cásková) a Tučapského Salvum me fac,
Domine, věnované PSMU. Následoval snad vrchol koncertu –
mimořádně emotivní a působivá
kantáta Hora tří světel Bohuslava

Martinů se sólistou Václavem Curylo a vypravěčem Jaroslavem
Kotkem. Hudebně silně vypjatá
atmosféra posledního večera Ježíše Krista vyúsťuje v nádherný
závěrečný chorál naděje pro
všechno lidstvo.
Na závěr zazněly dvě lidové písně,
a to Janáčkova „Láska opravdivá„
a Nešverova „Moravěnka„. Málokdo dnes už asi ví, že když Moravěnka zazněla podání PSMU v

době okupace v pražském Obecním domě - kdy se nesměla hrát
československá hymna, vyprodané hlediště při uvedení této sklady povstalo a chápalo Moravěnku
jako národní hymnu.
Nadšené ovace po skončení sobotního koncertu svědčí o silném
hudebním zážitku pro všechny
přítomné a zbývá jen doufat, že se
s PSMU v našem městě opět setkáme. Alena a Václav Adamovi

U Hanáka se cestuje tam a zpátky s fotoaparátem
Prostějovská Galerie u Hanáka nabízí v těchto dnech veřejnosti seznámení se snímky
prostějovského amatérského
fotografa Milana Braunera.
Soubor čtyřiceti fotografií má
název "Cestou tam a nebo
zpátky" a je první výstavou
autora, který žije v Prostějově
a pracuje v Olomouci.
"Na klasické vycházky s fotoaparátem a za nějakým konkrétním cílem moc nemám čas.
Většinou jsou to fotky pořízené
cestou z práce a nebo do práce,
když mi nějaká zajímavá situace
padla do oka. Fotím na menší
kompakt, který se vejde bez problémů do tašky," řekl k názvu a

2003 hrál s kapelou Já a brácha,
o tři roky později založil skupinu Jupí tralala a rok na to zvítězil s písní Mamut v soutěži
Česko hledá písničku. V roce
2008 získal ocenění Autorská
Porta za píseň Disgrafik, na festivalu Zahrada zvítězil v písničkářské kategorii a v soutěži Inkubátor pořádané serverem iLegalne.cz zvítězil s písní Styky v
kategorii pop. V únoru toho roku vydal své debutové album
Návod ke čtení manuálu. Jeho
píseň Anděl ho katapultovala na
přední příčky hitparád.
V minulém roce Xindlovo album získalo nominaci na cenu
Anděl v kategorii nejlepší folk a
country album. Letos v únoru
získal videoklip k písni Anděl
nominace v Hudebních cenách
Óčka v kategorii klip roku a
Xindl X je nominován na objev
roku. V dubnu Anděl získává
nominaci na cenu Anděl v kategorii píseň roku a videoklip k
Andělovi získává nominaci v
kategorii klip roku. Před prázd-

ninami vypustil do éteru první
singl Láska v housce z nové
desky. Xindl X používá směsici
hip hopového frázování s folkem, jazzem a bluesem. Jeho
přednost není v hlase či hudbě,
ale v textech písní, ve kterých se
pokouší o osobní výpověď, jako
smysl pro ironii.
Předskokanem Xindla X byla
zpěvačka Patricie, která nějakou dobu žila v Americe, kde
dala dohromady skupinu. „Před
svým turné mi zavolal Xindl X,
abych mu dělala předskokana.
Nejdřív jsme nevěděla, jak to
zařídit, protože kluci byli v
Americe, ale já jsem jim zkusila
napsat a oni přijeli,„ řekla Patricie a dodala: „V 7. třídě jsem nazpívala pár jazzových písniček,
ty mě dostaly k spolupráci například k Frantovi Soukupovi,
až mi došlo, že takhle to dál nejde. Chtěla jsem kromě otevírání pusy před mikrofonem
tvořit. Sáhla jsem po kytaře,
hrábla do klavíru a začala jsem
si písničky psát sama.„ -vevi-

Výstava Pel Mel vznikla ze šuplíků

Moravští učitelé nadchli svým koncertem v kostele
V kostele svatého Petra a Pavla se
konal koncert chrámové hudby v
provedení Pěveckého sdružení
moravských učitelů. Tento sbor
zavítal do Prostějova po tříleté
přestávce a neztratil nic na atributech, kterými se pyšní od roku
1903, kdy byl založen.
Po Smetanově Modlitbě zazněly
tři sbory renesanční polyfonie v
přesném provedení pod vedením
Lubomíra Mátla. Po třech sborech

V prostějovském klubu Apollo 13 vystoupil v pátek Xindl
X alias Ondřej Ládek se svým
hudebním doprovodem Davidem Landštofem sedícím za
bicími, bratry Janem a Daliborem Cidlinskými, kteří
ovládají hru na baskytaru,
benjo, klávesy a kytaru. Kluci
to nejen pěkně rozjeli, ale ke
všemu předvedli výbornou
show, při níž se diváci skvěle
bavili.
Zahráli známé hity jako je Chemie, Mamut, Anděl či Disgrafik. Xindl X však zazpíval a tím
představil i nové písně z nedávno vydaného alba Praxe relativity, jež bylo pokřtěné v pražském klubu Roxy. Prostějov
byl druhým městem, které mělo
tu čest poslechnout si nové hitovky. Jedna je však určitě
známá všem, a to Láska v Housce.
Ondřej Ládek, Xindl X, pochází
z Prahy. Narodil se v roce 1979
a vystudoval scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Od roku

vzniku svých fotografií autor.
"Dneska už fotí skoro každý. Ale
tyto snímky jsou mi blízké, tématicky vybočují z té řady krajinek,
makrofotografií, květin a podobně, na které se dnes většina lidí zaměřuje," uvedl na vernisáži
výstavy prostějovský fotograf
Bob Pacholík.
V Galerii u Hanáka ve Školní ulici 24 má sídlo Prostějovský fotoklub. Už dva roky organizuje
výstavy svých členů i hostujících
autorů. Braunerovy barevné i
černobílé fotografie jsou v ní k
vidění v prodlouženém termínu
do 29. listopadu, vždy v pondělí,
středu a v pátek odpoledne.
-red-

Výstavu fotografií Milana Braunera (na snímku vpravo) uvedl prostějovský fotograf Bob Pacholík. Černobílé foto Jitka Ungermanová

Výstavu Pel Mel lze shlédnout v Galerii Metro až někdy do poloviny prosince.Tvůrci fotografií Jiří a Lukáš Andrýskovi nezahájili výstavu vernisáží, jak je zvykem, ale rozhodli se udělat až
dernisáž, kdy lidé řeknou
svůj názor na vystavená díla.
Přesné datum zatím neznají
ani samotní autoři, ale předpokládá se, že se uskuteční asi
začátkem prosince.
„Výstava vznikla víceméně samovolně. Přemýšleli jsme co
vystavit a jelikož dříve byly naše výstavy spíše uměleckého
zaměření, rozhodli jsme se
probrat šuplíky a z toho vznikl
také název Pel Mel. Výsledkem
našeho úsilí je spíše portrétní
výstava. Nejdříve jsme kombinovali více stylů, ale vypadalo
to dost nesouměrně a divně,
proto jsme nechali portréty doplněné volnějšími tématy,„ řekl
Lukáš Andrýsek (na snímku).
Výstava ukazuje průřez toho,
co fotografové dělají, že jde
udělat fotografii úplně obyčejně jako na občanku nebo fotku zachycující niterní pocity a
která má duši. To však netrvá
deset minut, ale povede se třeba
až na druhém setkání, protože k
tomu, aby fotograf mohl zachytit náladu či pocit, musí do sebe
nechat člověk nahlédnout. Nejstarší vystavené dílo je asi pět
let.
„Výstava má navazovat na to,
že fotografování jako takové se

stalo konzumem. Výhody digitálního foťáku, jako je rychlý
náhled či možnost úpravy na
počítači, však zastiňují kouzlo
obrázků, nad nimiž se člověk
dříve musel zamyslet. Z dovolené si tak přivezl spoustu pěkných fotografií. Dnes si lidé přivezou tři sta fotek a je problém
je vůbec probrat a na konci zjis-

tí, že jim zbylo stejně jen kolem
třiceti opravdu pěkných snímků,„ zamyslel se Lukáš Andrýsek.
Fotografování je hlavně o technice a přístupu k danému
předmětu či osobě před objektivem. Potom se člověk rád dívá
na obrázek, který zachová emoce, vzpomínky a pocity. -vevi-
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Ve Víceměřicích se slavila diamantová
svatba manželů Brandstetterových

Dnes už tak ojedinělou diamantovou svatbu oslavili manželé Růžena a Vladimír Brandstetterovi z Víceměřic. Dne 18. listopadu tomu
bylo šedesát let, co se vzali a za dobu manželství měli čtyři děti a jedno, které vychovávali místo předčasně zesnulé Vladimírovy sestry.
Manželé Brandestetterovi mají
dnes už čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata.
Zvláštností u manželů Brandstetterových je, že se narodili ve stejný
den, a to 3. března, ovšem s rozdílem pěti let. Znají se už od mala,
protože oba celý život prožili ve Víceměřicích a dohromady se dali na
jedné vesnické zábavě.
Oslavu pro rodiče připravila jedna
z dcer, kdy ve dvanáct byl oběd asi
pro dvacet lidí a poté se sešla společnost z téměř celé vesnice. „My
jsme tady jako jedna velká rodina a
navzájem si pomáháme a stejně tak
i slavíme. Jeden soused hrál na harmoniku, tak jsme si zazpívali a bylo to moc pěkné,„ popsala Růžena
Brandstetterová. Manželé radí udržet si celý život optimismus a potom půjde všechno lépe. „Žádný
recept neexistuje, snad jen zatnout
zuby, ženská je ženská. Je však
pravda, že jsme si byli celý život
věrní a skoro vůbec jsme se nehádali. To jsme se raději nebavili, což
také nikdy netrvalo dlouho,„ vysvětluje s úsměvem Vladimír.
Vladimír se vyučil kovářem a touto profesí se také povětšinu života
života. Až do svých 46 let hrál ak-

Brandestetterovi před šedesáti lety a
dnes. Stále jim to sluší a mají se rádi.

tivně volejbal za Víceměřice. Růžena zase ráda pekla a vždy se postarala o sladké cukroví na všechny
plesy a oslavy ve vsi.
I když měli těžký život, jezdili na
výlety, které si pořádně užili. „Nebylo to často, ale uměli jsme se bavit a nemusely být ani peníze. Celá
parta jsme jeli v autobuse a to se nestalo, že by se jedna písnička zpívala dvakrát. Taky jsme rádi tancovali a chodili na plesy a nikdy jsme
nepřišli domů znechucení nebo
opilí. Vždy za střízliva,„ doplnila
Růžena.
Vladimír s Růženou nechodil dlouho před svatbou. „Vojnu jsem si odbyl v Kroměříži v pavilonu jako
plavčík. Chodil jsem s jednou dívkou z Hradiska a po celých tři a půl
roku, i když jsme si nedávali pozor,
nemohla přijít do jiného stavu. No
a potom přišla jedna zábava a najednou byla Růženka těhotná, tak
jsme se vzali,„ povykládal stále
usměvavý Vladimír.
-vevi-

Chlapeček na kašně v Němčicích
v pondělí dostane své jméno
V rámci projektu rekonstrukce
náměstí v Němčicích nad Hanou vznikl návrh na vybudování kašny se zabudovanou sochou za dva a půl milionu korun, z čehož samotný chlapeček
stál dvě stě tisíc korun.
Autorem je Radim Hanke, který
pracuje s různorodým, často až
neobvyklým materiálem. Sochu
chlapečka vytesal z velmi tvrdého křemičitého pískovce zvaného
Boreál. „Doufám, že ji přijmete
se shovívavostí a chlapeček s vá-

mi přirozeně splyne, protože jakmile jednou sochař vytesá své dílo, tak to ožije vlastním životem,„
pronesl autor Radim Hanke.
Socha zatím nemá žádné jméno,
protože starostka obce Ivana
Dvořáková vyhlásila soutěž pro
děti z obce, které mohly až do soboty posílat návrhy jmen. Děti
chtějí jména jako Honza, Hanáček nebo Němčáček. Vítězný návrh však starostka spolu ostatními zastupiteli obce vybere už
dnes.
-vevi-

„BYL TO ADRENALIN,“ přiznává knihař SMRŽICE JSOU OZDOBENY ZELENOU STUHOU
Replika Ďáblovy bible se představuje v Konici
Těžko si člověk dokáže něco takového představit. Codex gigas,
Ďáblova bible byla ve své době
přirovnávána k 7 divům světa.
Je bezesporu obrovským unikátem nejen našeho národního, ale
víceméně celosvětového písemnictví. Její zatím jediná replika je od pátku k vidění na konickém zámku.
Příběh Ďáblovy bible je trochu tajemný a trochu složitý. Konec
konců, jak se na takový unikát sluší a patří. Její zrod je datován ke
konci 13. století do benediktinského kláštera v Podlažicích u Chrudimi. Postupně přes další klášter v
Sedlci u Kutné Hory a břevnovský
klášter doputovala až do kabinetu
podivuhodností na dvoře rudolfínském. Z tohoto období patrně pochází i její označení ‚Ďábelská
bible‘, kdy vyobrazení ďábla na
jednom z listů bylo záměrně vykládáno tak, že hříšný mnich, který se sepsáním této knihy měl vykoupit ze svého trestu, nemohl
stihnout napsat bibli za jedinou
noc, jak mu bylo uloženo. Pozval
si tedy na pomoc ďábla a jeho vyobrazení je vděkem za jeho pomoc. Zda vznik této pověsti byl
podložen chladným kalkulem,
kdy se předpokládalo, že Rudolf
II. by za dílo vzniklé s ďáblovou
pomocí byl ochoten zaplatit víc,
může být nanejvýš pouhou spekulací…
Nicméně samotná výroba knihy
zabrala minimálně tři týdny. Tedy
aspoň v novodobé historii, v podstatě nedávné. V době třicetileté
války se totiž bible stala kořistí
švédských vojsk, která knihu s
ostatními uměleckými předměty
odvezla na Skandinávský poloostrov. Na krátký čas se vrátila na naše území v roce 2007, ale poté odputovala zpět do Švédska. V tém-

že roce vznikl také nápad vyrobit
pro naši republiku alespoň repliku
tohoto unikátu, čímž by alespoň
symbolicky, se kniha vrátila zpátky k nám. Její podoba tehdy
vznikla v knihařské dílně Jiřího
Fogla v Žamberku. Ten také knihu
představil v pátek večer v Konici.
„S Ďáblovou biblí jsem se poprvé
setkal v Klementinu v roce 2007,
kdy k nám byla na tuto výstavu zapůjčena,“ říká knihař. Jak přiznává, v té době ho zajímala čistě řemeslná práce, postupem času si
však ke knize získával stále bližší
vztah. „Když si můžeme říct, že v
Čechách mohlo být něco takového vyrobeno, můžeme na to být
pyšní,“ poznamenává.
Replika bible vznikala právě v období, kdy byla kniha zapůjčena na
pražskou výstavu. Přesto veškeré
potřebné informace bylo nutno
získat prostřednictvím dostupných fotografií, či třeba informací
na internetu. Šlo třeba také o technické detaily po řemeslné stránce.
„Technologie vazby starých knih
je dnes poměrně dobře popsaná a
známá. Problémem byl však samotný rozměr knihy a to, že na tak
velkou vazbu nejsou ani potřebné
nástroje,“ přiznává. Samotný
knižní blok ve dvou lidech prošívali 5 dní. Zpracování celé vazby
trvalo tři týdny. „Byl to adrenalin.
Hodně času bylo potřeba na přípravy, na samotnou práci zbyla jen
krátká doba. Dokončena byla den
před tím, než měla být představena na veřejnosti,“ popisuje knihař.
Jak s úsměvem přiznává, během
‚knihařiny‘ neměl ani čas si prohlédnout, co v bibli vlastně je. O to
víc si to pak vychutnával při prezentacích. „V tak krátkém časovém limitu, kdy bylo potřeba práci dokončit, nebyla ani možnost si
to nějak vyzkoušet, šlo se přímo

Úvod výstavy Ďáblovy bible v Konici byl spojen s možností se také Jiřího Fogla zeptat na podrobnosti, jak replika tohoto unikátu vznikala.
na věc,“ vzpomíná a pokračuje:
„Dalo mi to ale uspokojení, že
jsme to zvládli a také kolegové
knihaři uznávají, že se podařilo
něco abnormálního!“ Kromě dodržení přesných rozměrů podle
originálu se nakonec podařilo zachovat i další poměrně důležitou
veličinu. „Originál knihy váží 75
kilogramů. Původní požadavek
byl zachovat i tuto hmotnost. Což
jsem zadavateli napřed rozmlouval. Přesto se nám podařilo i toto
víceméně splnit. Naše replika je o
tři kila těžší,“ přikládá Jiří Fogl
další zajímavost.
Zeptali jsme se také na tajemství,
které může vědět pouze on sám. Je

deny. Oproti loňsku se však nic
nezměnilo,“ uvedl pro Večerník v
pátek V. Procházka.
I nadále tedy je nutno počítat s
tím, že konkrétně při cestě do Šubířova je už použití zimní výbavy
aktuální. „Na Konicku jde o úsek
z Konice do Šubířova, včetně odbočky na Skřípov. Další takto
značený úsek je od železničního
viaduktu nad odbočkou mezi Dzbelem a Nectavou směrem na Šubířov přes Chobyni,“ shrnul současný stav ‚zimních‘ úseků na
Konicku šéf odboru dopravy. A
jak ještě Večerníku sdělil, s rozšiřováním takto značených úseků
se v tuto chvíli na Konicku nepočítá.
Kromě už zmiňovaných silnic je
dobré připomenout ještě další
dvě, které ovšem v uvedené mapce k nalezení jsou. Jsou jimi úseky Stínava – Protivanov a Holubice – Hrochov. Také zde tedy je
nutno počítat s rizikem, že pokud
při silniční kontrole nebudete vybaveni ‚zimními doplňky‘, může
vás to něco stát. I když konkrétně
u těchto dvou úseků je v mapce
poznámka, že nutnost jejich použití je v závislosti na počasí.
-MiH-

však říká, není to otázka ani peněz
a vůle to udělat. Vše stojí pouze na
ochotě švédské strany, aby dovolila kompletní přetisk, což prozatím
umožněno nebylo. „Moc bych si
přál druhou Ďáblovu bibli vyrobit.
Taky proto, že o tak náročné výrobě už něco víme. Je to především
věc řemeslnické cti, když se naskytne příležitost něco takového
udělat,“ vyslovil závěrem svoje
přání autor repliky Ďáblovy bible
knihař Jiří Fogl ze Žamberka.
Codex gigas bude k vidění v zámecké galerii konického zámku
do 29. listopadu, vždy v pracovní
dny od 10 do 12 a od 13 do 15.30
hodin.
-MiH-

Bývalá starostka Hrdibořic odmítá předat funkci
Zabarikádovala se na úřadě a vyvěsila telefon
Hrdibořice se po komunálních
volbách dostaly do obtížné situace. Dnes již bývalá starostka
Vlasta Macenaurová, která
obec řídila devatenáct let, odmítá předat funkci.
Osmičlenné zastupitelstvo po letošních volbách ovládli nezávislí
kandidáti, kteří získali pět mandátů. Kandidátka KDU-ČSL, kterou
jako lídr vedla právě Macenaurová, má zbývající tři místa. Bývalá
starostka se po prohraných volbách ovšem vzdala zastupitelského mandátu.
Ustavujícího zasedání zastupitelstva se minulé pondělí účastnila
řada hrdibořických občanů, z jejich úst povětšinou zaznívaly kri-

tické hlasy směrem k bývalému
vedení obce. Starostou byl zvolen
Bohumil Kovařík, místostarostou
Stanislav Hraj. Noví představitelé
obce slíbili občanům daleko větší

otevřenost úřadu, znovuobnovení
veřejného osvětlení a zprůhlednění rozpočtu. Zastupitelstva se V.
Macenaurová neúčastnila, údajně
pro nemoc, představiteli její stra-

POVINNÁ ZIMNÍ VÝBAVA:
Rozsah úseků zůstává stejný

Už je to tady opět! I když alespoň teplotně tomu zatím moc
nenapovídá, a ti, co už stihli
přezout na zimní, možná ještě
zaváhali, jestli se nenechali
unést mediální vlnou, se začátkem listopadu přichází také povinnost vyjíždět na vymezené
úseky výhradně s povinnou
zimní výbavou. Kde si dát pozor na toto omezení v našem regionu?
Na internetu se sice objevila celorepubliková mapa úseků, na nichž
je povinná zimní výbava, která se
chvástala tím, že oproti zdrojům
Ministerstva dopravy je kompletní. Nicméně i v tomto případě její
tvůrci zůstali za proklamovaným
slibem. Minimálně v našem regionu jsme nenašli všechny úseky,
které byly dopravními značkami
‚Zimní výbava‘ a ‚Zimní výbava
– konec‘ vymezeny minulou zimu. Zeptali jsme se tedy vedoucího odboru dopravy MěÚ Konice
Ing. Vítězslava Procházky, zda
došlo v evidovaných úsecích k
nějaké změně, neboť na mapce
nejsou zakresleny právě úseky z
Konicka. „Nevím, z jakého důvodu tam úseky s povinnou zimní
výbavou na Konicku nejsou uve-

něco, co se třeba ne úplně povedlo, i když to třeba oko laika ani odborníka není schopno ani postřehnout? „Nemyslím, že jsou tam nějaké chyby, spíš s odstupem času
vím, jak by se daly některé věci
dělat jinak. I třeba s ohledem na to,
že se původně ani neuvažovalo o
takové frekvenci prezentací na veřejnosti. To mě naopak překvapuje, že stále drží bez větších problémů pohromadě,“ odpovídá na
otázku Večerníku knihař.
A co by si ještě přál? Vyrobit Ďáblovu bibli znovu. Tentokrát už v
plné kopii. Stávající replika má totiž jen asi čtvrtinový rozsah potištěných stran, ostatní jsou čisté. Jak

Ustavujícího zasedání nového zastupitelstva se minulé pondělí účastnila řada hrdibořických občanů

Noví zastupitelé Hrdibořic. Zleva Michal Franek za KDU-ČSL,
který nahradil odstoupivší Vlastu Macenaurovou, nezávislí kandidáti
Rudolf Alexy, Alois Kovařík, Stanislav Hraj, Bohumil Kovařík a Renata Vitásková, Marie Konečná a Miroslav Křeček, oba za KDU-ČSL.
ny bylo přislíbeno, že funkci a
úřad však předá následující den.
Tak se však nestalo. „Paní Macenaurová se zabarikádovala na úřadě a vyvěsila telefon. Vzkázala
nám, že funkci předá až po provedení auditu, který má být dokončen 15. prosince,“ sdělil nám v pátek nový starosta Bohumil Kovařík. Tristní situaci konzultoval se
zástupci ministerstva vnitra z pobočky v Olomouci. „Bylo nám řečeno, že nejsme jediná obec, která
se po volbách potýká s podobnými problémy. Zdá se, že v zákonech je díra, která tento problém
neřeší. Zástupce ministerstva nám
doporučil, abychom s bývalou sta-

rostkou znovu promluvili a přiměli ji k předání úřadu,“ dodal starosta. Pokud nedojde k dohodě, je
podle svých slov coby veřejný činitel připraven požádat o pomoc
Policii ČR.
Bývalému vedení Hrdibořic vytýkají zdejší obyvatelé arogantní
chování vůči řadovým občanům.
Nelíbí se jim také některé investice a nakládání s finančními prostředky obce. Zástupci bývalého
vedení naopak tvrdí, že všechno je
v pořádku, ale chování bývalé starostky může naznačovat opak. Vyjádření Vlasty Macenaurové jsme
do uzávěrky nezískali. K případu
se vrátíme příští týden.
-bp-

Získat ocenění na krajské úrovni
je bezesporu úspěch. Smržice získaly ocenění za péči o životní prostředí v obci jako nejlepší v Olomouckém kraji. To je následně
delegovalo k reprezentaci Olomoucka na celostátní úrovni. V
pondělí starostka Hana Lebedová přivezla z Prahy Zelenou stuhu za vítězství i v rámci celé republiky.
„Opravdu jsem to vůbec nečekala,“
přiznává starostka Smržic Hana Lebedová. Na předávání tohoto ocenění byly na půdu Senátu pozvány
všechny vítězné obce na krajských
úrovních. Okamžik pravdy přišel
až přímo na místě. A ten vyzněl vítězně právě pro obec z Prostějovska. „V hodnotící komisi byl přímo
zástupce tady ze Smržic Ing. Jaroslav Brzek. Předem ale nic neprozradil,“ usmívá se starostka.
Smržice se této soutěže zúčastnily
vůbec poprvé v historii a hned dosáhly na metu nejvyšší. „Tím, že
jsme zvítězili v celorepublikovém
hodnocení, nás posílá do stejné soutěže už na evropské úrovni. A to se
určitě neodmítá,“ dodává. Jak říká,
komisaři se však přijdou do Smržic
podívat během příštího roku, což
může být trochu handicapem. „V
příštím roce se přímo v centru obce
začne kopat kanalizace, takže budou k vidění spíš výkopy a těžká
technika. Zelené plochy však zůstanou nedotknuté,“ poznamenává
starostka. Jestli to bude opravdovým handicapem nebo naopak plusové body v tom, že obec o životní
prostředí dál usiluje, konkrétně výstavbou kanalizace, už bude ale nutno nechat na posouzení hodnotitelů.
Podle Hany Lebedové ale získáním
Zlaté stuhy nic nekončí. Péče o zeleň a příjemné prostředí v obci je trvalým záměrem, kterému obec věnuje velkou pozornost a každoročně vyčleňuje také nemalé prostřed-

ky. „Údržba a výsadba zeleně nás
ročně stojí přibližně půl milionu korun. Přesto je pořád co zlepšovat a
dodělávat,“ říká. Tomu bezesporu
přispěje i finanční prémie ve výši
700 tisíc korun, kterou obec získala
spolu s oceněním. „Jsou to prostředky, které musí být zhodnoceny
přes konkrétní projekt. Ten se musí
teprve připravit,“ poznamenává.
Nedá se ještě v tuto chvíli konkrétně říct, na co bude projekt zaměřen,
podle slov starostky ale Smržicím
ještě chybí barevná pestrost, takže i
bez ohledu na to, určitě v budoucnu
přibudou trvalkové výsadby.
Jak také Večerníku řekla, velkým
přínosem je i blízkost pěstitelské
firmy ARBOEKO, která prostředí
v obci podporuje nejen tím, že dodává potřebné dřeviny pro výsadbu, ale samotná firma úpravou svého okolí dodává celé lokalitě příjemnou kulisu. Výjimečný vzhled
obce také podtrhují vodní prvky na
návsi, které budou mít svoje ‚pokračování‘. „Máme připravený
projekt na vodní přípojku do parku,
kde se počítá s dalším budování Stuha a peníze pro Smržice. Po vítězství v krajském kole soutěže o Zelenou stuhu za péči o zeleň Smrvodních prvků. Jakou budou mít žice získaly první místo také v celostátním měřítku a minulý týden starostka obce Hana Lebedová přebírala
podobu, si ještě musíme promys- ve Valdštejnském paláci v Praze toto významné ocenění spolu s šekem na 700 tisíc korun.
let,“ prozrazuje.
Nicméně hodnocení pro Zelenou kládá několik dalších nápadů, kam
stuhu se netýkalo konkrétního eko- vylepšování prostředí v obci a okologického projektu, ale péče o pro- lí posunout. „Určitě v tom hraje ale
středí v obci jako celku. „S přihláš- roli, že životní prostředí je můj kokou do této soutěže jsme dlouho níček, takže se snažím také trochu
váhali a pořád odkládali, protože se realizovat svoje představy, jak by
nám zdálo, že to ještě není ono,“ to mělo vypadat. A kde si nevíme
přiznává starostka Lebedová. Na- rady, tak si prostě necháme porakonec se ale zdá, že se alespoň pro- dit,“ říká starostka Smržic Hana
střednictvím přihlášky ocitly Smr- Lebedová. Co je ale nesporné, tažice v pravou chvíli na pravém mís- kový rozsah zeleně a péče o protě. „A v čem jsme lepší, než ostat- středí v obci se jenom tak někde není? Přiznám se, že jsem si myslela, vidí, takže z tohoto pohledu je oceže lepší než ostatní nejsme,“ odpo- nění pro Smržice určitě zaslouževídá s úsměvem. Zároveň ale před- né.
-MiHS oceněním ve Smržicích vůbec nepočítali. A nakonec musí řešit docela příjemné starosti, jak využít 700 tisíc, které jim získání Zelené stuhy přineslo…

Předvánoční čas otevřela výstava ve Štarnově
Možná se to ještě může zdát daleko, ale Vánoce se opravdu už
blíží. Za měsíc bude těsně před
Štědrým dnem. Celý Advent
vždy provází na spoustě míst vánoční výstavy. Novou tradici se
pokusil také založit Dobrovolný
spolek žen ve Štarnově.
„Byl to záměr uspořádat vánoční
výstavu o chvilku dřív, abychom
byly první,“ říká s úsměvem Kateřina Muchová. Nicméně jak dál
poznamenává, má to i svoje praktické hledisko. „Za týden začíná
Advent. Na výstavě máme také adventní věnečky, takže kdo má zájem, může si u nás pořídit adventní
výzdobu,“ dodává.
Výstavu v sále hasičské zbrojnice
ve Štarnově připravil zdejší Dobrovolný spolek žen. Jak Kateřina
Muchová s pousmáním vysvětluje, je tento název víc než výstižný.
Zcela ‚dobrovolně‘ se štarnovské
ženy domluvily, že by něco takového nebylo špatné uspořádat.

Žádná předvánoční výstava tady
nikdy před tím nebyla. „Jsou to třeba zdejší maminky na mateřské,
které chtěly něco takového udělat.
Původně to byl záměr právě pro tuto vánoční výstavu, ale vzhledem k
zájmu, se kterým se hned první den
výstava setkala, se určitě pokusíme udělat něco i před Velikonocemi,“ prozrazuje.
Vánoční výstava začínala v pátek a
trvala do neděle. Na první pohled
určitě zaujala rozmanitost toho, co
zde bylo k vidění. Od už zmiňovaných adventních věnečků, přes
slaměné ozdoby a drobné rukodělné práce, až po malé dárečky pod
vánoční stromek. Jak se podařilo
zaplnit tak dlouhý ‚seznam‘ vystavujících? „Podařilo se to přes kamarády a známé, něco také přes internet, co bylo možné vyhledat v
našem regionu. Na výstavu přispěly také děti ze zdejší mateřské školy,“ prozradila Kateřina Muchová
Večerníku, jak se dá také v tako-

vém rozsahu výstava zajistit.
Na nezájem, alespoň první den výstavy, kdy jsme se přišli podívat, si
opravdu organizátorky stěžovat
nemohou. Podle odhadu během
pátečního odpoledne se přišla podívat víc jak stovka návštěvníků

Uvedená kolekce s názvem Jak
vidí ženu muž a jak žena, začala
ve čtyři hodiny odpoledne ve
Sportovním a relaxačním centru.
Hned na první pohled diváky upoutaly modelky. Návrhářka Iveta Nedomová si totiž nevybrala typické
štíhlé manekýnky, ale elegantní ša-

ty nosily vyzrálé ženy kolem čtyřiceti let. „Chtěla jsem své modely
ukázat tak, jak budou opravdu nošeny. To se mi povedlo, protože právě pro dámy tohoto věku jsou určeny. Při tvorbě šatů myslím i na kypré ženy a proto se jako doplněk hodí výrazné a nápadné doplňky,„
řekla návrhářka Iveta Nedomová.
Každé šaty byly prezentovány nevšedně a publikum si mohlo dokonce sáhnout na materiál. Celý program obohatila Iveta Nedomová
svým vyprávěním o Nadě Konvalinkové či Květě Fialové, které si její styl oblíbily. Všechny vystavené
modely šlo zakoupit samozřejmě i s
doplňky.

Česká firma IVETA-TIK, která je
výrobcem pletené vrstvené módy, začala svoji činnost v roce
1994. Iveta Nedomová vystudovala Vysoké Učení Technické,
fakultu stavební, kdy po ukončení školy se práci ve svém oborou
věnovala pouze rok. Potom odešla na mateřskou dovolenou a
právě toto období datuje začátky
její návrhářské éry.
Nejdříve šila jen oblečení na děti, ale zanedlouho pro ni nebyl
problém udělat model na dospělou osobu. Základem oděvů je
přírodní materiál, hlavně vlna, z
níž šaty plete i šije. Věci, které
vytvoří, často vtipně doplní ruč-

bude opravdu až velikonoční,“ dodává K. Muchová. Jak říká, velikonoční tématika je poněkud užší,
než ta adventní a vánoční, nicméně
se pokusí znovu připravit výstavu
tak, aby byla zajímavá a rozhodně
ne jednotvárná.
-MiH-

Vánoční výstava ve Štarnově měla svoji premiéru. ‚Dobrovolné ženy‘ slibují, že by to nemuselo být poprvé a
zároveň naposledy…

SESTRY A BRATŘI HORKÝŽOVÉ: Kdo chce vyhrát volňáska?
Po téměř osmnácti letech od
rozdělení federace Čechů a Slováků soubory Tři sestry a Horkýže Slíže přinášejí důkaz o nerozbornosti jednoty a přátelství
obou slovanských národů. Během čtyřhodinové smršti vás
oba interpreti jistě přesvědčí, že
PUNK JE BEZ HRANIC! Dvanáct pečlivě vybraných měst v
České republice bude mít to nezměrné štěstí, že je navštíví tato
velká internacionální show.
Turné bude zároveň předposlední
kapitolou napsanou v letošním roce oslav 25 let vzniku Tří sester.

Tou poslední bude megakoncert
22.12. v pražské Tesla Aréně, kde
při největších hitěch naše oslavence doprovodí orchestr a sbor Hudebního divadla v Karlíně. Dále s
gratulací vystoupí kapely Texas
Terri Bomb (USA), Green Frog
Feet (G), E!E a Doctor P.P. Do
15.10. je možné na tento koncert
zakoupit zvýhodněné vstupenky a
se značnou slevou navíc obdržet
DVD z výročního koncertu Tří
sester z letošního koncertu na
pražském Džbáně.
Absolutní podzimní novinkou Tří
sester je 1.10.2010 premiéra kon-

certního videoklipu písně Léto z chtěl zkusit, stačí, když nám do re- cédéčko Tří sester. Takže na sprájiž prodejem pozlaceného posled- dakce pošle odpověď na otázku, vnou odpověď máte čas do pátku.
ního řadového alba Lázničky.
jak že se jmenuje poslední řadové Čiňte se!
-redSlíbili jsme ale soutěž o volňáska.
Bratia a Sestry, jak se jmenuje společné turné, se totiž přiřítí na své
šňůře také do Prostějova. Bude to
v sobotu 11. prosince ve Společenském domě. Takže zasoutěžit
si o volnou vstupenku není tak
úplně od věci. Proto kdo by to

Své modely poprvé představila návrhářka Iveta Nedomová v Nezamyslicích
Včera měla poprvé široká veřejnost možnost shlédnout modely
talentované brněnské návrhářky
Ivety Nedomové (na snímku
vpravo), která spolu s organizátorkou akce Dašou Ondradovcovou (na snímku vlevo) uspořádala přehlídku v Nezamyslicích.

nejen místních, ale i z okolní, ‚expozice‘ školky byla už na konci
prvního dne zcela vyprodána. „Už
během dneška se tady lidé ptali,
jestli bychom tuto výstavu neudělali i jinde. Přípravy ale zabraly
opravdu hodně času, takže další

ně malovanou kresbou nebo
krajkou. Nedílnou součástí jsou
výrazné doplňky zaručené kvality. „Hlavním smyslem je návrat
k přírodě a pohodlí,„ dodala Iveta.
Výhodou je také kombinovatelnost. Vše je navrhováno tak, aby
sortiment od sukní, halenek, šatů
až po kalhoty a kabáty byl barevně sladěn. „Věnuji se zákaznicím
i individuálně a snažím se vyhovět jejich požadavkům. Ani originální návrhy nejsou výjimkou.
Modely poukazují na určitý životní styl, filozofii a je v nich něco magického....,„ uzavřela Iveta
Nedomová.
-vevi- Tři sestry si do Prostějova přivezou bratry Horkýže…

KOLA U NÁS
ZAKOUPENÁ
JAKO
VÁNOČNÍ
DÁREK
USCHOVÁME
AŽ DO
23.12.2010
SLEVY KOL
A OBLEČENÍ
* servis
* doplňky
* součástky * prodej
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Vítejte na světě

Julie Nováková

Annie Procházková

Karolína Panová

12. 11. 2010, 48 cm/3,00 kg
Prostějov

15. 11. 2010, 51 cm/3,20 kg
Prostějov

15. 11. 2010, 50 cm/3,80 kg
Kostelec na Hané

16. 11. 2010, 49 cm/3,25 kg
Prostějov

Daniel Adamík
12. 11. 2010, 52 cm/3,20 kg
Prostějov

Martin Lukeš

Michal Hic

Richart Elbl

12. 11. 2010, 46 cm/2,35 kg
Prostějov

12. 11. 2010, 49 cm/3,30 kg
Prostějov

15. 11. 2010, 47 cm/2,85 kg
Prostějov

Daniel Přikryl
16. 11. 2010, 47 cm/3,00 kg
Prostějov

Jaromír Daněček

Šimon Konečný

Jan Lexmaul

16. 11. 2010, 47 cm/2,50 kg
Prostějov

16. 11. 2010, 53 cm/3,60 kg
Dzbel

17. 11. 2010, 50 cm/3,40 kg
Prostějov

Adam Muselík

Patrik Hrubý

Pavel Hladiš

Daniel Slezák

18. 11. 2010, 46 cm/2,45 kg
Olšany u Prostějova

18. 11. 2010, 51 cm/3,45 kg
Čechy pod Kosířem

19. 11. 2010, 50 cm/3,45 kg
Seloutky

18. 11. 2010, 52 cm/3,90 kg
Pavlovice u Kojetína

Anna Smékalová

01:10
01:35
01:50
02:30

23:55
00:45

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

17:00

15:00
16:00

14:05

08:35
09:35
12:05
12:30
13:30

05:59
Snídaně
s Novou
Stefanie VIII (22)
Talentmania
Tescoma s chutí
Superman III (15)
Co mám
na tobě ráda III (13)
Hvězdná brána:
Atlantida III (12)
Kobra 11 VIII (15)
Odložené
případy V (13)
Odpolední Televizní
noviny
Dr. House III (20)
Ulice (1881)
Televizní noviny
Okresní přebor (12)
Víkend
Mr.GS
Mentalista II (18)
Námořní vyšetřovací
služba VII (2)
Face the Pro
69 rozkoší
pro smrtelníky (10)
Novashopping
Střepiny
Áčko
Konec vysílání

05.00 - Barvy života
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Sezame, pojď
si hrát (63/78)
09.00 - Divotvorný klobouk
10.10 - Pasekáři
10.30 - Dechovka
11.05 - Plány a touhy (4/6)
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Dotek anděla III
15.05 - Zábavná škola
15.15 - Opera nás baví
15.35 - Věříš si?
16.00 - Záhady Toma Wizarda
16.15 - Děti točí hrdiny (12/16)
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 (3/13)
21.10 - Na cestě po Budapešti
21.40 - Reportéři ČT
22.20 - Přísně tajné vraždy
22.40 - Víkend na Zuydcoote
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - Politické spektrum
01.10 - Na velikosti záleží
01.40 - Doktorka Quinnová III
02.25 - Náš venkov
02.40 - Sváteční slovo
02.45 - Cesty víry
03.05 - Křesťanský magazín
03.20 - Pasekáři
03.40 - Týden v regionech
Brno
04.05 - Týden v regionech
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Pondìlí

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Falešná ruka zákona
10.35 - Vyprávění
11.05 - Ten můj tam
má spolužáka
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Dotek anděla III (30/30)
15.00 - Krásy evropského
pobřeží: Ostrovy
15.10 - Kostičky
15.20 - Zábavná škola
15.35 - Věda je detektivka
16.00 - Pomáhejme si
16.15 - Zpívánky
16.20 - Pat a Mat se vrací (5/16)
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 (13/16)
22.05 - Krotitelé dluhů III.
22.30 - Vojna a mír (3/4)
00.20 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.25 - Doktorka Quinnová III
01.10 - Divadlo žije!
01.40 - Terra musica
02.05 - Chcete mě?
02.20 - Sólo pro...
03.00 - Čtení na dobrou noc
03.15 - Zajímavosti z regionů
03.40 - Zajímavosti z regionů
Brno
04.05 - Zajímavosti z regionů
Ostrava
04.30 - Události v regionech

Úterý

Støeda

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Jak se vede, sousede?
09.40 - Návštěvní den
10.25 - Píseň pro Rudolfa III.
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová III
14.15 - Okouzlení VIII (1/54)
15.10 - Partnerské ladění
15.50 - Čarodějnice školou
povinné (21/26)
16.15 - Tak to vidím já (2/7)
16.30 - Kouzelná školka
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.40 - Králíkova čítanka (2/7)
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 - Pošta pro tebe
21.00 - Příběhy slavných
22.00 - Na stopě
22.25 - Milenky II (6/6)
23.15 - Losování Sportky
a Šance
23.20 - Partnerské ladění
00.00 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.05 - Dokážete víc
05.00 - Objektiv
00.15 - Letecké katastrofy III.
05.30 - Správy STV 01.05 - Doktorka Quinnová III
06.00 - Franklin
01.55 - Československý
(41/52)
filmový týdeník
06.20 - Inami (2/26)
02.05 - Krotitelé dluhů III.
06.45 - Záhady Toma Wizarda
02.35 - Výjimečná
07.00 - Kluci v akci
architektura
07.20 - Hennings Haus (1/5)
03.25 - Televizní klub
07.35 - Anglicky s dětmi (2/6)
neslyšících
03.50 - Ta naše povaha česká
07.45 - Vodní ptáci
04.15 - Krásy evropského
07.50 - Opera nás baví
pobřeží: Ostrovy
08.10 - Tančící skály (12/16)
04.30 - Události v regionech
08.30 - Panorama

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (12)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Will & Grace IV (8)
09:10- M*A*S*H (96)
09:40- Knight Rider IV (22)
10:40- To je vražda, napsala II
11:40- Policie Hamburk III
12:40- M*A*S*H (97)
13:15- Will & Grace IV (9)
13:45- Policejní divize I (6)
14:45- JAG IX (12)
15:35- Julie Lescautová II (3)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Na nože!
22:25- Jak chutná úspěch
22:30- Myšlenky zločince V
23:30- Na doživotí II (11)
00:30- Kriminálka Kolín V (7)
01:25- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (77)
04:30- Svět 2010
05:00- Miláčci

23. 11. 2010
06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (13)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace IV (9)
08:50- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:35- VIP zprávy
10:00- M*A*S*H (97)
10:30- To je vražda, napsala II
11:30- Policie Hamburk III
12:30- M*A*S*H (98)
13:05- Will & Grace IV (10)
13:35- Policejní divize I (7)
14:35- JAG IX (13)
15:30- Julie Lescautová II (4)
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 (20)
21:20- TOP STAR magazín
22:25- Castle na zabití II (2)
23:25- Hledá se táta a máma
00:35- Kriminálka Kolín V (8)
01:40- Volejte Věštce
03:25- Výklad snů
04:20- Na čem záleží (78)
04:45- TOP STAR magazín

24. 11. 2010
05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Vzpoura na lodi Caine
11.05 - Živé prameny
11.30 - Maratón
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka
Quinnová III (18/29)
14.15 - Okouzlení VIII (2/54)
15.10 - Willy Fog na cestě za
15.35 - Král z džungle (20/26)
16.00 - Šikulové
16.15 - Bert a Ernie (13,14/26)
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 - Nikdy nezapomenu
00.15 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.20 - Californication II
00.50 - Doktorka Quinnová III
01.35 - Milenky II (6/6)
02.25 - Kde bydlely princezny
02.45 - Přísně tajné vraždy
03.00 - Poutní místa
03.20 - Hledám práci
03.40 - Rodina a já
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 (14)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace IV (10)
08:50- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:35- VIP zprávy
10:00- M*A*S*H (98)
10:30- To je vražda, napsala II
11:30- Policie Hamburk III
12:30- M*A*S*H (99)
13:05- Will & Grace IV (11)
13:35- Policejní divize I (8)
14:35- JAG IX (14)
15:25- Julie Lescautová II (5)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- TOP STAR:
Vladimír Menšík
20:50- Soukromá dramata
21:20- Hledá se táta a máma
22:25- Zoufalé manželky VI
23:25- Ve službách FBI I (11)
00:30- Volby srdce
02:20- Volejte Věštce
04:05- Na čem záleží (79)
04:30- Na čem záleží (80)
04:55- Receptář prima nápadů

25. 11. 2010

Pátek

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (11)
07:20- Párty s kuchařem
07:50- VIP zprávy
08:25- Přátelé III (16)
09:10- M*A*S*H (95)
09:40- Knight Rider IV (21)
10:45- To je vražda, napsala II
11:45- Policie Hamburk III (15)
12:45- M*A*S*H (96)
13:15- Will & Grace IV (8)
13:45- Policejní divize I (5)
14:45- JAG IX (11)
15:40- Julie Lescautová II (2)
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 (19)
21:20- Přešlapy III (12)
22:25- Sběratelé kostí IV (15)
23:25- Cestování s hvězdami
23:30- Na nože!
00:45- Kriminálka Kolín V (6)
01:45- Volejte Věštce
03:30- Výklad snů
04:25- Na čem záleží (76)
04:50- Autosalon

05.00 - Sama doma
05.59 - Dobré ráno
08.30 - Kouzelná
školka
09.00 - Jaškov sen
10.30 - Domácí štěstí
11.00 - Barvy života
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
13.30 - Doktorka Quinnová
14.15 - Okouzlení VIII (3/54)
15.10 - Tintinova
dobrodružství
15.35 - Garfield a přátelé II
15.55 - Ovečka Shaun II
16.05 - Záhady starověkého
Říma (11/20)
16.35 - Bludiště
17.00 - Za školu
17.30 - Bydlení je hra
17.55 - Předpověď počasí
18.00 - Události v regionech
18.25 - Případ pro
ombudsmana (13/16)
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 (13/16)
21.00 - 13. komnata
05.00 - Kaleidoskop
21.35 - Všechnopárty
05.25 - Chcete je?
05.00 - Auto Moto
22.20 - Na velikosti záleží
05.30 - Správy STV
Revue
05.00 - PORT
22.50 - Losování Euromiliony
06.00 - Raníček
05.30 - Správy
05.30 - Správy STV 22.55 - Hlad
s Dádou
STV
06.00 - Franklin
00.30 - Losování Šťastných
06.10 - Franklin (40/52)
06.00 - Franklin (42/52)
(43/52)
deset a Šance milion
06.20
Inami
(3/26)
06.35 - Inami (1/26)
06.20 - Inami (4/26)
00.35 - Doktorka Quinnová
06.45 - Pat a Mat se vrací
07.00 - Bydlení je hra
06.45 - Tak to vidím já (2/7)
01.20 - Jak se vede, sousede?
06.50 - Návštěva v ZOO
07.25 - Alchymie bytí
07.00 - Pod pokličkou
02.00 - Sabotáž
07.00 - Chalupa je hra
07.50 - Teleapatyka
07.25 - Adult English
02.30 - Dobrodružství vědy
07.25
Adult
English
Zone
08.10 - Historické minipříběhy
Zone (17/26)
a techniky
07.50
Bílá
místa
08.20 - Krásy evropského
07.50 - Medicína
02.55 - Malá Velká Británie
08.10 - Osudové okamžiky
pobřeží: Pobřeží hor
pro 21. století
08.30 - Panorama
03.25 - Máte slovo
08.30 - Panorama
09.10 - Krásy evropského po08.10 - Jak přežít (13/13)
04.10 - S profesorem
09.10 - Klíč
břeží: Pobřeží hor
08.30 - Panorama
Františkem Dvořákem
09.40 - Kalendárium
09.20 - Příběhy o telátku (2/7)
09.10 - Přidej se
04.25 - Příběhy staré Indie
09.55 - Evropa dnes
09.30 - Babylon
09.10 - Kosmopolis
09.25 - Nedej se
04.30 - Události v regionech
10.20 - Kultura.cz - Ostrava
10.00 - 1967: Šest dní v červnu
09.40 - Mýty a fakta historie:
09.45 - Letecké katastrofy III.
10.40 - Kultura.cz
10.55 - Svět zázraků
Židé
05:59
10.35 - Sukovitá duše
05:00
11.05 - Čétéčko
11.35 - AZ-kvíz
Snídaně
11.35 - AZ-kvíz
Novashopping 10.35 - Vzkaz Jiřího Šalamouna
05:59
12.00
Kluci
v
akci
11.35 - Za školu
10.55 - 168 hodin
s Novou
12.00 - Chalupa je hra
05:59 Snídaně s Novou
Snídaně
12.25
Černé
ovce
12.00 - Vyzkoušejte si...
11.35 - AZ-kvíz
08:35 Stefanie VIII (25)
12.25 - Černé ovce
08:35 Stefanie VIII (23)
05:59
12.40 - Reportéři ČT
s Novou
12.25 - Případ pro ombudsmana
12.00
Bydlení
je
hra
09:35 Krasavec Beauty
12.40 - Malá farma
09:35 Pravá láska
Snídaně
13.20 - Věříš si?
08:35
Stefanie
VIII
(24)
12.40 - Vespa
12.25 - Černé ovce
11:20 Tescoma s chutí
13.10 - Bohové a hrdinové
11:25 Tescoma s chutí
13.45 - Záhady Toma Wizarda
s Novou
13.35 - Hennings Haus (1/5)
09:35 Zlatokopka (1/2)
12.40 - Hřiště 7
11:40
Můj
přítel
Monk
III
(5)
antických mýtů
11:40 Můj přítel Monk III (3)
14.00 - Věda je detektivka
08:35 Stefanie VIII (26)
13.50 - Anglicky s dětmi (2/6)
11:20 Tescoma s chutí
15.00 - Evropský manuál
12:35 Superman III (18)
14.25 - Pomáhejme si
13.30 - Bronzová koruna
12:35 Superman III (16)
09:35 Zlatokopka (2/2)
14.00 - Tak to vidím já (1/7)
15.20 - Hledání ztraceného času 11:40 Můj přítel Monk III (4) 14.45 - Chcete mě?
13:35 Co mám na
14.30 - Bludiště
13:35 Co mám na
11:15 Tescoma
14.15 - Aladdinova kouzelná
15.40 - Filmy z
tobě
ráda
III
(16)
12:35
Superman
III
(17)
15.05
Cíl
cesty:
divočina
15.00 - Myšlení vody
tobě ráda III (14)
s chutí
lampa
Václaváku (8/13)
14:05 Hvězdná brána:
13:35
Co
mám
na
tobě
ráda
16.00
Tahače
2010
15.30 - Toulavá kamera
14:05 Hvězdná brána:
11:40
Můj
přítel Monk III (6)
15.35 - Návštěva v ZOO
16.00 - Svět zázraků: Zvířecí
Atlantida
III
(15)
ohlédnutí
14:05 Hvězdná brána
16.00 - Kvarteto
Atlantida III (13)
12:35 Superman III (19)
15.45 - Duch vody
kameramané (5/13)
15:00 Kobra 11 IX (2)
16.10
Jak
přežít
(13/13)
15:05
Kobra
11
IX
(1)
16.30 - Prizma
15:05 Kobra 11 VIII (16)
16.35 - Dobrodružství
13:35 Co mám
16.25 - Výjimečná
16.25 - O vědě a vědcích
16:00 Odložené
16:00 Odložené
16.55 - Kus dřeva ze stromu
16:00 Odložené
vědy a techniky
na tobě ráda III (17)
architektura: Wales
16.50 - Přežiješ mládí? (5/6)
případy V (16)
případy
V
(15)
17.10
Videoatlas
naší
přírody
případy
V
(14)
17.05 - Krásy evropského
17.05 - Medicína pro 21. století 17:00 Odpolední Televizní
17.15 - Bílá místa
14:05 Hvězdná brána:
17.25 - Ptáčata aneb Nejsme
17:00 Odpolední Televizní 17.30 - Vítejte v Tate galerii
17:00 Odpolední Televizní 17.25 - PORT
pobřeží
noviny
Atlantida III (16)
žádná béčka (11/16)
noviny
noviny
17.50 - Přidej se
17.15 - Zprávy v českém
17.35 - Křehkost zrozená ohněm
17:30 Dr. House III (23)
15:05 Kobra 11 IX (3)
17.55
Sladké
století
17:30
Dr.
House
III
(21)
18.05
Nedej
se
17:30
Dr.
House
III
(22)
znakovém jazyce
18.00 - Televizní klub
18:25 Ulice (1884)
16:00 Odložené
18.55 - Zprávy v českém
18:25 Ulice (1882)
18.30 - Hledám práci
18:25 Ulice (1883)
17.30 - Gambrinus liga
neslyšících
19:30 Televizní noviny
případy V (17)
18.55 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19:30 Televizní noviny
20.00 - Göringův poslední boj
19:30 Televizní noviny
18.30 - Babylon
20:00 Ordinace v růžové
17:00 Odpolední Televizní
znakovém
jazyce
19.05
Medúza
20:00
Ordinace
v
růžové
21.00 - Neznámí hrdinové
18.55 - Zprávy v českém
zahradě 2 (231)
20:00 Dokonalý svět (13)
noviny
19.05 - Sabotáž
19.45 - Dokážete víc
zahradě 2 (230)
21.30 - Krásný ztráty
znakovém jazyce
21:20 Kriminálka
21:20 Dr. House VI (18)
17:30 Dr. House III (24)
19.30
Adult
English
Zone
20.00 - Historie.cs
21:25 Kriminálka
19.05 - Game Page
22.10 - Pravá krev (12/12)
Las
Vegas
X
(2)
22:15 Zvěřinec (1)
20.00 - Ta naše povaha česká
18:25 Ulice (1885)
20.55 - Hranice po našimu
New York V (1)
19.30 - Adult English Zone
23.05 - Terra musica
22:10 Stahovák
22:50 Rocky 4
20.30 - Ten život je tvůj
19:30 Televizní noviny
22.00
Paříži,
miluji
Tě
22:15
112
20.00 - Svatý rok
23.30 - Pan Butze
22.05 - Hon na svatého Maura 22:50 Žoldák: Legie zkázy
00:40 Kriminálka
20:00 Co ta holka chce
23.55 - Posezení
22:50 Zákon a pořádek:
21.40 - Mám ráda nudný život
23.55 - Jazzová sekce
00:40
Kriminálka
23.05 - Film o filmu
Las Vegas VII (17)
22:15 Ruslan
s
Janem
Burianem
Útvar pro zvláštní oběti X 22.10 - Kontexty
00.55 - Vzkaz Jiřího Šalamouna
Las
Vegas
VII
(18)
Přežít svůj život
01:25 Novashopping
00:10 Hvězdná pěchota 2:
00.25
Evropský
manuál
23:45
V
rytmu
stepu
23.05
Evropský
manuál
01:30 Novashopping
01.10 - Knižní svět
23.20 - Světla v soumraku
01:50 Mr.GS
Hrdinové federace
00.45 - Hon na svatého Maura
01:30 Kriminálka Las Vegas 23.25 - Q
01:50 112
01.25 - Čtenářský deník...
00.40 - Krásný ztráty
02:20 Tabu
01:50 Novashopping
02:40 Rady ptáka Loskutáka 23.50 - Pravda nebo lež
02:20 Rady ptáka Loskutáka 01.40 - Film o filmu
01.15 - Politické spektrum
01.40 - Vyhořel jsem
02:10 Tabu
03:00 Áčko
Přežít svůj život
01.35 - Na cestě po Budapešti
01.45 - Lucemburkové (6/6)
02:55 Áčko
02.05 - Vzpomínka na Adventní 03:15 Áčko
03:35 Stefanie II (9)
02.10 - Babička z hor
02.00 - Q
04:10 Stefanie II (6)
04:10 Stefanie II (7)
02.05 - Retro
04:10 Stefanie II (8)
koncerty 2009
02.30 - Dobré ráno
04:25 Novashopping
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
02.30 - Dobré ráno
05:00 Novashopping
05:00 Novashopping
02.30 - Dobré ráno
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Sobota

06:20
- Teleshopping
06:30- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:40- Klukoviny Toma
a Jerryho
06:55- Frasier XI (15)
07:20- Párty s kuchařem
08:10- Will & Grace IV (11)
08:50- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
09:35- VIP zprávy
10:00- M*A*S*H (99)
10:30- To je vražda, napsala II
11:35- Policie Hamburk III
12:35- M*A*S*H (100)
13:10- Will & Grace IV (12)
13:40- Policejní divize I (9)
14:40- JAG IX (15)
15:35- Julie Lescautová II (6)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
Krimi zprávy
19:35- Sport TV Prima
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:15- Skečbar
21:50- Show Jana Krause
22:55- Uprchlík
01:30- Tanečník
03:10- Volejte Věštce
04:55- Na čem záleží (81)
05:20- Na čem záleží (82)

05.00 - Sama doma
05.55 - Raníček
s Dádou
06.10 - Šikulové
06.25 - Sezame,
pojď si hrát (63/78)
06.50 - Garfield
a přátelé II (24/26)
07.15 - Všechna rána světa:
07.30 - Záhady starověkého
Říma (11/20)
08.00 - Náš přítel Frank
09.30 - Ovečka Shaun II
09.40 - Zprávičky
09.55 - Kuchařská
pohotovost
10.20 - Šeherezáda (2/2)
12.00 - Polední události
12.05 - Z metropole (Praha),
12.35 - Auto Moto Styl
13.05 - Chcete je?
13.10 - Malá farma
13.40 - Paní z Izieu (1/2)
15.05 - Přítelkyně (4/12)
16.00 - Profesionálové
16.55 - 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 ...
05.00 - Jak přežít
když hvězdy tančí
05.15 - Vítejte v Tate
galerii (10/15) 21.25 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
05.20 - Divnopis
21.40 - Princ a já 2
05.30 - Správy STV
23.15 - Losování Šťastných
06.00 - Franklin (44/52)
deset a Šance milion
06.20 - Inami (5/26)
23.20 - G.I. Jane
06.45 - Děti točí hrdiny
01.25 - 13. komnata
07.00 - Vyzkoušejte si...
Tomáše Slavaty
07.25 - Kus dřeva ze stromu
07.45 - Videoatlas naší přírody 01.50 - Pošta pro tebe
02.40 - Všechnopárty
07.55 - Apoštol infověku
03.25 - Folklorní magazín
08.20 - Dokážete víc
08.30 - Panorama
03.45 - Na cestě po Budapešti
09.10 - Na stopě
04.10 - Poutní místa
09.35 - Na plovárně
04.30 - Kuchařská
10.00 - Neznámí hrdinové
pohotovost
10.30 - Mám ráda nudný život
10.55 - Kuchařská pohotovost
11.35 - AZ-kvíz
12.00 - Pod pokličkou
12.25 - Černé ovce
12.40 - Ta naše povaha česká
13.10 - Medúza
13.45 - Šikulové
14.05 - Čarodějnice školou
05:25 Admirál
povinné (21/26)
Bublina útočí
14.35 - Sportovci světa
05:55 Jen počkej, zajíci! (13)
16.05 - Alchymie bytí
06:10 3-2-1 Tučňáci! (6, 7)
16.30 - Rodina a já
07:05 Co nového
16.50 - Teleapatyka
Scooby-Doo? II (4)
17.10 - Bohové a hrdinové
07:30 Lovec krokodýlů VI
antických mýtů
08:35 Občanské judo
17.25 - Historické
minipříběhy a kuriozity 09:00 Judo sonduje
17.40 - Chcete mě?
09:15 Rady ptáka Loskutáka
17.55 - Ještě jsem tady
10:10 Jeden den
18.25 - Kosmopolis - Speciál
v New Yorku
18.55 - Zprávy v českém
12:00 Volejte Novu
znakovém jazyce
12:30 Hostinec
19.05 - Hledám práci
U kamenného stolu
19.30 - Auto Moto Revue
14:10 Nadace Nova
20.00 - Zázračná planeta
20.55 - Ptáčata aneb Nejsme 14:25 Co ta holka chce
žádná béčka (12/16) 16:35 Ledové ostří 2
21.25 - ČT Live - Nightwork 18:30 Koření
22.20 - Nesmrtelný život
19:30 Televizní noviny
a smrt Mikiho
20:00 Český slavík
23.25 - Malá Velká Británie
Mattoni 2010
23.50 - Gorodok
22:15 Sniper
00.15 - I daleká cesta má cíl
00:10 Nebezpečné hry 2
01.10 - Posezení s Janem
01:50 Novashopping
Burianem
01.40 - Krotitelé
02:10 Volejte Novu
dluhů III. (11/16)
02:35 Ptákoviny
02.10 - Taneční obrázky
03:20 Áčko
ze Zálesí a Kopanic
04:40 Stefanie II (10)
02.30 - Dobré ráno
05:25 Novashopping
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05.00 - Alchymie
bytí
05.25 - Bílá místa
05.40 - Kus dřeva ze stromu
06.00 - Na pomoc životu
06.20 - Správy STV
06.50 - Medicína pro
21. století
07.05 - Křehkost zrozená
ohněm
07.25 - O vědě a vědcích
07.50 - Panorama
08.30 - Zázračná planeta
Podmořský ráj v
Celebeském moři
09.25 - Náš venkov
09.45 - Folklorní
magazín
10.10 - ...a tuhle znáte?
10.40 - Hledání ztraceného
času
11.00 - Hranice po našimu
12.00 - Game Page
12.30 - Medúza
13.10 - Musicblok
13.35 - Neskutečné historky
14.10 - Jistě, pane premiére
14.45 - Robert Plant
15.45 - Království divočiny
16.15 - Poutní místa
16.35 - Bohové a proroci
17.05 - Úsměvy
17.45 - S profesorem
Františkem Dvořákem
18.00 - Kde bydlely
princezny (6/13)
18.20 - O češtině
18.35 - Kultura.cz
19.00 - Terra musica
19.30 - Malá farma
20.00 - Tři sestry
22.55 - Divadlo žije!
23.25 - Artmix
00.20 - Film o filmu
Přežít svůj život II.
00.30 - Česká soda
00.45 - Neskutečné historky
01.20 - ČT Live - Nightwork
02.10 - Svou káru táhnem dál
03.05 - Sešli se...
03.50 - Partnerské ladění
04.30 - Grotesky

14:05- Texaská tragédie
16:05- Julie Lescautová IV
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (17)
20:00- Záchranáři
22:55- Mariňák
01:25- Nebezpečná síť
03:05- Volejte Věštce
04:50- S Italem v kuchyni

- SEDMÉ SEMIFINÁLE

06:00- Zvonilka
a ztracený
poklad
07:35- Mickeyho
klubík I (13)
08:05- Pokémon:
Diamant a perla XI
08:35- Autosalon
09:40- Cestování s hvězdami
09:55- M*A*S*H (100)
10:25- M*A*S*H (101)
10:55- Agentura Jasno II (2)
11:50- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT
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17:30
18:00
18:50
19:20
19:30
20:00
22:40
23:05
00:50
01:10
02:40
04:10
05:00

08:30
09:05
09:40
10:40
12:15
13:30
15:25
17:00

08:05

07:25
07:40

06:55

06:30
Admirál
Bublina útočí
Senzační
Spiderman (11)
Jen počkej, zajíci! (14)
Baby Looney
Tunes (36)
Co nového
Scooby-Doo? II (5)
Skippy (12)
Babicovy dobroty
Koření
Lucie, postrach ulice
Sněhurka
Stále a navždy
Na pytlácké stezce
Odpolední Televizní
noviny
Babicovy dobroty
Rady ptáka Loskutáka
Občanské judo
Judo sonduje
Televizní noviny
Talentmania
Střepiny
Síť 2.0
Novashopping
Stále a navždy
Ptákoviny
Stefanie II (11)
Novashopping

05.00 - Tančící skály
05.20 - O češtině
05.35 - Zajímavosti
z regionů
06.00 - Sezame, pojď si hrát
06.25 - Strom pohádek
06.50 - Všechna rána světa
07.05 - Raníček s Dádou
07.15 - Bert a Ernie (13,14/26)
07.30 - Hřiště 7
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - F. L. Věk (10/13)
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Zprávy
13.05 - Voděnka
14.05 - Tak neváhej a toč!
14.30 - Kaleidoskop
15.00 - Touha
16.35 - Čétéčko
16.55 - Sváteční slovo
17.00 - Adventní koncert
18.00 - Návštěvníci (15/15)
18.35 - Animované písničky
18.35 - Na cestě za Ayoubem
z Guelmimu
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 - Bludičky (1/3)
21.35 - 168 hodin
22.05 - Místo činu
23.35 - Losování Sportky
a Šance
23.40 - Hotel Babylon III (1/8)
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Film o filmu
Přežít svůj život
00.55 - Všechnopárty
01.35 - Úsměvy Mahuleny
Bočanové
02.15 - Čétéčko
02.35 - Babylon
03.00 - Otázky Václava
Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Nedìle

05.00 - Retro
05.25 - Bohové
a proroci (12/15)
05.55 - Hudební
setkání
06.40 - Krásy evropského
pobřeží
06.50 - Správy STV
07.20 - Ještě jsem tady
- Miroslav Kovářík
07.50 - Panorama
08.30 - Československý
filmový týdeník
08.45 - Artmix
09.40 - Svět umění: Životopisy
10.30 - Chcete je?
10.40 - Čtenářský deník...
10.50 - Knižní svět
11.10 - Tančící skály (13/16)
11.30 - Film 2010
12.00 - Dalskabáty,
hříšná ves aneb
13.55 - Chvíle pro písničku
14.10 - Naše zářící budoucnost
14.55 - Žízeň po vodě
15.50 - Mýty a fakta historie:
16.45 - Kamera na cestách:
Paříž (1/3)
17.50 - Cesty víry:
Tichý boj Josefa
18.10 - Křesťanský magazín
18.30 - Kultura.cz
18.55 - Jistě, pane
premiére (4/16)
19.25 - Zašlapané projekty
19.45 - Pretty Woman kandidátky se představují
20.00 - V očích smrt
20.55 - Kde se rodí agrese
21.25 - Škoda facky,
která padne vedle
21.55 - Na plovárně
s Pavlem Pafkem
22.20 - Vzkaz Karla Hvížďaly
22.35 - Interview
00.00 - Robert Plant
00.55 - Česká soda
01.10 - StarDance IV ..
když hvězdy tančí
02.25 - StarDance IV ...
když hvězdy tančí
02.40 - Svět umění: Životopisy
03.25 - Kamera na cestách:
Paříž (1/3)
04.25 - Jak roste malíř

23:40- Doom
01:55- Volejte Věštce
03:35- Hitlerovi
bodyguardi (10)
04:25- Nikdo není dokonalý

– VELKÉ FINÁLE LIVE!

06:10- Párty
s kuchařem
06:40- Mickeyho
klubík I (14)
07:10- Pokémon:
Diamant a perla (1)
07:35- Klukoviny
Toma a Jerryho
07:50- Přátelé III (17)
08:20- Hitlerovi
bodyguardi (10)
09:20- Svět 2010
09:55- M*A*S*H (102)
10:25- M*A*S*H (103)
11:00- Partie
11:55- Receptář prima nápadů
13:05- Zločiny
v zahradách II (5)
14:05- Hrdina jedné noci
15:50- Vraždy v Midsomeru I
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:25- Sport TV Prima
19:35- Přátelé III (18)
20:00- ČESKO
SLOVENSKO
MÁ TALENT

28. 11. 2010

TV program
22. listopadu 2010
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Pro čtenáře...

22. listopadu 2010
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ROK UTEKL JAKO VODA A NAŠE PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ O HRAČKY PRÁVĚ ZAČÍNÁ!

VYHRAJTE DÁRKY S FILIPEM, LETOŠNÍ HLAVNÍ CENOU BUDE

AKUMULÁTOROVÉ AUTO V HODNOTĚ 2 500 KČ!
A je to tady - jak jsme slíbili, tak činíme! ejvětší zpravodajský a
společenský týdeník v regionu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník přichází s další jedinečnou příležitostí vyhrát nějaký ten krásný, třeba
i vánoční dárek. Ve spolupráci s
prodejnou “Hračky U Filipa”,
sídlící v prostějovské ulici Újezd,
jsme totiž pro všechny čtenáře
opětovně připravili “PŘEDVÁOČÍ SOUTĚŽ” o velmi
atraktivní ceny, které věnovalo
právě zmíněné hračkářství. A tak
nejen pro naše nejmenší přívržen-

ce je už v redakci připravený nejrůznější sortiment v celkové výši
více jak 10.000 korun, který budeme postupně týden co týden po celý nadcházející měsíc pečlivě a s
radostí rozdělovat! a konci celého seriálu pak i letos proběhne
velké slosování o HLAVÍ CEU, kterou tentokrát bude AKUMULÁTOROVÉ AUTO v hodnotě 2 500 Kč!
Po nemalém úspěchu několika předchozích dílů tedy pokračujeme v načaté tradici a poté, co se naše redakce dohodla s majitelem prodejny

HRAČKY U FILIPA
- v prostějovské ulici Újezd jsou už tradičním partnerem nejrůznějších soutěží v našem týdeníku. Letošní předvánoční klání završuje již půltucet dílků vzájemné spolupráce. Prodejna disponuje širokým sortimentem hraček, které jsou zákazníkům k dispozici ve
dvou podlažích prodejny. V prvním patře najdeme aktuální sezónní hračky včetně nejznámějších značek a momentálních „trháků“
na trhu, v přízemí si pak můžete vybrat z takzvaného „outletu“, kdy
se jedná o výprodej hraček starších modelů, nebo s poškozenými
obaly či hračky z všemožných výstav.
-in-

„Hračky U Filipa” panem Lubomírem Chybou na již šestém pokračování toliko populární soutěže, dostávají děti, ale i dospělí nejrůznějšího věku znovu šanci vyhrát některou z hodnotných a atraktivních cen.
O ty můžete poprvé soutěžit již dnes
a následně každý další 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. A pokaždé bude ve hře první cena v hodnotě 1.000 korun a dalších
devět dárečků nejrůznějšího sortimentu. Takže konec lelkování, zbystřete pozornost a osvěžte paměť „Předvánoční
soutěž
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s prodejnou „HRAČKY U FILIPA“
právě začíná!
A pravidla naší soutěže jsou tradiční, známá a hlavně veskrze jednoduchá. Stačí, když znáte správnou
odpověď na námi položenou otázku, kterou pak jakoukoliv možnou
formou dopravíte, doručíte, či nahlásíte do sídla redakce v Olo-

U FILIPA

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. TÝDEN ZNÍ:
Pokolikáté v historii se v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku
koná soutěž s prodejnou “Hračky U Filipa”?
Odpovědi zasílejte do pátku 26. listopadu 2010 na adresu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov, nebo
telefonujte na číslo 582 333 433 či zasílejte na e-mailovou
adresu: inzerce@vecernikpv.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme první šťastlivce, kteří
obdrží ceny věnované prodejnou Hračky U Filipa. Výherce zveřejníme již v příštím vydání, které vyjde 29. listopadu 2010,
v němž najdete také druhou soutěžní otázku!
moucké ulici. V takovém případě
pak už jen musíte čekat, jestli jste
odpověděli správně a zda-li se
právě na vás usměje štěstí při losování. V každém dílu přitom rozdělíme rovnou desítku cen! Navíc
šance na úspěch neskončí v jednom
daném kole. a konci této velké
“PŘEDVÁOČÍ SOUTĚŽE
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERÍKU S PRODEJOU HRAČEK U FILIPA” proběhne finálové dějství a následně i globální losování, v němž bude ve hře

hlavní cena v podobě akumulátorového auta v hodnotě 2 500 korun! Abyste byli zařazeni do tohoto závěrečného slosování, je třeba
se zúčastnit jednoho ze tří kol plus
samotného finálového dějství a
také provést v období od 22. listopadu do 16. prosince 2010 nákup v
prodejně Hračky U Filipa, sídlící v
ulici Újezd, v hodnotě nejméně
200 korun. Za takto provedený
nákup obdržíte u pokladny po
žádosti o zájem zúčastnit se soutěže
s Večerníkem vytištěný kupón, kte-

LETOS ODMĚŇUJEME I RODIČE!

ZA KAŽDÝ NÁKUP

NAD 500 Kč

LÁHEV VÍNA V HODNOTĚ 89,rý vyplníte a buďto jej sami můžete
doručit s vaší odpovědí na soutěžní
otázku do naší redakce, nebo tak
bude provedeno za vás přes personál prodejny „Hračky U Filipa“.
Karty jsou rozdány, tudíž zbývá na

závěr snad jen dodat již známý a tradiční slogan: Po roce se opět blíží
Vánoce a vy můžete prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku každý týden vyhrát pěkný
dárek na Ježíška!
-pk-

* POŘIĎTE SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2011 *

Jak jsme informovali již před týdnem, 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 i celkovou podobou. A vězte,
že se máte skutečně na co těšit!
V těchto dnech už pilně pracujeme v redakci na inovaci

obměněného vzhledu v podobě
moderní grafiky, zbrusu nových i
vylepšených stávajících rubrik
včetně tradičního servisu plného
aktuálních informací. A chystáme pro vás také řadu překvapení, s nimiž vás budeme seznamovat pěkně postupně a popořádku...
Před týdnem jsme vám nabídli
ojedinělou možnost získat do své
sbírky minikuchařku plnou originálních receptů pro vánoční
pečení, v čemž pokračujeme na
jiném místě této strany i dnes. avíc bychom vás už nyní chtěli s
mírným předstihem seznámit s

tím, na cožpak se mohou těšit naši nejvěrnější a oddaní čtenáři.
Doslova za dveřmi je totiž každoroční „PŘEDPLATITELSKÁ
HOREČKA“, v níž se dočkáte nejen zajímavých dárečků, ale také
vás čeká SOUTĚŽ O VĚCÉ
CEY!
Jak se totiž sluší a patří, právě věrnost v jakékoliv podobě je potřeba
ocenit a proto jsme se zprvu zaměřili na naše stálé a oddané čtenáře, tedy předplatitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Právě pro ně jsme přichystali ojedinělou příležitost zajistit si pravidelný přísun našeho týdeníku,

získat k tomu dárek s bonusovou
prémií a ještě navíc mít šanci vyhrát některou z cen!
A stačí přitom tak málo - zajistit si
CELOROČÍ předplatné týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník (52 výtisků) přes přiložený
kupón a pak už jen čerpat z námi
nabízených výhod. Kromě ceny
za jednotlivé vydání, která pro
předplatitele zůstává i v roce 2011
na STEJÉ výši pouhé desetikoruny, obdrží VŠICHI dárek v
celkové hodnotě 200 Kč, který si
budou moci sami vybrat přímo v
naší redakci, nebo bude po domluvě zaslán poštou. V nabídce
budou například nejrůznější
dárkové balíčky od našich obchodních partnerů, užitkové
předměty s propagačním logem
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku i řada dalších zajímavých
relikvií. K tomu si navíc, jako už
tradičně, budete moci podat JEDE ŘÁDKOVÝ IZERÁT v

ČEKÁ VÁS NEJEN NŮŠE PLNÁ DÁRKŮ, ALE NÁSLEDNĚ
TAKÉ ŘADA SPECIÁLNÍCH PŘEKVAPENÍ

rozsahu 60 úhozů ZDARMA! A
to ještě není všechno! Pokud se
stanete předplatitelem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro
rok 2011 a navíc správně zodpovíte otázky z naší připravované
soutěže, budete zařazeni do
velkého slosování o věcné
ceny včetně hlavního taháku, který vám však, stejně
jako konkrétní přehled nabízených dárků, prozradíme
zase až v příštím čísle, v němž na vás bude navíc čekat
další překvapení v rámci
rubriky „DÁREK OD ÁS
PRO VÁS!“.
Prostě a jasně - PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
vyplatí nejen číst, ale i KU-

POVAT! Takže, neváhejte a
předplaťte si nejčtenější týdeník v regionu!
Učinit tak můžete například
třeba již teď přes přiložený kupón, nebo na telefonní lince

582 333 433, či přes e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz! ásledně budete nejen čerpat z
námi nabídnutých výhod, ale
také se týden co týden těšit z ještě lepšího počteníčka. -red-

KDO VÍC ČTE, VÍC VÍ,

KDO ČTE VEČERNÍK,

VÍ ÚPLNĚ NEJVÍC!

PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA
STARTUJE 29. LISTOPADU 2010!

2011

¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE
¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ JEN ZA 520 KČ
¤ DÁREK ZA VĚRNOST A NAVÍC ŠANCE VYHRÁT
NĚKTEROU Z VĚCNÝCH CEN

Neváhejte a pořiďte si PROSTĚJOVSKÝ Večerník!
DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

II. díl

Velký ohlas zaznamenala naše nová rubrika „DÁREK OD NÁS PRO VÁS!“, s níž jsme
se vytasili v minulém čísle. Ať totiž chceme, nebo nechceme, čas vánoční se nezadržitelně blíží a už za dvaatřicet dnů tady máme Štědrý den! No, a k němu neodmyslitelně patří bohoslužby, pohádky, stromeček s dárky, kapr, nebo třeba vůně domácího cukroví. A
tou nejtradičnější laskominou jsou bez jakýchkoliv debat po generace oblíbené a toliko proslulé perníčky, bez nichž si pořád leckdo neumí „Ježíška“ ani představit.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník proto přišel s ojedinělou možností, která určitě potěší
nejen všechny hospodinky, cukráře i cukrářky. Ve spolupráci s vydavatelstvím ORAZ
vám týden co týden až do samotných Vánoc přinášíme 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... Dnes se do vašich rukou dostává druhý díl celé „Večerníkovské“ série.
V případě, že byste si chtěli pořídit kompletní soubor těchto receptů, můžete si brožuru s
příznačným názvem „VÁNOČNÍ PERNÍČKY“ zakoupit přímo v naší redakci na Olomoucké ulici. My vám každopádně přejeme šikovné ruce a dobrou chuť!
-pk, kk-



SESTAV SI SVOJI MINIKUCHAŘKU
aneb „VÁNOČNÍ PERNÍČKY“ v akci



Kultura & zábava
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* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ – 90“.
Vstup free. www.clubzatisi.cz

Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov. Výroba adventních věnců a voňavých perníčků.

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 000 167.

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá dne
25.11.2010 již tradičně společenské setkání v restauraci „U
tří bříz“, které se koná od 16.00
hod. Jste srdečně vítání. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167, 724 706
Půjčovna
LAZARIÁN- 773.
SKÉHO SERVISU oznamuje
změnu sídla z ul. Lidická 86, PV Kavárna Galerie ND v Prostěna HACAROVA 2, PV - zabez- jově. Karel NOVÁK RETRO
pečuje pro tělesně postižené FOTOGRAFIE 1962 – 1985.
občany a seniory zapůjčení po- Výstava potrvá do 8.12.2010.
můcek: polohovací lůžka, ortopedické vozíky, pevná a pojízdná
Regionální informační
WC křesla, pevná a pojízdná
centrum - prostory
chodítka, sedačky do vany, franprostějovského zámku.
couzské hole. Půjčování zajiště- V současné době probíhá výstano po telefonické domluvě: pí. V. va obrazů Jany JURÁŠKOVÉ.
Zapletalová 776 054 299.
Otevírací doba RICu je: Pondělí
– pátek 9:00 – 17:00 hod., soboInformační centrum
ta, neděle 9:00 – 12:00 hod.
pro mládež Prostějov
Vstup zdarma. Kontakt: RegioOtvírací doba:
nální informační centrum, PerPondělí 12:30 – 17:30 hod.
nštýnské nám. 8, Prostějov. Tel.:
Úterý 12:30 – 17:30 hod.
582 329 723.
Středa 14:00 – 19:00 hod.
Čtvrtek 14:00 – 19:00 hod.
Sounds of the Grave 2010/IV.
Pátek 12:30 – 17:30 hod.
Pátek 26.11. 2010. Prostějov.
Nový web ICM Prostějov:
Apollo 13. Odlet 20.00 hodin.
www.icmprostejov.cz
Vystoupí: FROM BEYOND;
/brutal doom/, TORTHARRY
Český svaz ochránců přírody /death metal/, COARSE GRA– Ekocentrum Iris:
IN /modern metal/, TOJS /dark
Tvořivá dílna - Adventní věnce metal/.
a voňavé perníčky - pátek 26. listopadu od 16.00 do 18.00 hod. Základní umělecká škola Konice

KUPÓN č. 46
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

Vás srdečně zve na PODZIMNÍ
KONCERT ve čtvrtek 25. listopadu 2010 v 18.00 hodin v koncertním sále konického zámku,
účinkují žáci školy.
Dne 7. prosince 2010 se koná od
9.00 do 16.00 hod. Den otevřených dveří – „ZLATÉ ČESKÉ
RUČIČKY“ na SOU obchodním nám. E.Husserla v Prostějově (za Priorem). Srdečně zveme všechny zájemce o studium i
příznivce školy na prezentaci
oborů kuchař, číšník, cukrář, řezník, prodavač, výrobce kožedělného zboží, obchodník, kosmetička.
Charitativní sbírka
Občanské sdružení Pomocná ruka pořádá charitativní sbírku.
Sbírka se koná: v pátek
3.12.2010 od 10.00 do 16.00
hod. Kde: ZŠ Jana Železného na
Sídlišti svobody a ZŠ a RG Studentská ul. Sbírá se: oblečení,
hračky, lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj.
Vše balené v sáčcích a pytlích
Info na adrese: OS Pomocná ruka, Školní 32, Prostějov. Tel.:
582 335 251.
Charitativní představení
V pondělí 22. listopadu se v
17.00 hod. uskuteční v prostějovském Městském divadle charitativní představení - česká lidová
opereta Járy Beneše - NA TÝ
LOUCE ZELENÝ. V hlavní roli
účinkuje Josef Zíma, režie Miroslav Grisa. Pořadatelem je Svatolazarská komenda, akci finančně
podpořilo město Prostějov.
„SEMTAMNÍK“ pro členy
OO SONS Prostějov
Pondělí 22.11. od 14.30 do 15.30
hod. Rehabilitační cvičení pro
zlepšení tělesné kondice a zraku

pro všechny generace.
Středa 24. 11. od 9.00 do 10.00
hod. Kurz anglického jazyka
Od 13.00 Klub turistiky zve
všechny své příznivce na „Rozloučení s turistickou sezónou“ do
restaurace Na Kovárně v Krasicích.
Čtvrtek 25.11. od 11.00 do
16.00 hod. Zájmový klub – klubovna SONS
Od 14.00 hod. Výroba Adventních věnců v klubovně. Chvojí,
svíčky a vázací drátek zajistíme.
Z důvodu nákupu potřebných
věcí svoji účast nahlaste do
18.11.
Pátek 26.11. od 7.00 do 8.00
hod. Relaxační plavání.
Sportcentrum – DDM Prostějov pořádá pro děti i dospělé:
„Čertovský rej“ – pohádkové
soutěžní odpoledne, pekelné a
nebeské soutěže, tvoření pro šikovné ručičky a ukázky lidových
řemesel. Sportcentrum – DDM,
Olympijská 4, Prostějov 28.11.2010 od 14.00 do 17.00
hodin. Všichni účastníci budou
odměněni drobnými dárky. Na
děti, které přijdou v maskách čeká odměna. Informace: Sportcentrum – DDM, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz, tel.
582 332 297
JEDNODENNÍ
LYŽAŘSKÉ
ZÁJEZDY s výukou lyžování pro
děti - 8.1.2011 - Jeseníky (podle
sněhových podmínek). Přihlášky
a platby: na Sportcentrum –
DDM do 17.12.2011. Cena:
290,-Kč/ osoba (cena za dopravu). Pedagogický dozor zajištěn
po celou dobu zájezdu.Výuka lyžování pro děti proběhne v dopoledních hodinách pod vedením
instruktorů (výuka lyžování je v
ceně zájezdu).
Další zájezdy: 22.1.2011,
12.2.2011, 5.3.2011. Předpo-

kládané lyžařské areály: Dolní
Morava, Hynčice, Paprsek, nový
areál Kouty nad Desnou. Informace: Sportcentrum – DDM 582
332 296, 582 332 297, e-mail:tzajickova@sportcentrumddm
.cz, Mgr. Dalibor Ovečka 604
821 175
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH - 13.3. – 18.3.2011. Místo
konání: Hynčice pod Sušinou.
Ubytování : HOTEL POD ZVONEM a UBYTOVNA STARÁ
ŠKOLA. Závazné přihlášky:
Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, Prostějov, záloha do
5.12.2010. Pedagogický dozor a
sportovní instruktoři jsou k dispozici po celou dobu tábora. Informace: tel. 582 332 297, 582
332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz, Jiří
Novák 776 583 694
Relaxační tábor u moře – ŘECKO Neos Marmaras - 17.6 –
26.6.2011. Místo konání: Chalkidiki - Neos Marmaras. Ubytování: penzion. Strava: rozšířená
česká polopenze. Pedagogický
dozor je k dispozici po celou dobu tábora. Informace: tel. 582
332 297, 582 332 296, e-mail:
tzajickova@sportcentrumddm.
cz, Jan Zatloukal 777 311 108.
Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.
ve spolupráci se Středomoravskou nemocniční a. s. – Nemocnice Prostějov pořádají výstavu
fotografií dětí, které se léčily na
Hemato-onkologickém oddělení
FN v Olomouci „NA POUTI
ZA ZDRAVÍM“. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 22.
listopadu 2010 v 16.00 hod. ve
vestibulu Nemocnice v Prostějově. Vernisáž zahájí kulturním
vystoupením Romantica Romana Doležala. Výstava potrvá do

Správná odpověď z č. 44 Na snímku je budova - Husův sbor - Demelova ul. Vylosovaným výhercem se
stává paní Renáta Benešová, Prostějovská 242, Kralice na Hané. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 30. listopadu
2010, 15.00 hodin na adresu redakce uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce
zveřejníme v pondělí 6. prosince 2010. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX
PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37, TEL: 582 346 300

2. ledna 2011.
DOMOVNÍ SPRÁVA
PROSTĚJOV, s.r.o
VÍCEÚČELOVÁ HALAZIMNÍ STADION
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST:
Úterý 23. listopadu: 11:00 12:30 hod.
Pátek 26. listopadu: 10:00 11:30 hod.
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Sobota 27. listopadu: BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI NENÍ !
Neděle 28. listopadu: BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI NENÍ !

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

Pište na e-mail
redakce:

vecernik@pv.cz
nebo volejte
582 333 433,
608 960 042
Městské
divadlo
Městské
divadlo
Pondělí 22. listopadu:
17.00 NA TÝ LOUCE
ZELENÝ
Charitativní představení
Česká lidová opereta
Járy Beneše
Středa 24. listopadu:
CHARITATIVNÍ AUKCE
Pořádá Střední škola, základní
škola a mateřská škola Jistota
19.00 PŘÍLIŠ HLUČNÁ
SAMOTA
Divadlo U stolu Brno
Čtvrtek 25. listopadu:
19.00 LAĎA KERNDL
& JAZZ FRIENDS
Apollo
13 13
Apollo
Pátek 26. listopadu:
20.00 SOUNDS OF THE
GRAVE 2010/IV
Sobota 27. listopadu:
22.00 I LOVE HOUSE BIRTHDAY PARTY
Simetrix
Simetrix
Pátek 26. listopadu:
DJ Aleš Drapač (Doctor)
Sobota 27. listopadu:
DJ Roman PachtaX
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Kino Metro 70
Pondělí 22. listopadu:
14.00 Cesta na jihozápad
ČR
20.00 Harry Potter a Relikvie
smrti – I. část
Britsko-americký dobrodružný velkofilm
Úterý 23. listopadu:
17.30 Harry Potter a Relikvie
smrti – I. část
20.00 Harry Potter a Relikvie
smrti – I. část
Středa 24. listopadu:
17.30 Harry Potter a Relikvie
smrti – I. část
20.00 Harry Potter a Relikvie
smrti – I. část
Čtvrtek 25. listopadu:
17.30 Bastardi
České filmové drama
20.00 Resident Evil: Afterlife
Americký sci-fi horror
Pátek 26. listopadu:
17.30 Bastardi
20.00 Resident Evil: Afterlife
Sobota 27. listopadu:
17.30 Scott Pilgrim proti zbytku
světa
Americká komedie
20.00 Resident Evil: Afterlife
Neděle 28. listopadu:
17.30 Scott Pilgrim proti zbytku
světa
20.00 Resident Evil: Afterlife
Kinoklub
DUHA
kinoklub
DUHA
Úterý 23. listopadu:
20.00 Mamut
Švédsko
Pátek 26. listopadu:
17.30 Shrek – Zvonec a konec
Americký animovaný rodinný film
20.00 Shrek – Zvonec a konec
Sobota 27. listopadu:
9.00 Mach a Šebestová
20.00 Shrek – Zvonec a konec
Kino
Konice
Kino
Konice
Pátek 26. listopadu:
18.00 Sammyho dobrodružství
Americký animovaný
film
Kulturní
klubklub
DUHA
Kulturní
DUHA
Čtvrtek 25. listopadu:
9.20 Vítání nových občánků
města Prostějova
Obřadní síň prostějovské
radnice
10.30 Vítání nových občánků
města Prostějova
Pátek 26. listopadu:
16.30 Rozsvícení vánočního
stromu s Monikou Absolonovou
Nám. T.G.Masaryka
Sobota 27. listopadu:
9.00 Hravá sobota s Michalem
Nesvadbou

Berani - 21.3.-20.4. Musíte se naučit lépe komunikovat, mnoho lidí vám stále nerozumí. Proto budete v mnohých rozhodnutích sami a musíte počítat i s tím, že okolí vám hodí nějaký ten klacek pod
nohy.
Býci - 21.4.-21.5. Je čas se usmířit s lidmi, se kterými jste se v poslední době pohádali. Řešit byste měli i své početné závazky, kvůli kterým jste ztratili hodně kamarádů. Nakonec se ale vše urovná.
Blíženci - 22.5.-21.6. Lidé z vaší branže věří ve vaše schopnosti,
proto je nesmíte zklamat. Vy ale naštěstí máte dostatek invence i talentu zvládat obtížné stavy, takže své pověsti v pohodě dostojíte.
Raci - 22.6.-22.7. Máte hodně sebevědomí, což se projeví ve vaší
práci. Jenomže ne všechno tento týden půjde podle plánu, takže do
značné míry budete muset improvizovat. Nebojte se náhlých
změn.
Lvi - 23.7.-23.8. Spousta věcí se uskuteční jinak než byste si přáli.
Navíc nejste v pohodě s partnerem, takže ani doma nebude vládnout klid. Dokonce se přistihnete při tom, že raději chodíte do
práce.
Panny - 24.8.-23.9. Někdo blízký vám nabídne pomoc, kterou ve
vaší současné situaci neodmítejte. Pokud ano, dostanete se do závratného maléru! Uprostřed týdne vás navíc čeká nepříjemná
návštěva.
Váhy - 24.9.-23.10. Nedívejte se moc dopředu, nemáte vyřešeny
současné problémy. Pokud ale budete mít alespoň trochu snahy,
můžete se dočkat zajímavých a milých výsledků. Buďte trpěliví.
Štíři - 24.10.-22.11. Upřímnost je krásná věc, ale v nejbližších
dnech si dávejte pozor na pusu. Budete řešit závažné věci a mnoho
lidí vás může chytat za každé slovíčko. Peprný komentář si nechte
na doma.
Střelci - 23.11.-21.12. Celý týden strávíte v enormním kalupu, nebudete mít čas se ani pořádně najíst. Pokud ale vydržíte, výsledný
efekt bude velice úspěšný. Víkend už strávíte v náručí milované
osoby.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Ač nejste konfliktní typy, čekají vás
spory v zaměstnání a bohužel i u rodinného krbu. Ideální by bylo
sbalit si kufry a vypadnout z města. Okolnosti vám to ovšem nedovolí.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Finančními problémy trpět nebudete, je čas
na správné investování. Nekupujte ale zbytečné věci, uvažujte a nechte si poradit od odborníka. Nebojte se investovat na burze.
Ryby - 20.2.-20.3. Hádka s partnerem může vyústit v nefalšovanou
rvačku, ve které budete mít navrch. Celkem logicky se budete těšit
do práce, kde jsou na vás naopak hodní a mají vás rádi.

22. listopadu 2010
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PV Veèerník,
Olomoucká 10,

Prostìjov
tel.:
582 333 433
e - mail:
vecernik@pv.cz

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz
ZÁJEMCI
O PLOŠNOU
INZERCI
VOLEJTE
NA ČÍSLO
608 022 023,
NEBO PIŠTE
NA E-MAIL:
pvbila@seznam.cz

I pozůstalost vás dostane do pasti dluhů
Dlouholeté spokojené manželství,
plno lásky. Takové bylo soužití
Marie a Jiřího. Jak už to chodí, potřebovali si sem tam finančně vypomoci. Nová stěna do obývacího
pokoje, nahradit zastaralou pračku
za lepší automatickou, pořídit si automobil. Kde však na to vzít? Marie
s Jiřím řešili nedostatek peněz úvěry.
Bez problémů je všechny spláceli a
žili si v pohodě. Takto proplouvali
společným životem až do důchodového věku. Potom Jiří vážně onemocněl a bohužel zákeřná choroba
byl silnější a Marie zůstala sama bez
manžela.
Sotva se stačila vyrovnat s jeho smrtí,
přišla další rána. Při vyřizování pozůstalosti vyšlo najevo, že Jiří si vzal
bez vědomí své ženy další půjčky.
Dědické řízení se táhlo a tím úroky
vesele narůstaly, navyšovaly se i

sankce za nesplacené úvěry. Marie se určitou částku, aby vyrovnala své
snažila uhradit vše, co bylo v jejich si- závazky. Marii vždy zůstane nezabalách. Jenže vysoké měsíční splátky vitelná částka.
-indoslova „sežraly její důchod a Marie
si uvědomila, že splatit vše a včas nebude nikdy schopna.
Chvíli přemýšlela a pak si uvědomila,
že existuje východisko z její beznadějné situace. Obrátila se na společnost Abivia s.r.o., jejíž pracovníci
provedli dokonalý rozbor její stávající finanční situace a navrhli řešení.
Při bližším zkoumání se ukázalo, že
některé Jiřího úvěry byly pojištěny
pro případ úmrtí. Z tohoto pojištění se
Marii podařilo část dluhů zaplatit,
přesto celková dlužná částka zůstávala pořád vysoká. Jedinou možností, jak se dluhů zbavit, se ukázalo
nakonec oddlužení podle insolventního zákona. Marii soud vyhověl a
nařídil jí splácet pod dobu pěti let
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KRAJÍČEK ZŮSTÁVÁ V TŘINCI!

ŽÁDNÁ SLAVNÁ NHL, ANI PRESTIŽNÍ KHL, HOKEJOVÝ ZADÁK LUKÁŠ KRAJÍČEK DOHRAJE SEZONU V TŘINCI! ALESPOŇ
TO TVRDÍ HRÁČŮV MANAŽER S VEDENÍM OCELÁŘŮ, KTEŘÍ SE DOHODLI NA SPOLUPRÁCI POTÉ, CO PROSTĚJOVSKMU
ODCHOVANCI PADLO ANGAŽMÁ V ASTANĚ I MYTIŠČI... ANI TAK SI OVŠEM OBRÁNCE NEMUSÍ STĚŽOVAT, PODLE DENÍKU
SPORT JE S PLATEM ŠEST SET TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ NEJLÉPE PLACENÝM HRÁČEM EXTRALIGY!

Večerníkovské

SPORTOVNÍ
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Dvě tváře Orlů: Pohárový TRIUMF

lední hokej

JESTŘÁBI
ŘÁ
Á NA KOLENOU
Hokejistům
Prostějovase
zadrhnulmotor.
Padli vŠumperku
idomasHradištěm!

vystřídal ligový KOLAPS
PROSTĚJOV - Prostějovský
basketbal zažil tento týden
opravdový svátek i ostudu.
Prostě, takové „dva v jednom“...
Zatímco po úterním skvělém
představení, kdy tým BK
Prostějov překvapivě zdolal
slovinský celek Krka Novo
město, nedávného přemožitele
Nymburku, se Orli ocitli na
vrcholu blaha a jejich popularita
mezi fanoušky rostla pomalu
až do nebe, v sobotu už bylo
vše jinak! Svěřenci trenéra
Petera Bálinta totiž nezvládli na
první dojem jednoduchý duel
proti NH Ostrava a s papírově

DENNÍ

I

BONMO T
„PROSTĚJOVŠTÍ HRÁČI SE V PODVĚDOMÍ ŽIVILI
VÝHROU NAD KRKOU NOVO město,
TAK NEMOHLI ODAT OPTIMÁLNÍ VÝKON...“
Zkušený kouč ZDENĚK HUMMEL, který
momentálně působí ve službách Nové huti Ostrava,
okamžitě odhalil, proč basketbalisté Prostějova nedokázali
zvládnout papírově lehké utkání s jeho týmem, jasným
outsiderem...

NUMERO

19

Přesně tolik branek nastříleli o víkendu
P
ssvým sokům florbalisté Prostějova a v
ttabulce druholigové divize IV se posunuli
jjiž mezi kvarteto nejlepších týmů soutěže!
„„Playmakerům“ pranic nevadilo ani
kkočování, když v sobotu nastoupili na
pploše kostelecké haly, o den později pak
na své tradičnější hroudě v Prostějově.
Více čtěte
na straně

25

ŠA
Š
AMPION
TTJ
JS
SOKOL
OKOL K
KOSTELEC
OSTELEC N
NA
AH
HANÉ-HK
A NÉÉ -HK

PECHAŘ
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

slabším
výrazněě sl
labší
bším protivníkem
proti
tivník
íkem
senzačně padli..
Pochopení pro tento nenadálý
obrat neměl ani generální
manažer Orlů Petr Fridrich.
„Bylo to prostě jako den a
noc...,“ krčil bezradně rameny
na naši otázku, cože se stalo.
„Zatímco v úterý jsme divákům
nabídli fantastický zážitek, v
sobotu to byla jednoznačně
ostuda! Jinak se to ani nazvat
nedá,“ nebral si servítky Petr
Fridrich. „Kromě Landryho

všichni
vši
šich
hnii hráči
hráč
áčii propadli
propadli
dli na celé
lé
čáře a především Lawrence má
co vysvětlovat... Situaci jsme
samozřejmě okamžitě řešili s
trenérem a dohodli jsme se, že je
plně v jeho kompetenci, jak tento
průšvih vyřeší. Všechny nás ale o
to víc mrzí, že se tak stalo po tak
nádherném zápase, jaký kluci
sehráli proti Krka Novo Mesto,“
sdělil generální manažer BK
Prostějov.
Na nějaké sáhodlouhé rozbory
kolapsu ale není čas. Už dnes

odpoledne
od
e
totiž
t t výprava
to
Orlů
vyráží
O
autobusem
do
au
Vídně. V rakouské metropoli
přespí a ráno bude pokračovat
ve směru vytýčeného cíle,
kterým je německé město Bonn.
Právě tam sehrají ve středu od
19:30 hodin příští zápas základní
skupiny EuroChallenge Cupu.
K němu by měl tým nastoupit
kompletní.
-pk-

Více čtěte
na straně

22

Strana 24
fotbal

PODZIM JE MINULOSTÍ!

Fotbalové stánky
se zavřely na zimní
zámek. Přinášíme vám
konečné tabulky po
první ppolovině soutěží

Strana 27

PO
OSMI
LETECH!
Tenista z Prostějova je opět NA MASTERS
PROSTĚJOV - Po necelých
pěti měsících se nejlepší český
tenista Tomáš Berdych vrátí
do Londýna, kde postupem
do finále Wimbledonu dosáhl
na nejlepší výsledek v kariéře.
Právě tenhle senzační úspěch
spolu s předchozím semifinále
na Roland Garros pomohl světové šestce k postupu do závěrečného Turnaje mistrů, který
začal včera a bude pokračovat
až do neděle. Jaké má vůbec
šance? Podle sázkových kanceláří i odborníků malé, on sám si
ale věří. „Mám rád zápasy, ve
kterých nejsem favorit,“ svěřil

se Tomáš Berdych před odletem
na Turnaj mistrů. „Do Londýna
se těším. Mám na něj ty nejlepší
vzpomínky,“ usmíval se.
Je však skutečností, že poslední
měsíce prohrával spíše s „pěšáky“, a teď má porážet těžké váhy
tenisu? Přesně na tenhle úkol se
chystá při Turnaji mistrů všemi
odepisovaný Tomáš Berdych. Se
svými 196 centimetry je nejvyšším ze všech osmi tenistů a londýnská 02 Arena, kde je osvětlený
jen modravý kurt a všude okolo
tma, připomíná ring. Životním
úspěchem opojený Berdych hodlá knockouty rozdávat, ne je přijí-

mat. Jako prvního vyzve už dnes
Novaka Djokoviče, zápas vysílá
od 15 hodin přímým přenosem
stanice Nova Sport.
Zatímco v letadle seděl společně
s osobním trenérem Krupou, o víkendu už za ním dorazila celá ekipa - kondiční kouč Vydrarodiče,
přítelkyně Lucie Šafářová, rodiče
i manažer Miroslav Černošek!
Budou u toho, když Berdych šokuje svět?
-pkRozhovor s Tomášem
Berdychem najdete na straně
17, podrobnější informace k
Turnaji mistrů pak čtěte na
straně 28

Volejbalistky vstupují na scénu věhlasné

CHAMPIONS LEAGUE. Už potřetí
Těžká premiéra na úvod, přijede třetí nejlepší tým Evropy!

PROSTĚJOV - Už jen hodiny
chybí do startu nového ročníku
nejprestižnější klubové soutěže na scéně ženského volejbalu CEV Champions League
2010/2011. Zatímco některé
týmy si svůj premiérový mač
odbydou již zítra, na prostějovské volejbalistky čeká debut při
třetí účasti v řadě za sebou za tři
dny, tj. ve čtvrtek 25. listopadu.
Právě v tento den od 18 hodin
přivítá tým VK Modřanská
na palubovce Městské haly
Sportcentrum-DDM nesmírně
silného protivníka, kterým je
francouzský celek RC Cannes!
Účastník letošního Final Four
Ligy mistryň, v němž jako pořadatel vybojoval třetí příčku, je
jasným favoritem nejen tohoto
utkání, ale společně s italským
družstvem Villa Cortese i celé
základní skupiny „D“. Tu doplňuje ještě polská Lodž. „Hned po
losu jsem říkal, že nemáme snadné

soupeře. Na stejné úrovni je pouze polská Lodž.
Pokud však
chceme pomýšlet
na postup, musíme v každém
zápase podat
stoprocentní výkon a možná ještě
lepší,“ vnímá sílu konkurentů ve
skupině Miroslav Čada, lodivod
prostějovských volejbalistek.
„Půjdeme však do zápasů odvážně. Play off jsme si už vyzkoušeli
a byla to příjemná zkušenost, kterou chceme zopakovat,“ burcuje
kouč své ovečky i přes červnovou
nepřízeň osudu při vídeňském losování. Každopádně fandové VK
Modřanská a vůbec všichni příznivci kvalitního ženského volejbalu se mají každopádně na co těšit!
K vidění budou zcela jistě zajímavé, dramatické a veskrze kvalitní
zápasy špičkové evropské úrovně.
Ze všech pěti základních skupin

postoupí do
vyřazovacích
bojů přímo dva
nejlepší týmy,
které doplní de
facto tři nejlepší
celky ze třetích
míst. „K postupující desítce budou nejdříve
určena dvě družstva s největším
počtem bodů na třetích příčkách.
Z této dvanáctky bude následně
určen pořadatel Final Four, který
se také stane automaticky jeho
jistým účastníkem. Ke zbylé jedenáctce pak bude přibrán ještě další
tým, jenž tak doplní dvanáctku
účastníků play off,“ objasnil postupový klíč nového ročníku Ligy
mistryň Peter Goga, sportovní ředitel prostějovského klubu. -pk-

Více čtěte
na stranách
kde najdete také speciální
p
pozvánku
na čtvrteční utkání
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Sportovní tipy týdne

LEDNÍ HOKEJ:
LIGA JUNIORŮ - 20. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC FRÝDEK-MÍSTEK
PÁTEK 26 11. 2010 18:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

VOLEJBAL:
2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ - 15. a 16. KOLO
TJ OP PROSTĚJOV - TJ TATRAN LITOVEL
SOBOTA 27. 11. 2010
10:00 a 14:00 HODIN
tělocvična TK PLUS u velodromu, Za Kosteleckou ul.

VOLEJBAL:
EXTRALIGA KADETEK, SKUPINA „C“ - 19. a 20. KOLO
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV - PVK PŘEROV PRECHEZA
SOBOTA 27. 11. 2010
10:00 a 14:00 HODIN
tělocvična ZŠ Palacká

FUTSAL:
OKRESNÍ LIGY OKF 2010/2011
TURNAJE 2. LIGY MUŽŮ A VETERÁNŮ
SOBOTA 27. 11. 2010 15:00 - 20:00 HODIN
NEDĚLE 28.11. 2010 8:00 - 18:00 HODIN
hala ZŠ a RG Prostějov a Městská hala
Kostelec na Hané - hala Nezamylice na Hané
více čtěte na straně 25

BASKETBAL:
MATTONI NBL - 12. KOLO
BK PROSTĚJOV - BK DĚČÍN
NEDĚLE 28. 11. 2010 16:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

LEDNÍ HOKEJ:
KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
JIŽNÍ MORAVY A ZLÍNA - 13. KOLO
HC GREWIS PLUMLOV
DYNAMITERS BLANSKO HK
NEDĚLE 28. 11. 2010 16:30 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

Reality
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Reality Kocourek
znalecká a realitní
kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk E. Husserla
6.000Kč/měs. + ink.
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.
Pronájem garáže ul. Žeranovská, PV.
Cena: DOHODOU

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

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

BYTY–PRONÁJEM:
1+kk, ul. Sádky
Kč 3.000,-/měsíc + inkaso
1+1, Vrahovická ul.
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso
1+1, ul. V. Ambrose
Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Vrahovická ul.
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso
2+kk, nám. T. G. Masaryka 5.000,-/měsíc + inkaso
2+kk, zařízený, ul. Školní Kč 7.000,-/měsíc + inkaso
3+1, Wolkerova ul.
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso
www.jhreality.cz

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: v RK

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
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HorníŠtěpánov,okr.Prostějov
Prodej statku na Drahanské vrchovině u lesa, započatá
rekonstrukce nyní 4+1 (nová kuch. linka, kachlová
kamna,el.,plast.okna)smožnostírozšíření,garáž,dílna.
Zast.plocha688m2,zahrada1438m2..
Cena:Kč849.000,N
O
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Prostějov,Tylovaul.
Prodej cihlového bytu 2+1 po rekonstrukci v osobním
vlastnictví.Podl.plocha55m2,zvýšenépřízemí,balkon.
Cena:Kč1.190.000,-+provize
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Určice,okr.Prostějov
Rodinný dům se 2 byty 3+1, průjezd, dvojgaráž, terasa,
dvůr se zahradou. Byt v 1. patře po rekonstrukci, ihned
k bydlení. Plyn. ÚT, samostatné měřiče energií. Zast.
plochavč.dvora382m2,zahrada84m2.
Cena:Kč1.290.000,N
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Prostějov
Prodej většího stavebního místa poblíž centra. Krásná
zahradasestaršímRD(kdemolici).Pozemekovýměře1512m2,veškeréinž.sítě. Cena:Kč3.090.000,Pronájem dílny a garáže, 65m2, ul.Olomoucká,
PV,vč. zpev. plochy.U sjezdu z dálnice.
Cena: Dohodou

Pronájem plech. sklad. haly 150m2, ul.
Olomoucká, PV, vč. zpev. plochy. U sjezdu z
dálnice.
Cena: Dohodou
Pronájem 200m2 nebyt. prostor v objektu
bývalé stodoly v Prostějově Domamyslicích.
Vhodné na sklad, lehkou výrobu, dílnu atd.
Cena: 7000Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostoru 90m2 v centru města.
Přízemí, samost. vchod, vhodné na obchod i služby.
Cena: 6000Kč/měs. + služby

Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání
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Prostějov
Pronájem nebytových prostor v areálu v průmyslové
zóněudálnice.Kancelářeod16m2,skladyadílnyod30
do 360m2,venkovníplocha60–260m2.
Cena:Kč300,-/m2/rok
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Prostějov
Pronájemkanceláře50m2 v1.patřepolyfunkčníhodomu poblíž dálnice. 2 místnosti, kuchyňka, soc. zařízení,
koberce. Vlastní vytápění, elektřina i voda. Samostatný
vstup.
Cena:Kč5.000,-/měsíc+energie
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Prostějov
Pronájem menších skladovacích prostor 80 m2 s kanceláří 50 m2 v polyfunkčním objektu. Výborná poloha
sparkováním,blízkodálnice.Vl.vytápění,elektřina,voda.
Ideálníjakovzorkováprodejna,prostoryprospedici,prodejnamotocyklů.. Cena:Kč10.000,-/měsíc+energie

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
Kč690.000,-SLEVA!
2+1,ul.Šárka–DB,75m2,2.patro,pův.stav
Kč720.000,--SLEVA!
2+1, Okružní ul. – DB, cihla, 1. patro, balkon, 50 m2
Kč750.000,2+kk,Studentskául.–DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč990.000,--SLEVA!
2+1,Tylovaul.–OV,cihla,55m2,zv.přízemí,balkon,
porek.
Kč1.190.000+provize
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

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

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.
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rozhovor týdne
Hodně zajímavé minterview jsme pořídili v uplynulém týdnu, kdy se i pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník rozvykládal v rámci velké tiskové konference Tomáš Berdych, v současnosti suverénně nejlepší český tenista. Člen TK Agrofert pohovořil pro
média v kongresovém sálu Hotelu Tennis Club a to symbolicky ve sváteční den, který připadl na středu 17. listopadu. Téma bylo jasné: premiérová účast na Turnaji mistrů! A kdo že bude naším pozvaným hostem před diktafon pro příští číslo? To
si ještě nechejme jako překvapení...

Z PROSTĚJOVA DO LONDÝNA aneb jak se tenista TK Agrofert Tomáš Berdych vypravil na Turnaj mistrů

„Mám rád zápasy, ve kterých nejsem favorit a jdu do utkání jakoby ten ´druhej´!“
PROSTĚJOV - V den, kdy si Česká republika připomněla
výročí „sametové revoluce“, si Tomáš Berdych ráno naposledy
zatrénoval na domácí hroudě, těsně před polednem pak
promluvil s novináři, načež se automobilem vydal do rakouské
metropole, odkud z vídeňského letiště zamířil na Turnaj mistrů
do Londýna, kde se pětadvacetiletá tuzemská jednička popasuje
o jeden z nejcennějších titulů bílého sportu. Na prestižní podnik
se kvalifikoval jako první český tenista po osmi letech! „Moc
se těším, snad neudělám ostudu,“ pronesl momentálně šestý
hráč světového žebříčku. S trojicí soupeřů, které mu přiřknul
los do základní skupiny, má však negativní zápasovou bilanci,
se všemi navíc prohrál i poslední vzájemný zápas... „Skupina
je samozřejmě velice těžká. Na tomto turnaji už si ale hráče
nemohu vybírat. Na druhou stranu se mi v pozici outsidera hraje
podstatně lépe, není na mě takový tlak, několikrát jsem to již
prokázal. Na posledních turnajích se mi sice moc nedařilo, ale
do závěrečného Masters mohu jít s klidnější hlavou a doufám,
že se to projeví i na mé hře. Hrát a uspět se dá s každým, mám
všem co vracet,“ uvedl ve středu prostějovský tenista a dodal:
„Troufám si říct, že stěžejní bude první zápas s Djokovičem, od
něj se vše bude odvíjet.“ Tento duel je přitom na programu už
dnes odpoledne!
Tomáši, kdy vás letos
poprvé vážně napadlo,
že byste si mohl zahrát na závěrečném podniku sezóny
Masters?
„Troufám si říct, že někdy v
období po French Open v Paříži,
kdy se blížil Wimbledon. V tu
dobu se mi dařilo, šlo to zápas
od zápasu dál a dál, tak
jsem si říkal, že ta sezóna je
opravdu dobře rozjetá. Ve
Wimbledonu to pak dopadlo
výborně a vypadalo to už
hodně nadějně. Pořád jsem
se ale snažil krotit, abych
nemyslel moc dopředu. Přesto
o
byl závěr roku tím vším okolo
trochu víc poznamenaný. Byla
to pro mě úplně nová situace.
Strašně jsem si přál na Masters
poprvé v kariéře zahrát a možná
mě to i dost svazovalo. Naštěstí
to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Pravidla jsou taková, jaká jsou.
Někdy člověk ani nepotřebuje
zahrát úplně skvělej super výsledek, aby se mu to povedlo.
Takže některé výpadky jsem
dokázal nahradit, důležité bylo,
že celá sezóna se vydařila výborně.“
A kdy jste tomu začal
skutečně věřit?
„Až ve chvíli, kdy to bylo oficiální. Nemůžu říct, že bych vyloženě čekal, že teď ten prohraje,
já vyhraju a vyjde to. Až to bylo
na papíře, tak to bylo definitivně
jasné.“
Los vaší skupiny mluví o
tom, že se všemi třemi
soupeři máte svoje účty. Těšíte
se na jejich vyřizování?
„Přesně tak, těch nevyřízených
účtů z letošních zápasů je tam
poměrně dost... Soupeři se ale
nedali vůbec vybírat. Snad jediné jméno, kdybych si mohl
skutečně někoho vybrat do skupiny, tak bych možná řekl David
Ferrer. Ten by byl na pozici, kde
je v mé skupině Roddick, který hraje Masters poosmé a má
spoustu zkušeností. Jinak je to
kvalita vedle kvality, prostě ta
nejužší světová špička. Na druhou stranu
já mám rád pozici,
kdy nejsem favoritem
a jdu do utkání jakoby
ten ´druhej´. Ve většině takových zápasů to pro mě
dopadlo dobře. V každém případě na Masters se moc těším, bude to pro mě něco nového, další
obrovská zkušenost.“
Přes koho z trojice
Nadal, Djokovič,
Roddick může vést cesta do
semifinále?
„Nevím, jestli jsem zrovna já
ten nejlepší na nějaké počty.
(úsměv) Když to vezmu tou

nejjednodušší cestou, tak je to
přes všechny tři. Žádné spekulování o tom, jestli ten či ten
vyhraje na dva nebo na tři sety,
nebo tomu bude stačit tolik gamů. Samozřejmě i to je cesta,
ale až ta poslední možná. Když
vezmu ten ideální scénář, tak to
vezmu přes všechny tři! (směje

by nemusí, je třeba si totiž zvykat i na ty nové pozice, ale pořád
jsem zastáncem, že mám rád
zápasy, ve kterých nejsem favorit. V takové roli se mi vždycky
hrálo dobře. Necháme ten tlak
na jiných, ať oni ukážou, co v
nich je a uvidíme.... Neříkám,
že tím to bude pro mě lehčí, to
vůbec ne, zápasy naopak budou
strašně těžké. Ale opakuji, moc
se těším.“
Vezete si tedy s sebou do
Londýna pohodu, kterou jste po určitém tápání nabral na posledním turnaji v
Paříži?
„Jisté to není nikdy, ale
člověk se snaží dělat
všechno pro to, aby se
cítil co nejlépe a byl v co
nejlepší formě. Aby se
se ráno vzbudil a mohl
si říct, že pro to udělal v
posledních dnech maximum a s čistým svědomím mohl jít na kurt
prodat to, nejlíp jak bude moct.
To je i můj případ. Příprava šla
podle plánu, měl jsem po Paříži
dva dny volna, pak jsem začal
trénovat. Tak uvidíme, co z toho
bude...“
Jak jste
na tom
po zdravotní, fyzické i
psychické stránce?
„Jakoby
mi ten fakt,
že jsem se
probojoval na
Turnaj mistrů,
nalil novou
energii
do žil.
Člověk
si sice
říká,
ž e

chické stránce je pozitivní, že
se vracím na místo, kde si může
vybavit dobré vzpomínky. Ono
to tak i funguje, že když zrovna
nehrajete, prochází vám hlavou
to příjemné, co jste v tom či
onom městě prožil. Je důležité,
když člověk není negativní, někde v místě, s nímž má spojené
spíše nepříjemné věci. Věřím, že
se to může promítnout i přímo na
kurtu do mé hry.“
Wimbledonský centrkurt ale tentokrát vyměníte za hodně „divadelní“ prostředí supermoderní O2
Arény. Jak se do tamní haly

těšíte?
„Spousta lidí říká, že mají tohle
prostředí rádi. Při zápasech je
osvětlený jen kurt, což je pro
tenistu dobré, jelikož nevidí
všechno kolem a neruší ho další
světla či nápisy a reklamy. Kluci
říkali, že si člověk připadá jak
v ringu. Osvětlený je jen kurt a
všechno kolem je tmavé.“
Pojedete se na Turnaj
mistrů spíš učit?
„Nechci se tam jenom učit! To,
co se tam bude dít na kurtu,
nebude zase až tak odlišné od
jiných turnajů nebo velkých zápasů. Už jsem si letos prožil dvě
semifinále na grandslamu, jedno
finále, už mám takové vypjaté
situace zažité. Doufám, že jsem
na všechno připravený dobře a
pojedu do Londýna, jako kdyby to pro mě nebyl první start.
Člověk ví, že bude
hrát tři zápasy a
půjde do toho

se)) Čeká mě první
pr ní zápas
ápas s
Djokovičem, to je pro mě to
nejdůležitější, to je ten start.
To, kdo bude po tom,
přijde na řadu až následně. Vím, kteří
soupeři tam budou, že hraju
nejméně tři
zápasy, ale
to na co
se musím
připravit, je
první utkání. Až zvládnu první
utkání, jsem
schopen říct,
pojďme na
další.“
S čím tedy budete po návratu z
od začátku naLondýna spokoplno. Soupeři sice
jený?
budou extrémně těžcí,
„Nad tím jsem
nebudu si moct ani na
nepřemýšlel...
Teď jsem rád, BUDE BOJOVAT. Přestože nepatří ke žhavým kandidátům na chvíli oddechnout, ale
že se mi poda- vítězství, přesto se česká jednička hodlá na Turnaji mistrů odvést ma- určitě bych tam nechtěl
řilo na Masters ximum a porvat se o co nejlepší výsledek.
Foto: internet jet pouze se učit. Moc
dobře vím, jak je těžké
dostat. Tím jsem
se tam kvalifikovat a
splnil druhý cíl,
který jsem si pro letošek dal. sezóna už je strašně dlouhá, ale těžko můžu říkat, že se tam kvaKonkrétní cíl pro celkové účin- když se probojuje na takový lifikuju dalších pět let po sobě.
kování na Turnaji mistrů ne- podnik, tak ještě v sobě najde Takže chci letos v Londýně i němám. Asi to zopakuji, pro mě další sílu. Po zdravotní stránce co pořádného předvést.“
je v tuto chvíli skutečně nejdů- se cítím dobře, nemám žádný
Můžete v anglické metležitější a hlavní ten první zápas problém, netrápí mě ani drobropoli třeba i zúročit
s Djokovičem. Od toho se vše nosti. Opravdu se těším se na zkušenosti, které jste nabyl jaodrazí, uvidíme, jak se to bude zápasy a doufám, že nebudou ko náhradník při Turnaji misjenom
tři...“
trů před třemi lety v Šanghaji?
j
Jak vnímáte, „Troufám si říct, že ano, protože se vracíte do že když jsem tam byl poprvé,
města,
kde jste v le- poznal jsem, že shon a zájem je
m
tošním
roce zažil nej- jiný než na normálním turnaji.
to
větší
vě úspěch kariéry, Přece jenom tam nás bude jen
vyvíjet. A až skončím, pak to když jste se probojoval do fi- osm, zájem fanoušků i médií tak
můžeme zhodnotit, jaké to bylo, n á l e g r a n d s l a m o v é h o bude výrazně větší. Napoprvé
jestli dobré nebo špatné.“
Wimbledonu. Máte radost, že je z toho člověk fakt vykulenej
V průběhu sezony jste se Turnaj mistrů hraje právě (usměje se). Na druhou stranu
do většiny zápasů vstu- zde, nebo je vám jedno, na kte- teď budu hrát zápasy a i těch dopoval v roli favorita. Teď to rém místě planety by to bylo? provodných věcí ubude. Co vím,
bude jiné, protože mezi největ- „Určitě to vnímám a po psy- tak máme jen dvě oficiální akce
ší kandidáty na vítězství nepatříte a sám říkáte, že tato role
vám vyhovuje...
„To máte pravdu. Já netvrdím, že
je úplně lepší, když člověk jako„V čele prostějovského tenisu stojím jednadvacátý
rok a za tu dobu jsme měli šest hráčů v první
stovce, z toho čtyři dokonce v elitní desítce. Jen
BERDYCH VERSUS HVĚZDY
těžko se najde na světě jiné padesátitisícové
město, které se může pochlubit touto bilancí!
RAFAEL NADAL
3:8
A po Jirkovi Novákovi je ´Berďa´ druhým
Současnou světovou jedničku porazil naposledy před čtyřmi lety.
naším borcem, který se probojoval na závěrečné Masters. Jsem
NOVAK DJOKOVIČ
1:3
rád, že je to právě Tomáš, který s námi v jedenácti letech po
Srba vyřadil ve Wimbledonu, v září při Davis Cupu ho ale rozhodilo
přechodu z Valašského Meziříčí do Prostějova začínal a už tehdy
jeho simulování...
se vědělo, že má velké předpoklady. Skutečně moc mě těší, že je
ANDY RODDICK
2:6
naplňuje. Přeji mu hodně štěstí i dalších úspěchů a věřím, že v jeho
Letos ze tří utkání nevyhrál ani jedno. Poslední výhra se datuje z
věku je postup na Masters teprve tím vstupem do nejvyšších pater
roku 2008
světového tenisu.“
Miroslav ČERNOŠEK,
spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS,
Další čtyři soupeře může potkat až v případném semifinále:
majitel agentury Česká sportovní a šéf prostějovského tenisu
Federer 3:9, Murray 2:1, Söderling 3:6, Ferrer 2:5

ppohledem
ohledem bbosse
osse

(ve čtvrtek proběhlo fotografování, v pátek hodiny pro média pozn.red.). Tím to končí a pak se
můžu soustředit jen na sebe, na
tenis. Udělat si program podle
toho, kdy budu hrát a co mě čeká. Podmínky jsou na Turnaji
mistrů úplně ideální.“
Zmínil jste, že startem
na Masters jste si splnil
druhý cíl letošního roku. Jaký
byl ten první?
„Vrátit se zpátky do první desítky. To by ale neznamenalo, že
pojedu do Londýna, takže byť
deváté či desáté místo je určitě
příjemné, je na druhou stranu
takové smolné.
Člověk
pak muČl
sí čekat, jestli se
nezraní někdo
ne
z prvních osmi,
aby se tam nejel
ab
jen dívat. Jsem
rád, že jsem se
rá
propracoval na
pr
tu šestou příčku,
což ale neznamená, že můžu
skončit v Londýně jakkoliv.
Chci udělat maximum pro co
nejlepší výsledek.“
Jak vůbec máte ve své
hiearchii nastaveny priority? Co je důležitější - účast
na Masters, žebříček, Davisův
pohár nebo úspěch na grandslamové turnaji?
„Myslím si, že v tenise je hezké
právě to, že nemáme v sezóně
pouze jeden vrchol. Opravdu se
to rozdělit do několika různých
sfér. Davis Cup je týmovou soutěží, co je úplně něco jiného, má
to své nekopírovatelné kouzlo.
Grand Slam hraje stodvacetosm
hráčů, což je spousta lidí, trvá to
relativně dlouho, takže dosáhnout na vrchol, nebo nějakého
úspěchu je fakt sladký pocit.
Současně vás to vynese na žebříčku do určitého postavení, které musíte během roku potvrzo-

vat. No a Masters? To
je vrcholek toho všeho! Takže,
když to shrnu, každý vrchol má
svůj nenahraditelný význam a já
v tom nedělám přílišné rozdíly.“
Jak berete, že se hraje
takhle pozdě na podzim,
když máte za sebou pětadvacet turnajů? Možná by jste si
dovedl představit ležet v tuto
chvíli již na pláži...

TOMÁŠ BERDYCH SI SPLNIL SVŮJ SEN.„Dostat se do Londýna
je odměna za všechnu tu celoroční tvrdou práci a jsem hodně šťastný, že
vidím své jméno mezi osmi nejlepšími hráči světa,“ neskrýval své pocity prostějovský tenista.
Foto: Zdeněk Pěnička
„Samozřejmě, že dovedl. (smích)
Ta otázka by ale měla být postavená trochu jinak, protože
Masters nemůže být nikdy jindy
než na konci sezony. Otázka je,
jestli se týdny v roce a turnaje nedají poskládat jinak. Já tvrdím, že
dají! Klidně by už teď mohl být
konec, mohli bychom tady sedět
a hodnotit sezónu. Doufám, že
aspoň od roku 2012 bude sezona
končit o dva nebo tři týdny
Vybavujete si, jak jste
prožíval, když váš kamarád
z prostějovského kluma
bu Jiří Novák bojoval před
osmi
osm lety na Turnaji mistrů v
čínské
Šanghaji a v prvním
čín
zápase
porazil Andre
zá
Agassiho?
Ag
„Moc
„M dobře. Zrovna jsem začínal
čín kariéru, objížděl jsem
maličké
turnaje. Myslím, že
m
jsem ten týden byl zrovna v
Hrotovicích, což byla malá vesnička, kde byl turnaj, který jsem
nakonec celý vyhrál. Každý den
jsme to tam s klukama sledovali a hodně to prožívali. Když se
pak Jirka vrátil domů, udělal v
Prostějově malé posezení a vyprávěl nám zážitky. Já tam byl
pozvaný v roli malého kluka,
který s ním párkrát trénoval a

znal se s ním. O to větší pro mě
byl tehdy zážitek, že se mu to povedlo. A teď jsem v pozici, jako
byl on. Tohle je vážně splněný
sen.“
V průběhu roku vám několikrát vyjádřil podporu i Ivan Lendl, který při návštěvě Prostějova říkal: „Klid,
to je jasný, že se do Londýna
dostane, ať se nesoustředí na to,
jestli bude hrát, ale jak tam bude hrát!“ Vy jste byli po nedávné exhibici v Budapešti na večeři, jaké bylo vzájemné setkání?
„Musím přiznat, že nesmírně příjemné. Dá se říct, že celý večer
jsem jenom seděl a poslouchal...
Ať už od zkušeností, co on zažil,
jak trénoval, nebo co teď dělá.
Prostě jsem pozorně hltal veškeré
jeho poznatky (úsměv). Od něj se
člověk může strašně moc naučit!
Paradoxně však o mém Masters
jsme se vůbec nebavili. Na toto téma nepadlo ani jedno slovo! Spíše
on sám říkal, jak to míval. A jednou
jsem se musel fakt zasmát, když mi
vyprávěl, že ve chvíli, kdy jednou
potřeboval zahrát výbornej výsledek na Australian Open, tak prostě
Masters vynechal a nehrál! To jsem
jen kroutil očima. Bylo to fakt zajímavé povídání.“
Petr Kozák

partneři Tomáše Berdycha:



MLADÁ LEGENDA. Přestože je mu teprve pětadvacet, už dohnal své předchůdce a během červnového turnaje
UniCredit Czech Open mohl být přijat mezi hvězdy prostějovského tenisu, kam jej určitě katapultovalo semifinále
na Roland Garros a následně i wimbledonské finále. Nyní k tomu Tomáš Berdych přidává start na Turnaji mistrů, v čemž tak
napodobuje Karla Nováčka (na snímku uprostřed) a Jiřího Nováka.
Foto: Archív PV Večerníku

Reality

22. listopadu 2010
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Rodinné domy:
OLŠANY u
PV - zděný
RD 3+kk na
klíč, typ
BUNGA-

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

tel.:
mobil:

2

LOV, pozemek 525 m ,
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

EXKLUZIVNĚ!
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

RD Doloplazy
Tel: 777 231 606
Přízemní řadový RD 2+1, lokální plynové
topení, el. bojler, obecní vodovod a kanalizace. Za domem dvorek. K nemovitosti náleží i
zahrada o výměře 337 m2. Cena: 620.000 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+kk, n/c, sídl. Svornosti, PV
5.800,-/měs.vč.ink
1+1, n/p, Pujmanova
5.700,- Kč/měs.vč.ink.
2+kk, z/c, Uprkova, PV
7.000,-Kč/měs.+ink.
3+1, n/p, Belgická, PV
8.000,- Kč/měs.vč.ink.
4+1, n/c, Bulharská, PV
9.000,-/měs.vč.ink.

BYTY PRODEJ:
1+kk, ov/c,Krasická, PV
1+1, ov/p M.Pujmanové, PV
2+1, ov/c, Újezd, PV
2+1, db/pA. Slavíčka, PV
2+kk,ov/c, Krasická,PV
3+1,ov/p,Partyzánská,PV
3+1,ov/c, Krapkova, PV

1.000.000,- Kč
650.000,- Kč
1.250.000,- Kč
900.000,- Kč
1.820.000,- Kč
1.330.000,- Kč
1.500.000,- Kč

POZEMKY:
St.p. Lešany, 1480 m2,
Vřesovice, 900 m2
Olšany, 900m2

280,-Kč/m2
480,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2

RODINNÉ DOMY
RD Mozartova, PV
RD Nezamyslice

4.000.000,- Kč
860.000,- 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+1, 53 m2,3.NP,
nové zděné jádro, dům po revitalizaci.
CENA: dohodou v RK
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 dohodou v RK

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

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

1880 tis.Kč
1499 tis.Kč
1100 tis.Kč !
1320 tis.Kč

1+kk E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
1+kk Krasická, 48m2, zařízen, gar. stání. 8.000 Kč
2
5.100 Kč+en
1+kk Drozdovice, 31m .
2+kk Drozdovice, 51m2, novostavba 5.900 Kč+en
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.

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
1320 tis.Kč, NOVINKA
2+1, panel, E.Valenty, 59 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
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)
3+1 OV panel, Sídl.E.Beneše, 78 m2, zděné jádro
1550 tis.Kč, SLEVA
3+1 OV panel, A.Slavíčka, 75 m2, krásný byt
1599 tis.Kč, NOVINKA !
1750 tis.Kč
3+1 OV, cihla, Sídl.Sport Kostel.n/H, 80 m2
1690 tis.Kč, SLEVA !
3+1 OV, panel, Martinákova, 85 m2
3+1 OV cihla, Vojáčkovo nám., (nádherný byt) 1960 tis. Kč
3,5+1 DR cihla, 86 m2, krásný, podkr.ložn., pracovna, spíž, zahrada, garáž, exklusiv
1990 tis.Kč/měs.

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
2+1 OV, Němčice n. H.
830tis 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, 1426m
2. 1400 Kč/m2
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek. 890tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč

NOVINKY:

„SUPERNABÍDKA“ :
1) Velmi pěkný RD 3+1 v Krasicích
2 3+1 v OV A.Slavíčka, 75 m2,
3) 3+1 Sídl.E.Beneše,
4) 2+1 DR E.Valenty, krásný byt,

Byty:

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+ 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 Hradební
3,5 tis.Kč + inkaso, NOVINKA
1+0 Olomoucká
4 tis.Kč, NOVINKA
1+kk Sídl.Svornosti
5,8 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
--------------------------------------------------------------------2+1 Čelechovice n/H
4,6 tis.Kč + 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.Kč 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 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.
2+1 Českobratrská
6,7 tis.Kč.vč.ink.
2+1 Martinákova
8 tis.vč.ink.
2+1 Fanderlíkova
5 tis.+ ink., NOVINKA
2+1 Krasická, podkroví
9 tis.Kč + ink., NOVINKA
2+1 Havlíčkova
5 tis.Kč + ink., NOVINKA
-------------------------------------------------------------3+1 Karlov
8 tis.Kč + 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.Kč + ink.
3+1 Pod Kosířem
8,2 tis.Kč vč.ink.
9,5 tis.Kč + ink.
3+1 Třebízského, 135 m2, 2 balkony
3+1 Komenského, podkroví
7 tis.Kč + ink.
3+1 Hvězda
7 tis.Kč + 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.Kč vč.ink.
5+1 RD v Držovicích, s garáží, zahr., saunou
13 tis.Kč
40 tis./rok
RD V. Outraty, 80 m2, 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

RD :
2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
380 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa
565 tis.Kč
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
860 tis.Kč
3+1 Dub nad Moravou, rekonstr.
890 tis.Kč
2
1020 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m
1360 tis.Kč
3+1 Otaslavice, zahr., 870 m2
3+1 Krasice s dvorkem, pěkný
1880 tis.Kč
1950 tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516 m2
3+kk Mostkovice, 430 m2, blízko Pluml.přehrady 2 280 tis.Kč
5+1 Hruška, 2 garáže
2580 tis.Kč
3+1 Prostějov u Aquaparku, se zahr., garáží
2575 tis.Kč
2020 tis.Kč
7+1 Vřesovice, 280 m2, velmi pěkný
4+1 Hrdibořice
2570 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
Další byty a RD - viz web RK.

Komerční prostory :
Obchod - u centra
10 tis.Kč/měs.
Zajetý Klub s diskotékou - pronáj.,
10 tis.Kč/měs.
trafika - prodej, el., WC, zisková
67 tis.Kč
2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Další komerční prost. - viz. web RK.

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

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

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

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

Byty prodej Prostějov

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

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

◘ 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

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

8.000 Kč vč. en

Byty prodej
2+1 DV, Zrzavého
850tis Kč
3+1 OV, Sídl. Svobody, po rek.
1.350tis Kč
3+1 OV, E. Beneše, po kompl. rek. 1.290tis Kč
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
2
Prodej komerčních prostor, 50m , 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

◘ 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.

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

* Exkluzivně nabízíme k prodeji HOTEL
ZLECHOV u Plumlovské přehrady. Veškeré
informace poskytneme případným zájemcům
pouze osobně v naší kanceláři.
* RD 3+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 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.
* RD 4+1 v Lutotíně, patrový, průjezd, zastavěná
plocha včetně dvora 328m2, zahrada 170m2, nová
el. 220V/380V, obec. vodovod, studna, plyn, 2x
koupelna, garáž. Cena k jednání 1.230.000Kč.
Tel.:728 166 255
BYTY

3+1, DB, Šárka, panel, 68m2, byt původní stav.
Cena 890.000Kč. – SLEVA !!
Tel.: 606 922 838
POZEMKY

* Prodej pozemku v Čechovicích o výměře
1820m2. Pozemek ÚP města určen pro výstavbu rodinných domů. Další info. v RK.
Cena k jednání 2.400.000Kč.
* Prodej zahrady v Soběsukách o výměře 840m2. Elektřina a plyn u pozemku.
Cena 130.000Kč.
* Prodej stavebního pozemku v centru ob2
ce Vřesovice o výměře 1057m . Pozemek má obdélníkový tvar, je přístupný z veřejné komunikace.
Veškeré ing. sítě jsou u pozemku. Cena 524.000Kč.
* Prodej orné půdy o výměře 98000m2 v katastru
města Plumlov.
Cena 11Kč/m2
- odhadní cena dle znaleckého posudku.
* Prodej oplocené zahrady v Prostějovičkách o
výměře 1454m2, na pozemku elektřina, jižní svah,
možnost výstavby chaty.
Cena 220.000Kč.
* Prodej oplocené zahrady v Plumlově, o 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 !!

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
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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:
Prodej bytu 2+1 Libušinka,
š
OV/panel.,
/
l 6.p.,60
2
m , lodžie, šatna, parkety, dlažba. Nízké náklady
na bydlení
990 000,- Kč
Pronájem bytu 2+1 Milíčova, zvýš. přízemí,
lodžie, cihla, 65 m2.
6 000,- /+plyn, el.
Pronájem bytu 1+1, E.Beneše, 28 m2, 2.NP, lodžie
5 500,, Kč/měs.
RODINNÉ DOMY:

RD 3+1 Okružní ul., dvoupodlažní, poz. 244 m2,
podsklepený, topení ÚT/plyn, obecní voda, kanalizace, garáž.
2 200 000,- Kč
RD Kostelec na Hané 3+kk, po rekonstrukci, cel. pl.
poz. 175 m2, zahrádka, topení ÚT/plyn, obecní voda,
kanalizace, volný ihned.
1 450 000,- Kč

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
Pozemek Stařechovice., el., voda, plyn. přípoj2
ka. Pozemek 1500 m , z toho zastavěná plocha 780 m2
Cena 350,- Kč/m2
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól - bývalé restaurace, o výměře 450 m2
13 000,- Kč/měs.
Pronájem Kostelecká (sídlo České pojišťovny) – lukrativní kancelářské a obchodní prostory v 4 patrové administrativní budově v centru. Prostory od 14 do 600 m2 ihned k pronájmu.
Info v RK
REKREAČNÍ NEMOVITOSTI
Rekreační chata Stražisko, pozemek 350 m2, 3+2,
veranda, terasa, v dobrém stavu.
480 000,- Kč

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

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
1+kk,OV,M.Pujmanové
550.000,-Kþ
1+1,DB,Kostelecká,34m2
650.000,-Kþ
2+1,OV,V.Ambrose,56 m2 870.000,-Kþ
SNÍŽENÍ CENY ! ! !
2+1,OV,Svatoplukova,50m2 850.000,-Kþ
2+1,OV,Miliþova,55m2,1.p 900.000,-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
NOVINKA
3+1,OV,Valenty,76m2,lodžie,2.p.,
prostor.a slunný, CIHLA
1.400.000,-Kþ
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,
1.850.000,.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!!! 699.000,-Kþ
RD 4+1,Hruška,samostatnČ stojící,cihla,
velká zahrada,krb,2xgaráž DOHODA
BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ
Výhodná cena!RD ProstČjov2x4+1,2+kk
Č
Melantrichova ul.
3.000.000,-Kþ
Krásný RD v ProstČjovČ,3 bytové jedn.
garáž,vhod. jako sídlo fy.cena DOHODA!
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
2+kk,Vápenice,90m2,luxus.
7.000,-Kþ
2+1,Miliþova,cihla, 55m2
6.600,-Kþ
4.900,-Kþ
2+1,sídl.Svobody,55m2
3+1,Kostelecká,2.p.,po rekons. 6.500,-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.

Reality, řádková inzerce

22. listopadu 2010

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
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 Dolní OV 63m2 nová koupelna 850.000Kč
2,5+1 Okružní OV 63m2+lodžie
825.000Kč
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+1Na hrázi 75m2+lod. OV po rek 1.239.000Kč
4+1Moravská 94m2 cihl.+možnost garáže 1.445.000Kč

Volejte: 723 335 940
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 2,5+1 Hradčany
RD 4+1 Přemyslovice
Chata 3+1 Ptení zánovní

246.000Kč
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
RD 3+1 Kostelec
690.000Kč
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 2x3+1 u Němčic garáž
1.500.000Kč
RD 3+1 Mostkovice po celk. rek. 1.990.000Kč
RD 7+1 Klenovice zahrada,bazén info v RK

Volejte: 732 285 189
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
PR O N Á J MY

Volejte: 739 322 895
1+kk Olomoucká 22m2 původní st.
3.300Kč+cca 500ink
1+kk Svornosti 40m2 cihla
5.800 vč. ink
1+1 Beneše 39m2+lodžie
6.500 vč.ink
2+kk Seloutky po rek 60m2 zařízený 5.900Kč vč.ink
2+1 Italská i zařízený
5.900Kč +1.300ink
2+1Olomoucká 59m2 cihla
6.000 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+1 Západní zánovní
6.900Kč+1300ink
2,5+1 S.Svobody 63m2 po celk. rek. 8.000Kč vč.ink
RD 2+1 Lešany po vnitřní rek.
5.000Kč+ink
RD 2+kk Přemyslovice po rekon. 5.000Kč+ink
RD 3+kk Husovo nám. po rek.
7.000Kč + ink

Volejte: 723 335 940
1+kk, u centra 30m2
1+1 Česká 58m2 po rek.
2+1 u centra zař. po rek.
3+1 u Němčic 72m2
RD7+1 Klenovice zahr. garáž

4.500Kč+ink
5.500Kč+ink
6.000Kč+ink
6.900kč vč.ink
info v RK

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

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

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

Pá: 9.00 - 12.00

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

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:

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

BYTY :

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

POZEMKY na RD :

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

POZEMEK KOMERCE :

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

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

reality

reality

reality

reality

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

PRONÁJEMBYTŮPROSTĚJOV:
Pokoj v RD J. Kučery 3.200 Kč vč. ink
1+1, 33 m2 Šmeralova 4.500 Kč + ink
1+1, 32 m2 E. Beneše 4.800 Kč + ink
1+1, 33 m2 Dolní
4.900 Kč + ink
3+1, 100 m2 Křížkovského
6.000 Kč + ink
RD Prostějov – Krasice 6.000 Kč + ink
VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY:
BYT 1+1 E. Beneše, OV
570.000 Kč
BYT 1+1 M. Pujmanové, OV
580.000 Kč
BYT 1+1 Šmeralova, DB 630.000 Kč
BYT 2+1 Kralice na Hané, OV
720.000 Kč
BYT 2+1 Moravská, OV, cihl.
1.000.000 Kč
BYT 3+1 Olomoucká, OV, cihl.
1.100.000 Kč
BYT 3+1 Brněnská, OV, po rek.
1.200.000 Kč
RD PROSTĚJOV – NERUDOVA
1.590.000 Kč
RD 4+1 HRUŠKA, 2x garáž, pěkný
2.145.000 Kč
NOVÝ RD 5+KK BRODEK u PV
2.450.000 Kč
RD 5+1 ČEHOVICE, po rekonstr.
2.620.000 Kč
Kompletní nabídku najdete na:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 381/10 Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851.

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

Prodám byt 2 + 1, OV, cihla, 55 m2, situovaný na východ, Olomoucká ul., 5.
patro, bez balkonu, nový výtah, původní stav. Tel.: 732 252 296, cena
820.000 Kč.

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.

Pronajmu nebytové prostory hl. ulici v
PV, cca 90 m2, velké výlohy, vhodné
na obchod, kadeřnictví, kanceláře.
Cena dohodou. Tel.: 724 337 984..
Prodám chatu na Stražisku, podezděná, 500 m2 pozemek, voda, el., krásné
prostředí. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.
Prodám byt 1 + 1, v klidné lokalitě,
E.Beneše. Tel.: 736 631 702.
Prodám zemědělskou usedlost 8 km
od Olomouce. Tel.: 739 510 836.
Prodám větší RD v Kostelci na Hané,
cca 1.900.000Kč. Tel.: 724 337 984.
Aktuálně nabízíme k prodeji
tyto byty:
* Zděný byt 3+1 po rekonstr.ukci,
78 m2, lodžie, velký sklep-dílna 22 m2,
ohrazené parkoviště a hřiště,
Janáčkova, 1.420.000,-Kč
* Byt 2+1, 56 m2, Šárka, nová koupelna,
850.000,-Kč
* Byt 2+1, po rek., V.Špály, 900.000,-Kč
* Zděný byt 3+1, po rekonstr., 74 m2,
vlast.plyn.kotel pro ohřev vody
a topení, revitaliz. dům, E.Valenty,
1.400.000,-Kč
* Zděný byt 2+1, 55 m2, pův. udrž. stav,
revital. dům, plast. okna, balkon,
Krokova, 930.000,-Kč
Rodinné domy a pozemky:
* 3+1, zahrada, po rek., Lutotín,
1.600.000,-Kč
* 6+2, v rek., zahrada, Čechovice,
1.600.000,-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:
* třípokojový byt k rekonstrukci
* čtyřpokojové byty nižší patro
nebo výtah
* rodinné domy v Prostějově a okolí,
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.

Domy prodej:

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.

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

Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.

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

www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortních pokojů
a apartmánů. Krátkodobě
i dlouhodobě, pro jednotlivce,
páry i skupiny. Tel.: 776 544 388.
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.
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. RK Nevolat!
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.
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.
Hledám ke koupi byt nebo rodinný
dům v Prostějově a okolí. Tel: 602 570
658.
Víte o někom, kdo prodává byt, rodinný dům nebo pozemek? Informaci odměním. Tel: 602 570 658.
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.
Koupím byt 3+1 v OV, jižní část města. Ne RK! Tel.: 604 487 707

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

Hledám 2+1 OV cihla v PV. Ne RK!
Tel.: 777 790 057

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.

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.

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.
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 1 + 1, 773 220 760.

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.
Prodám 4+1 v OV, ul. V.Špály. Cena:
1.500.000 Kč. Tel.: 732 851 809, 736
288 105. Ne RK!
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.

Koupím RD 1 + 1 nebo menší 2 + 1 i
bez zahrady – Klenovice, Skalka.
SMS na tel.:
Prodám RD k rekonstrukci v Určicích.
Cena 300 tis. Kč. RK nevolat. Tel.: 721
817 009.
Nabízím k prodeji pěkný dr. byt 2 + 1
celkově zrekonstruovaný, včetně
kompletního vybavení (nové spotřebiče, 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.
Pronajmu zrekonstruovaný byt 1 + kk,
volný ihned. 5.800 Kč vč, ink. Tel.: 790
36 36 38.
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.
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.
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.
Prodej RD 5 + 2, Čelechovice N/H
Kaple, po rekonstr. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.
Prodej RD 5 + 2, Čechy pod Kosířem,
po částeč. rekonstr. Garanční fond
bydlení, tel. 774 101 818.
Pronajmu garosnieru 22 m2,
Olomoucká, ihned. 777 572 247.
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.

Prodám byt 1 + 1, OV, lodžie, nízké náklady, Libušinka, cena 700.000 Kč.
Spěchá. RK nevolat! Volat po 16.00
hod. 775 607 263.
Pron. garáž, Plumlovská 608752315.
Pronajmu byt 1 + 1 na ul. St. Manharda
35 – 37. Informace na tel.: 608 733
571.
Prodám nebo pronajmu DB 3 + 1, cihla, zvýšené přízemí, vl. plyn. topení,
pronájem 8.000 Kč vč. energií. Info na
tel.: 724 31 66 33.

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.
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
Hledám elektrikáře – brigádníky. Tel.:
774 989 007.
Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. Tel.:
603 534 795.

Prodám byt 3 + 1, OV, v žádané lokalitě. Bez RK! Právně jištěno. Tel.: 721
189 022 po 19.00 hod.

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

Nabízím pronájem nejl. kosmetika,
masáže apod. Tel.: 603 818 845.

Práce domů po tel., 1 uzavřený případ
12 000 Kč, tel.: 775 974 169.

Prodám domek v obci Skalka 2 + 1,
vhodné i jako chalupa. Dvůr, zahrada.
Bližší Inko na tel.: 608 33 20 80.
Solární studio Body Sun v Prostějově
nabízí k pronájmu část svých prostor k
provozování dalších služeb souvisejících s relaxací a krásou. Bližší informace po tel. domluvě na tel.: 777 725
454.
Pronájem bytu 3 + 1 v OV, Švýcarská
ul., PV. Byt po rekonstrukci, 70 m2,
zvýš. přízemí, nezařízený. 8.900 Kč
vč. ink., 777 311 582.
Nabízím k dlouhodobému pronájmu novou garáž+ stání na soukr. pozemku, Určická ul. (u Boží muky)
Možno i jako sklad, sekční garáž. vrata + dálk. ovládání. Rozměry: vrata
212x274, užitná pl. garáže 700x336,
stání 360x490. Nabídky na tel.: 737
226 565 (8 – 18 hod.)
Prodám byt 3 + 1, cihla, OV, 1. patro,
blízko středu města. 1.000.000 Kč.
Tel.: 605 190 608. 582 34 85 58.
Prodám byt 1 + 1, E.Beneše, OV, 33
m2, 737 772 130.
Prodám garáž na Šmeralově ul. u
PFAFFu. Tel.: 776 038 107.
Pronajmu 1 + 1, 38 m2, poblíž centra.
Tel.: 777 973 937.
Pronajmu 1+1, 723 565 897 v centru.

Cestap s.r.o.– IHNED dp HPPpřijme
elektrikáře (ČSN minim. 6). GSM
603 202 023. Plat dohodou.
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.
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.
Nabízíme práci v kanceláři v
Prostějově. Tel.: 776 248 323.

Řádková inzerce, sport
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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.

Sháníte vůz? Zajistíme Vám leasing
nových, ojetých i referenčních vozů a
také vozů ze zahraničí. Sleva až
10%. Kontakt: 602 733 532.

Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

K maturitě z německého jazyka levně
připravím. Tel.: 582 33 44 91.

Vodo-topo.plyn a veškeré vodoinstalatérské práce, 608747788.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
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.
KOMINÍK
Jan Mička, kominické práce,
Čechovice, v Zahradách 5, PV
Tel.: 602 481 262.

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

Dne 24. listopadu 2010
uplyne 5 let, co prokázanou vinou
lékařů prostějovské nemocnice
MUDr. Tomáše Hrubana
a MUDr. Petra Šišmy
zemřel ve věku 15 let
můj syn Jan VYSLOUŽIL.
S láskou každý den vzpomíná
zarmoucená rodina.

Prodám slivovici (švestka) 2009, 0,7L
za 250 Kč, PV. Zn.: Velmi dobrá.
Tel.:776 268 657.

Na věky žijí Ti, které nosíme
ve svém srdci.

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

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

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

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

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

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

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

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

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE JUDr.
Pavel Kvíčala vyhlašuje záměr prodeje souboru movitých věcí dlužníka CMOON s.r.o. Jedná se o zařízení kanceláří, PC a strojní vybavení. Vše bude nabídnuto k prodeji jako celek za
nejvyšší nabídnutou cenu. Prohlídka
věcí se uskuteční dne 24.11.2010 od
14:00 hod. v Prostějově, areál AGROSTAVU a.s., Za Brněnskou ulicí 4292.
Nabídky na odkup budou učiněny téhož dne v 15:00 hod. písemnou formou na místě samém.

Akce podzim! Půjčky zdarma! Bez
registru, pro OSVČ, důchodce, ženy
MD aj. Od 30.000 – 500.000 Kč bez
poplatku. Tel.: 723 305 929.
Peněžní vánoční výpomoc, skoro
všem, 5 – 15.000 Kč. Tel.: 607 275
496.
Peníze na míru, i s příjmem pro důchodce, MD atd. Bez kaučních poplatků a registru. 604 430 422.

různé
Ruština
Rodilá mluvčí s perfektní znalostí
češtiny, nabízí výuku, doučování,
překlady ruštiny. Individuální přístup.
Tel: 777 675 891, email:
rustinaPV@seznam.cz
Doučím matematiku. 721 307 759.

Stavební sdružení provádí výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, obkladačské práce, zateplování budov a
jiné stavební práce. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.
Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, úpravy RD, bytů, fasád, komínů, mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen a další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358.
Kompletní pokládka zámkové dlažby. Kvalitně rychle, rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369.
Stavby plotů, zídek a jiné zednické
práce. Tel.: 723 522 369.
Zateplování fasády, 723 522 369.
Demoliční, bourací a vyklízecí
práce, kácení stromů. Tel.: 723 522
369.
Obklady, dlažby, 723 522 369.
Dokončování stavebních prací, zapravování, drobné zednické práce.
Tel.: 736 749 290.

gratulace

Opravy oděvů, Trávnická 63, Út 9 –
11, st 14 – 16, čt 9 – 11 hod.
Malířské a natěračské práce i s
úklidem. Levně. 777 818 463.
Masér NZP – s mnohaletou praxí,
nabízí služby ve Vašem soukromí i
mimo něj. Jemné mobilizační techniky. Specifické druhy masáží. Profesionální úroveň + přijatelné ceny.
Volejte: 731 202 302.

Žena středních let, hledá práci – poPLOŠNOU
mocnéO
úklidové
práce, v kuchyni, hlíINZERCI
VOLEJTE
dání
dětí - Němčicko
a okolí. Tel.: 776
762 907.NA ČÍSLO

608 022 023
NEBO PIŠTE NA
EMAIL
PV
Veèerník,
pvbila@seznam.cz

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

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 Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

Vodo-topo-plyn, tepelná čerpadla,
kotle na pevná a plynná paliva, podlahové topení. Tel.: 776 386 401.
Dne 27. listopadu 2010
oslaví své krásné životní
jubileum 75 roků
pan Miloslav ZACHAR.
K narozeninám srdečně
blahopřejí a do dalších let
hlavně hodně zdraví přejí
kamarádi Ivan Štefek, Zdeněk
Maťa, Ladislav Hašák
a přátelé.

Prodám obývací stěnu černé barvy,
složenou ze tří částí, ve velmi dobrém
stavu. Šířka jednoho bloku 90cm, celkem tedy 270cm, výška cca 210cm.
Možno vidět osobně, příp. zašlu foto
e-mailem. Důvod - změna dispozice
bytu. Cena do 7.500 Kč. Dohoda možná. Tel.: 604 222 203.

Dne 21. listopadu 2010
jsme si připomenuli 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Josefína KOČÍ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Zdeňka s manželem
a syn Miroslav, vnoučata
a pravnoučata

Tvé ruce už nepohladí,
ústa neporadí,
Tvou lásku nikdo nenahradí.

V tomto roce 2010 jsme
vzpomenuli na nedožité
89. narozeniny mých rodičů,
manželů Květoslavy a Miloše
CZYŽOVÝCH.
Stále vzpomíná dcera Jarka..

Dne 22. listopadu 2010
by se dožila 83. roků naše
milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Miloslava ZBOŘILOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Marcela s rodinou.

Dne 21. listopadu 2010
uplynulo 21 let od úmrtí mé
manželky, maminky a babičky,
paní Míly HRABÁLKOVÉ
z Mořic.
S láskou stále vzpomínají manžel,
děti a vnoučata.

Dne 15. listopadu 2010 jsme
si připomněli 12. výročí úmrtí
paní Vlasty ŠVÉDOVÉ.

koupím
Koupím obrazy předních českých a
moravských malířů, ale i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 605 138 473.
Sběratel koupí staré zlaté (Československé 1 – 10 dukáty 3.500 – 75.000
Kč). A stříbrné mince, bankovky, vyznamenání a numizmatickou literaturu - i celou sbírku. Solidní jednání.
Tel.: 603 161 569.
Porcelánové figurky značek:
Mišeň 5 – 20.000 Kč, Rosenthal 3 –
8.000 Kč, Volkstedt 1.500 – 5.000 Kč,
Kodaň 2 – 4.000 Kč, Slavkov 1 –
3.000 Kč, Dux 500 – 1.500 Kč, a další. Tel.: 603 161 569.

Dne 28. listopadu 2010
to bude rok, co nás opustil
pan Miroslav BENEŠ.
Stále vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Dne 22. listopadu 2010
vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí
pana Arnošta ŠVÉDU.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Iveta,
Martina a Vlasta s rodinami.

Desátý rok utekl jak voda,
zdá se to být jako dnes.
Stále zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal.
Osud to tak chtěl,
jen to moc uspěchal.

Koupím starý nábytek i z chrom. trubek do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
721 681 894.

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.
K váženému seznámení hledám ženu
přiměřeného věku. Vdovec 61/167.
Tel.: 774 809 845.

NOVINKA PŘIROZENÉ OBOČÍ
– TETOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
CHLOUPKŮ, VOLBA JEJICH
SÍLY, BARVY A HUSTOTY. Tel.:
603 818 845.

vzpomínáme

KERAMIKA PLUS

střech a izolace plochých střech. Kvalita, záruka. Tel.: 731 383 214.

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

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

práci hledá

práci
hledá
ZÁJEMCI

Provádíme kompletní vnitřní stavební práce. 605 86 41 40.

služby

KERAMIKA PLUS
Nabízím nátěry pozinkovaných

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

ZA 66 MĚSÍCŮ
MĚSÍCŮ JSEM
JSEM VYDĚLAL
VYDĚLAL
225.TIS.
225.TIS. KČ.
KČ. CHCETE
CHCETESTEJNOU
STEJNOU
ŠANCI?
ŠANCI?TEL.:
TEL.:777
777104
104909.
909.
Hledáme lepiče plakátů pro Prostějov.
Požadujeme fyzicky zdatného muže,
vlastní automobil, zručnost, operativnost astředních
svědomitost.
tel.: 608
709
Žena
let, Info
hledánapráci
– po680. úklidové práce, v kuchyni, hlímocné
dání dětí - Němčicko a okolí. Tel.: 776
762 907.

služby
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Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

Dne 22. listopadu 2010
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Jaroslava MATURY
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Nikdy nezapomenou
manželka Františka, syn Jaroslav,
dcery Jana, Dana
a Věra s rodinami.

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

Inzerce, házená

22. listopadu 2010

Karel Sochor

KERAMIKA PLUS

Sedmička

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

TJ SOKOL KOS TELEC
T
N A HANÉ-HK

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

HC TJ N ÁCHOD
Poločas:
19:17
Sedmimetrov hody: 3/2:4/2
Vyloučen:
3:2
Rozhodčí:
Horsák, Samek
Divák:
180
Sestava a branky Kostelce n.H.:
L. Chalupecký 2
Kosina 2

Ševčík 1
Šuba 2
M. Grepl
Divi 1
Varhalík 2

Varha - Kaláb
T. Grulich 7
M. Grulich 2
Jurka 5/1
Paták 7
Trenér:
Vedouc týmu:

Alois Jurík
Radek Navrátil.

VÝHRA

STAROŽITNOSTI

GOLEM

JAK SE HRÁLO...

SPOLEČENSKÝ

8. kolo: Kostelec n.H. - Náchod 31:29 (19:17), Litovel - Nov
Vesel 33:26 (13:10), Bystřice p.H. - Praha-Chodov 45:35 (24:16),
Šumperk - Košutka Plze 30:29 (14:15), Karvin SCM - Ostrava
29:29 (15:16), Jičín „B - Dvůr Králov n.L. 30:25 (16:15)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Tatran Litovel
8
6 0 2
226:195 12
2. TJ Šumperk
8
6 0 2
238:227 12
3. HCB OKD Karvin SCM
7
5 1 1
221:179 11
4. TJ Bystřice pod Hostýnem
8
5 0 3
267:248 10
5. Sokol Kostelec na Hané-HK 8
5 0 3
220:232 10
6. HC Košutka Plze
7
4 0 3
203:196
8
7. TJ Náchod
8
4 0 4
219:221
8
8. Sokol Nov Vesel
8
3 0 5
226:226
6
9. TJ Praha Chodov
8
3 0 5
228:238
6
8. HBC Jičín „B
8
3 0 5
209:231
6
11. 1.HK Dvůr Králov nad Labem 9
2 0 7
239:265
4
12. Sokol Ostrava
9
1 1 7
238:276
3

DŮM
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Kostelečtí házenkáři vyhráli

už potřetí za sebou!
K 31:29 N
KOSTELEC NA HANÉ Házenkáři Kostelce na Hané
rozjeli svoji mašinu naplno.
Poté, co dokázali zvítězit
na palubovce soupeře u
rezervy Jičína, potvrdili
body také v domácím
prostředí, kde se nenechali
zaskočit nevyzpytatelným
Náchodem. V nedělním
dopoledni předvedli
svěřenci trenéra Juríka opět
bojovný, kolektivní a hlavně
veskrze kvalitní výkon,
který jim nakonec přinesl
další, v pořadí již třetí
vítězství v řadě za sebou!
V tabulce první ligy se tak
Kostelečtí posunuli již na
pátou příčku. Vzhledem k
obrovské vyrovnanosti však
nemají zdaleka vyhráno...
V osmém dějství druhé
nejvyšší tuzemské soutěže
přivítali kostelečtí házenkáři
tým Náchodu. Domácí se
museli v utkání obejít bez
náhle zraněného dua Vasyliev
- Vymětal, za které musel
narychlo zaskočit Šuba, jehož
kouč doslova vytáhl z postele
po teplotách...
A začátek střetnutí lépe vyšel
domácím, kteří se postupně
ujali až šestibrankového
vedení. Následně došlo v
sestavě Sokolu k prostřídání,
čehož Severočeši okamžitě
využili ke zkorigování skóre.

JSOU V LAUFU. Házenkářům Kostelce na Hané se momentálně daří, včera dopoledne poznal jejich formu i severočeský Náchod.
Foto: Zdeněk Pěnička
Infarktová byla pro lodivoda
Juríka a vůbec všechny
přítomné fanoušky poslední
minuta první půle, během které
domácí po vlastních chybách
inkasovali hned třikrát! V
poločase se tak mohli těšit z
„jen“ dvoubrankového vedení
- 19:17.
Ve druhém dějství se kostelečtí
plejeři vrátili ke své hře a
rázem tak jejich náskok byl
opět čtyřbrankový. Toto
vedení si už pak domácí celek
udržoval až do samého konce,

který si sice Juríkovi svěřenci
znovu trochu zbytečně
zdramatizovali, vítězství už si
však vzít nenechali.
„Soupeře jsme herně přehráli
a vyhráli jsme zaslouženě.
Kluci podali skutečně dobrý
výkon, bojovali na maximum
a podrželi nás také gólmani.
Škoda pouze těch laciných
technických chyb, které nás
připravily o jednoznačnější
vítězství. Mohli jsme klidně
vyhrát o pět, šest branek,“
zhodnotil pro Večerník

duel mimořádně předseda
kosteleckého házenkářského
klubu Petr Kudláček, který
zaskočil za hlavního trenéra,
jehož jsme na mobilním
telefonu včera večer již
nezastihli. První muž oddílu
kvituje stav tří zápasů beze
ztráty bodu. „Dostali jsme
se do klidnějších vod, výhry
přinesly potřebné uklidnění,“
usmívá se Kudláček.
Tuto sobotu zajíždí Kostelec
na Hané k těžkému duelu do
Dvora Králové.
-pk-

Obchodní partneři TJ Sokol Kostelec na Hané - HK pro sezonu 2010/2011

KAM za prvoligovou házenou

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

9. kolo, sobota 27. listopadu 2010, 17:00 hodin: Ostrava - Šumperk,
Dvůr Králov n.L. - Kostelec n.H. (sobota 27.11., 17:00, Jakub Krafka,
Jan Krafka), Košutka Plze -Jičín „B (sobota 27.11., 17:00), Náchod Bystřice p.H. (17:30), Praha-Chodov - Litovel (neděle 28.11., 13:00),
Nov Vesel - Karvin SCM (neděle 28.11., 16:30)
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PŘEDEHRÁVKA 11. KOLA

HÁZENÁ LEGATA HUSTOPEČE
TJ SOKOL II.
PROSTĚJOV
Poločas:
Sedmimetrov hody:
Vyloučen:
Rozhodčí:
Divák:

19:9
3/3:3/3
0:4
Douda,Škroch
50

Průběh utkán: 5:0, 7:1, 8:4, 12:4,
13:7, 17:8, 21:9, 23:13, 26:24,
30:20, 32:21

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý - Kamený.
M. Jurík 2
Valach 7/3
Juráček 2
Bydžovský 1

auto - moto

T. Jurík 1
R. Nevrlý 4
Ordelt
Bečička 2
Raška

TJ SOKOL II. PROSTĚJOV

Koupím jakýkoliv starý motocykl i
bez dokladů, nepojízdný. I Pionýr a
Babetu. Tel.: 608 878 066.

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

PROHRA

Trenéři: Tomáš Černíček st. - Svatopluk Ordelt

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.

zvířata

M. Nevrlý
Jurečka 2
Srostlík

HC ZLÍN
Poločas:
Sedmimetrov hody:
Vyloučen:
Rozhodčí:
Divák:

16:16
8/8:7/5
1:4
Šohaj, Videcký
80

Průběh utkán: 2:0, 3:1, 3:4, 6:5,
7:8, 10:9, 12:10, 15:12, 15:16,
19:19, 19:24, 20:26, 22:29,
24:32, 26:34

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý - Kamený.
M. Jurík 2
Valach 12/8
Juráček

Trenéři:

Bydžovský 2
T. Jurík 5
R. Nevrlý 2
Ordelt 3

Bečička
Raška
Chytil

PROHRA

Tomáš Černíček st. - Svatopluk
S
Ordelt

V předehrávce nestačili házenkáři Prostějova na loňského lídra
H 32:21 Pv
HUSTOPEČE
N.B./
PROSTĚJOV - Na státní svátek ve středu 17. listopadu vyrazili prostějovští házenkáři
k předehrávce jedenáctého
kola druhé ligy, která tým
Sokola II. čekala na palubovce
Hustopečí. Tým hostů se musel obejít bez několika hráčů
kádru, především pak postrádal svého nejlepšího střelce
Černíčka mladšíhi, který je
vinou zranění mimo hru na
blíže neurčitou dobu. A tak

ani dlouho netrvalo, aby bylo
jasné, z přerovského regionu si
Prostějov body neodveze.
Hostujícímu se nepovedl už samotný vstup do utkání, kdy nedokázal proměnit vyložené šance a
umožnili domácím trestat z trháků.
V 6. minutě tak byl stav 5:0, na
což zareagovali trenéři Prostějova
oddechovým časem, při němž
nabádali své svěřence ke klidu v
koncovce a zpřesnění hry. Hráči si
vzali slova k srdci a začali konečně
proměňovat své šance, ale rozjeté
domácí se jim do poločasu zastavit
nepodařilo a tak mohly Hustopeče
odcházet do šaten s poklidným de-

setibrankovým vedením - 19:9.
Ve druhém dějství nastoupil
Prostějov jako vyměněný. Začal si
vážit balónů, přitvrdil obranu a byl
efektivnější v útoku. Z těchto důvodů byl bývalému extraligovému
celku vyrovnaným soupeřem a druhý poločas prohrál až v samotném
závěru o jedinou branku. Přesto si
ovšem odváží poměrně vysokou
porážku 32:21 ,ale výkon ve druhém poločase byl snad předzvěstí
lepších a především bodových výsledků v dalších kolech. Skutečně?
„Začátek zápasu jsme hrubě nezvládli, když jsme nedávali vyložené šance a nepokryli ani trháky

domácích, kteří měli v prvním
poločase ještě jednu brankovou
šňůru a utekli nám na rozdíl deseti
branek. Potom jsme sice zlepšili
hlavně obrannou fázi a ve druhém
dějství šel náš výkon strmě nahoru,
ale k obratu bylo daleko. Z tohoto
důvodu jsem ale spokojen s nasazením týmu,k teré musíme udržet
v dalších zápasech o důležité body,“ zhodnotil utkání jeden z dvojice trenérů Tomáš Černíšek starší.
„Vcelku dobře zahrála obrana podpořená Hrubým v brance a v útoku
se dokázali nejvíce prosadit Valach
s Robertem Nevrlým,“ dodal na
adresu jednotlivců.
-tj, pk-

Sokol II. podlehl i ambicióznímu Zlínu...
Pv 26:34 Z
PROSTĚJOV - Již třetí mistrovské utkání během jediného týdne sehráli házenkáři
Prostějova v sobotu odpoledne
tentokrát na domácím hřišti
proti silnému Zlínu. Domácí se
sice favorita nezalekli, ale herní kvality byly přece jen větší
na straně ambiciózního celku
z Valašska, který také hladce
zvítězil rozdílem osmi gólů.
Začátek střetnutí se ovšem házenkářům Prostějova oproti
předcházejícím duelům povedl,
když se domácí ujali vedení ve 4.
minutě 3:1. I přes absenci několika opor se dokázali prostějovští
hráči v útoku prosazovat převážně z postu pravé spojky a pivota
a solidní obranou dostali soupeře
do úzkých. Vycházely jim i nacvičené kombinace v přesilových hrách a tak ve 26. minutě za
stavu 15:12 byl nucen hostující
trenér sáhnout po oddechovém
čase. Tento tah mu vyšel a Zlín
čtyřmi brankami v řadě otočili
skóre na 15:16. Čtvrt minuty do
konce poločasu ovšem dokázal
srovnat na poločasovou remízu
Robert Nevrlý a domácí potvrdili
lepšící se formu z druhého dějství
zápasu v Hustopečích.

Do druhého poločasu vyrukovali optimisticky lodivod Sokola II. zenkáři Prostějova představí na
hosté s vysunutou obranou,proti Ve víkendovém dějství, které půdě Telnice. A borci, tam už je
které se Prostějov dokázal prosa- nese pořadové číslo devět, se há- fakt potřeba zabrat!
-tj, pkdit pouze v úvodních minutách a
Zlín si tak brzy vytvořil několikaJAK SE HRÁLO...
brankový náskok. Ten se nepodařilo dotáhnout ani po time-outu
předehrávka 11. kola, středa 17. listopadu: Házen Legata
v domácím podání a hosté začali
Hustopeče - Sokol II Prostějov 32:21 (19:9)
i zásluhou snadných branek z tr8. kolo, sobota 20. listopadu 2010, 15:00 hodin: Kuřim –
háků navyšovat své vedení až na
Telnice 42:37 Velk Meziříčí -Sokolnice 30:31, Prostějov - Zlín
konečný osmibrankový rozdíl.
26:34 (15:15), Maloměřice - Brno-Juliánov 20:18, Bohunice
„V prvním poločase hráči do- Hustopeče 28:28, Havlíčkův Brod - Ivančice 24:23 (11:10)
držovali nastolené pokyny a
tak jsme drželi se soupeřem
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
krok jak v obraně,tak i v útoku.
1. SHC Maloměřice
9
7 0 2
286:239 14
Předváděli jsme zlepšený vý2.
HC
Zlín
8
5
2
1
271:217 12
kon, který jsme si přenesli ze
3. Házen Legata Hustopeče
9
4 4 1
269:242 12
druhého poločasu z Hustopečí.
Bohužel jsme vysokou laťku na4. HK Ivančice
8
5 1 2
217:181 11
ší hry neudrželi ve druhém polo5. SK Kuřim
8
5 0 3
258:252 10
čase a soupeř nás přehrál v obou
6. Tatran Bohunice
8
4 1 3
210:209
9
směrech. Hlavně jsme nedoká7.
Sokol
Sokolnice
9
4
1
4
238:253
9
zali zareagovat na vysunutou
8. Sokol Velk Meziříčí
8
3 1 4
215:204
7
obranu,která nám dělala velké
problémy. Opět jsme dnes ne9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
8
3 1 4
196:224
7
byli kompletní, kdy nám chyběli
10. Sokol II Prostějov
9
2 0 7
233:280
4
především Jurečka a Černíček
11. Sokol Telnice
8
1 1 6
219:259
3
mladší. Dnes podali slušný vý12. Sokol Brno-Juliánov
8
1 0 7
180:232
2
kon oba brankáři a v útoku se
dařilo Valachovi s Tomášem
KAM za druholigovou házenou
Juríkem,“ sdělil Večerníku po
sobotním duelu opětovně smut9. kolo, neděle 28. listopadu 2010, 17:00 hodin: Zlín ný kouč Tomáš Černíšek starší.
Maloměřice (sobota 27.11.), Ivančice - Bohunice (sobota 27.11.,
„Věřím, že posledních dvou
17:00), Hustopeče - Velk Meziříčí (10:30), Sokolnice - Kuřim
kolech navážeme na zlepšené
(16:00), Brno-Juliánov - Havlíčkův Brod, Telnice - Prostějov
výkony a získáme tolik potřeb(Grimm, Matuška)
-pkné body,“ doplnil alespoň trochu

Basketbal, volejbal

22. listopadu 2010

„Každý uhraný set může mít svoji cenu,“ burcuje před těžkou
Co nedokázal Nymburk, ZVLÁDLI ORLI! prověrkou s favorizovaným Cannes trenér Miroslav ČADA

22-23

Basketbalisté Prostějova v Evropě válí:

k
o
k
s
roz

Pv 64:83

EUROCHALLENGE CUP - ZÁKLADNÍ SKUPINA „E“; 1. zápas

BK PROSTĚJOV - KK KRKA NOVO
VOO MESTO
MESSTO
ME
TO

89:77
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:
Diváků:
Rozhodčí:

28:21, 13:15,
18:23, 30:18
32/25:23/138
29/14:45/22
21/12:16/5
29:28
10:7
23:32
7:9
18:16
1835
Giansanti (Itálie),
Kunošič (Bosna
a Hercegovina),
Unsworth (Anglie)

Sestava a body Prostějova
Lawrence 15
Šležas 15
Bohačík 3
Hyzy 6
Landry 19
Marek 3
Trenér:
Asistenti:

Veikalas 7
Prášil 14
Nicholson 7
Tóth
Dokoupil
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

EUROCHALLENGE CUP
základní část - 1. kolo
SKUPINA „A“: BC Nižnyj Novgorod (Rusko) - BCM Gravelines
Dunkerque (Francie) 64:70, Spartak Petrohrad (Rusko) - Szolnok
Olaj KK (Maďarsko) 88:70. Průběžné pořadí: 1. Petrohrad 2, 2.
Dunkerque 2, 3. Nižnyj Novgorod 1, 4. Szolnok 1.
SKUPINA „B“: BC Chimik Južnyj (Ukrajina) - BK Ventspils
(Lotyšsko) 71:82, Deutsche Bank Skyliners Franfurkt n.M.
(Německo) - Maccabi Haifa (Izrael) 78:83. Průběžné pořadí:
1.Ventspils 2. Haifa 2, 3. D. Bank Skyliners 1, 4. Južnyj 1
SKUPINA „C“: Lukoil Academic Sofie (Bulharsko) - Sport
Lisabon e Benfica (Portugalsko) 92:71, Helsinn Lugano Basket
(Švýcarsko) - Tartu Rock (Estonsko) 73:61. Průběžné pořadí: 1.
Sofie 2, 2. Lugano 2, 3. Rock 1, 4. Lisabon 1.
SKUPINA „D“: Norrköping Dolphins (Švédsko) - Türk Telekom
Ankara (Turecko) 101:89, Belgacom Lutych (Belgie) - Barak
Netanya (Izrael) 70:67. Průběžné pořadí: 1. Norrköping 2, 2. Lutych
2, 3. Netanya 1, 4. Ankara 1.
SKUPINA „E“: BK Prostějov (ČR) - KK Krka Novo Mesto
(Slovinsko) 89:77, KK Záhřeb (Chorvatsko) - Telekom Baskets
Bonn (Německo) 96:100. Průběžné pořadí: 1. Prostějov 2, 2. Bonn
2, 3. Záhřeb 1, 4. Novo Mesto 1.
SKUPINA „F“: Enterprise BC Dynamo Moskva (Rusko) - SteauaTurabo Bukurešť (Rumunsko) 88:60, Antverpy Giants (Belgie) Lokomotiv Kuban Krasnodar (Rusko) 87:83. Průběžné pořadí: 1.
Moskva 2, 2. Antverpy 2, 3. Kuban 1, 4. Bukurešť 1.
SKUPINA „G“: Apoel Nikósie (Kypr) - Intercollege Etha Encomi
Nikósie (Kypr) 86:59, Pinar Karsiyaka Izmir (Turecko) - BC Zadar
(Chorvatsko) 88:81. Průběžné pořadí: 1. Apoel Nikósie 2, 2.
Karsiyaka 2, 3. Zadar 1, 4. Encomi Nikósie 1.
SKUPINA „H“: SLUC Nancy Basket (Francie) - BC Oostende
(Belgie) 72:69, Entente Orleanaise Loiret Basket (Francie) - Dexia
Mons-Hainaut (Belgie) 82:76. Průběžné pořadí: 1. Orleans 2, 2.
Nancy 2, 3. Oostende 1, 4. Mons-Hainaut 1.
-pk-

kam vedou další evropské kroky...
SKUPINA „E“ - 2. KOLO: Krka Novo Mesto - KK Záhřeb (úterý
23. listopadu, 19:00 hodin), Telekom Baskets Bonn (Německo)- BK
Prostějov (středa 24. listopadu, 19:30 hodin)

SKOKAN týdne

KKyle
y l e LANDRY
LANDRY
OM střelba doskok asistence
51:54 41/27
26
1
získané míče užitečnost body
2
62
47

No, když má někdo formu, tak
má prostě formu. Kanadský
reprezentační pivotman se sice v
naší hitparádě ocitnul na vrcholku
pyramidy již v minulém vydání,
ale vzhledem k tomu, že také v
uplynulém týdnu na palubovce
doslova dominoval, neměli jsme
jinou možnost. Čtyřiadvacetiletá
hvězda Orlů je momentálně ze
všech jednoznačně Bálintových
hochů nejlepší! A potvrdila to jak
v úterním pohárovém souboji, tak
i v nevydařeném sobotním partu
proti Ostravě, kdy zaznamenal
osmadvacet bodů a osmnáct
úspěšných doskoků, z toho
jedenáct pod vlastním košem.
Skvělá práce, Kyle!

HOŘÁK týdne

EEugene
u g e n e EElliot
l liot
LAWRENCE
OM

střelba

53:57 26/9
získané míče

doskok asistence

6
užitečnost

9
body

3
-9
18
Rozehrávačské jedničce se tentokrát
nevedlo... Americký lídr Orlů už
v bílomodrém dresu sehrál daleko
povedenější partie, než byly ty
dvě poslední. Už ve vítězném
pohárovém duelu bylo vidět, že
„Gino“ není ve své kůži, hodně
věcí chtěl strhnout sám na sebe,
ovšem selhával jak při střelbě, tak
i při rozehrávce. Ještě viditelnější
výpadek byl znát v utkání tuzemské
soutěže, kdy se ze třinácti střeleckých
pokusů prosadil jen dvakrát, z toho
jednou při trestném hodu... A to je
na oporu mužstva skutečně bídná
bilance.Ajelikož ani herně to nebylo
bůhvíco, proto: Eugene, zaber!

NM

PROSTĚJOV - Orli pokračují
na evropské scéně ve vítězném
duchu. Poté, co si v předkole
dvakrát smlsnuli na slovinském
Domžale, dokázali zdolat i další
celek z této země, čímž potěšili
více téměř dvoutisícovku svých
příznivců v hledišti Městské haly
Sportcentrum-DDM. Úterek se
bezesporu zapsal zlatým písmem
do kroniky novodobé historie BK
Prostějov!
Krka Novo Mesto je tým, který na
první pohled nepůsobí extra nebezpečně, jeho výsledky ale budí
přinejmenším silný respekt. V loňské sezoně dokázalo tohle mužstvo
porazit Olimpiji Lublaň ve finále
slovinské ligy a letos odvádí báječné výkony v Adriatické lize, kde
smetlo i Nymburk na jeho palubovce! Že je Prostějov velice schopný
tým, jehož kvalita v poslední době
stále roste, dokázali Orli především
v první a závěrečné čtvrtině. Právě
díky těmto desetiminutovkám
vyhráli svěřenci trenéra Bálinta v
úvodním utkání základní skupiny
E EuroChallenge Cupu o dvanáct
bodů bodů v poměru 89:77!
Už samotný úvod naznačil, že by
domácí nemuseli hrát druhé housle.
Se základní sestavou: Lawrence,
Šležas, Bohačík, Hyzy a Landry se
na Prostějov na svého soupeře doslova vrhnul a jelikož soupeř často
nechával volné pozice na perimetru,
jeho ledabylou obranu trestal stoprocentními tříbodovými střelami.
Když Orli proměnili už pátý pokus
v řadě, z nichž tři zaznamenal trochu
netypický střelec Lawrence, vedli
Prostějovští sedmibodovým náskokem 21:14. V kvalitním ofenzivním
představení pokračovalo družstvo
Petra Bálinta celou první čtvrtinu,
výsledkem čehož bylo sympatické
vedení po deseti minutách 28:21.
Ve druhém hracím období padla
na oba celky touha začít bránit, a
tak skóre přestalo narůstat tempem
prvního kvartálu. To hrálo do pro-

stějovských karet, poněvadž hosté
neměli moc šancí domácí náskok
zredukovat. Po poločase vedli Orli
o pět bodů – 41:36.
Třetí čtvrtina přinesla - možná
trochu očekávaný - nápor hostí. Novo Mesto se po minutě hry
dostalo na plichtu (41:41) a pod
tlakem byli v tu ránu domácí. Orli
se ovšem dokázali brzy zmátořit
a nepovolili hostům pokračovat
v ostrém tempu. Po celou třetí
čtvrtku tak na hřišti probíhala nesmírně vyrovnaná partie, v níž tu
a tam vedli Prostějovští, spíše si
dvou- až tříbodové vedení užívali
hráči Noveho Mesta. Kdo z 1835
diváků toužil zažít (podobně jako
při sledování tragédií v dobách antických) pocity strachu a soucitu a
po náročném dni v práci dosáhnout
katarze, musel být s dosavadním
průběhem utkání nadmíru spokojen. Do čtvrté desetiminutovky
se šlo za remízového stavu 59:59.
Bylo jasné, že o vítězi duelu hodně
napoví úvod posledního hracího
období. A byli to Prostějovští, kdo
zahájil čtvrtinu sérií 9:3 a dostal se
takříkajíc na „koně“. Hosté začali

tušit, že se jim boty plní vodou, a
snažili se ještě vrátit do utkání, leč
marně. Je sice pravdou, že samotná
koncovka utkání nebyla z pohledu
domácích sehrána zcela mazácky
(pár zbytečných chyb se urodilo),
přesto se Krka nedostala blíž než
na čtyři body rozdílu. Rozpoložení
slovinského mužstva precizně vyjádřil minutu a půl před koncem
Ikonič, který „sundal“ Andriuse
Šležase... V poslední minutě se
hosté sice snažili o rychlé protiútoky a taktické fauly, ale Orli neponechali nic náhodě a nabídnuté trestné hody proměňovali. Aby toho
pro soupeře nebylo málo, tak ještě
tři sekundy před koncem základní
hrací doby naplánoval trenér Bálint
poslední útočnou akci, která se
zdařila a výsledkem tak bylo dvanáctibodové vítězství Prostějova v
poměru 89:77.
Prostějov tak vkročil do poháru
Eurochallenge na výbornou, vítězství nad mistrem Slovinska má
hodně pronikavý zvuk. A ptáte se,
kteří basketbalisté byli při úspěchu
českých vicemistrů vidět nejvíce?
Klasicky výtečný byl Kyle Landry

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Á
Peter BÁLINT
- BK Prostějov:
„Byl to jeden z lepších zápasů, který jsme odehráli. Měli jsme velice dobrý vstup do utkání, během kterého jsme proměnili prakticky
všechny otevřené střely. V prvním poločase jsme soupeře zastavili
pod košem. Navíc jsme si skutečně drželi vysokou úspěšnost střelby
a to nás drželo ve vedení. Po přestávce Krka ukázala, že je silný tým,
a v několika případech se dostala i do vedení. Nám se skvěle dařily trojky. Pokaždé přišly ve chvíli, kdy jsme to nejvíce potřebovali.
Hráli jsme dobře na obou polovinách hřiště, ale zejména nám hodně
pomohlo skvělé procento tříbodových střeKaždý úspěch nad kvalitním protivníkem potěší, musíme ale zůstat nohama na zemi.“
Aleksandar Džikič - KK Krka Novo Mesto:
„Věděli jsme o střeleckých schopnostech Prostějova, přesto mí hráči
v obraně k soupeři nepřistupovali, jak by si situace zasloužila. Pár
věcí, které si na nás domácí připravili, nás zaskočily. Musíme zapracovat na tom, aby se to v odvetě na naší palubovce neopakovalo.
Prostějov nás porazil doma a my je porazíme u nás. Je to velice jednoduché. Bude to určitě hodně zajímavý zápas, zejména pak pro některé hráče.... Doufám, že to bude opravdu skvělý zápas, přichystáme
určitě odvetu se vším všudy...“
-pk-

Orli odmítli vedení v tabulce,
naopak si přivodili TRAPAS
Pv 85:88 Os
PROSTĚJOV - Orli mohli jít do
čela ligy, ale v utkání s Ostravou
selhali.... Ještě ve 25. minutě
přitom Nová huť, která nastoupila
bez zraněných Trybanského
a Gibsona, prohrávala 49:62
a dvě minuty před koncem
byli pořád ve vedení vysoce
favorizovaní domácí basketbalisté
(80:78). jenže, pak přišlo jejich
nepochopitelné selhání... Trojka
ostravského Američana Burka
a tři šestky Palyzy přinesly
Severomoravanům rozhodující
náskok a šesté vítězství v sezoně.
Naopak svěřenci trenéra Bálinta
podruhé v sezóně a podruhé
na domácí palubovce(!) padli!
Orli tak po velkolepém vstupu
do Eurochallenge Cupu vůbec
nezvládli následný domácí zápas
s Novou hutí, před níž se sklonili
85:88, ač Kyle Landry, jehož
aktuální forma má nadpřirozené
parametry, dělal pro odvrácení
blamáže, co mohl...
Prostějovský tým nepřistoupil k
zápasu zrovna nejlépe a prakticky
spoléhal na to, že outsider ze severu
Moravy se porazí sám. A jak říká
jedno nepsané pravidlo, přichází
po hodech půst. Tak tomu bylo
bohužel i v sobotu v prostějovském
Sportcentru. Už samotný fakt, že
Orli v týdnu porazili slovinského
mistra a že k nám zavítal celek z

Ostravy bez rozehrávače Gibsona
a pivota Trybanskeho měl na naše
hráče negativní dopad v podobě
podcenění soupeře. Ti sice v úvodu
zápasu nepředvedli podobný
výpadek jako v dřívějších zápasech,
ale dovolili, aby s nimi hosté hráli
vyrovnanou partii. A první čtvrtinu
dokonce Ostrava vyhrála o dva
body – 22:24. V úvodu druhého
dějství začali Orli předváděli lepší
hru a výsledkem bylo osm bodů v
řadě. Díky kolektivnímu výkonu,
ve kterém se prosazovali všichni
hráči na hřišti, se tak domácí v 16.
minutě dostali do třináctibodového
vedení - 41:28. Soupeř pak sice
mírně snížil, ale přesto Orli vedli
v polovině utkání devítibodovým
náskokem - 48:39.
Po poločasové přestávce se zdálo,
že prostějovští hráči neponechají
nic náhodě a zápas opanují. To

bylo ale bohužel pouhé zdání.
Sice se nám podařilo vést
čtrnáctibodovým rozdílem 57:43,
ale bylo jen otázkou času, kdy
nedůrazné útočné kombinace
přestanou vycházet. A tak se i
stalo. Výborně hrající ostravská
dvojice Palyza-Burke. Burke
vrátila Novou huť do utkání –
30. 68:65. V úvodu poslední
desetiminutovky Ostrava stále
držela krok, ale pak domácí Orli
přidali a během tří minut si opět
vypracovali jedenáctibodové
vedení - 80:69. Jenže, soupeř velice
jednoduchými kombinacemi
začal znovu stahovat a doslova
děsivou sérií 17:0 dokonce otočil
vývoj utkání – 80:86! V závěru
ještě sice Veikalas trojkou snížil,
ale víc už zaskočení domácí
nestihli a museli se tak smířit s
porážkou poměrem 85:88. -pk-

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Peter BÁLINT - BK Prostějov:
„Od začátku jsme hráli špatně. Po kvalitním výkonu v poháru přišel
půst. Byli jsme nedůslední v útoku. Rozehrávač Lawrence bral
všechno na sebe a nutil se do těžkých střel. S takovým přístupem nás
může porazit kdokoliv...“
Zdeněk HUMMEL – NH Ostrava:
„Vyhráli jsme druhý zápas venku, což je pro nás velké povzbuzení.
Šestou výhrou po deseti zápasech jsme splnili svůj cíl. Byli jsme
trpěliví, což nám přineslo úspěch. Jistou roli hrálo také podvědomí
prostějovských hráčů, kteří po vítězství nad slovinskou Krkou Novo
Mesto nepodali optimální výkon.“
-pk-

(19 bodů, 8 doskoků), kvalitní part
odehráli i Andrius Šležas (15 bodů) a poctivě pracující duo Hyzy
- Nicholson (dohromady 13 bodů, 12 doskoků). Šestým do party
výjimečných byl Jaroslav Prášil,
jehož tři dalekonosné projektily v
poslední čtvrtině měly (především
pro psychiku Prostějova) zcela kruciální význam. Rozporuplný výkon
předvedl Lawrence, který na jednu
stranu zaznamenal 15 bodů, přidal

8 asistencí, 3 doskoky a 3 zisky a
svými nebranitelnými crossovery
navozoval u slovinských obránců
opilecký pocit nestabilit, jenže tahle
čísla Eugene bohužel zdiskreditoval opravdu přílišným počtem 9
(!) ztrát. V celku hostí byli nejnebezpečnější Christopher Booker
(21 bodů, 12 doskoků) a Dušan
Djordjevič (18 bodů, 4 doskoky,
2 asistence, střelba z pole: 5/3, tr.
Hody: 11/11!).
-pk-

11. KOLO MATTONI NBL

PROSTĚJOV-VeStředoevropské
lize se jeho svěřenkyním daří,
družstvo prohrálo pouze jednou
a drží se na samém čele průběžné
tabulky. Už brzy se však pozná,
jak to hráčkám půjde na ještě
významnějším mezinárodním
kolbišti, v základní skupině Ligy
mistryň! Právě její program vypukne v tomto týdnu a tým VK
Modřanská nečeká nic jednoduchého. Ve čtvrtek od 18 hodin budou totiž Prostějovanky rozlouskávat přetěžký oříšek v podobě
obhájce bronzového umístění z
posledního ročníku Champions
League - na Hanou zavítá Racing
Club de Cannes z Francie!

BK PROSTĚJOV - NH OSTRAVA
STRAAVVAA
STRAVA

85:88

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

22:24, 26:15,
20:26, 17:23
25/14:35/23
58/28:44/22
15/5:17/7
46:33
16:7
27:21
16:10
4:8
14:9
850
Macela,
Vondráček,
Znamínko

Sestava a body Prostějova
Lawrence 3
Šležas 14
Veikalas 6
Hyzy 6
Nicholson 12
Marek 5

Bohačík 2
Tóth
Prášil 5
Landry 28
Dokoupil 4
Krakovič

Trenér:
Asistenti:

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

Start Ligy mistryň se blíží, zvyšuje se napětí v týmu?
„Samozřejmě stoupá určité očekávání. Na účast v této soutěži se dlouhodobě připravujeme a pochopitelně cítíme, že začátek už je za dveřmi.
Moc se na první zápas těšíme, byť
víme, že nás čeká papírově silnější
protivník a velký favorit. Holky jsou
ale odhodlané odvést na palubovce
maximum.“
Složení základní skupiny
vám ale radost příliš neudělalo...
„Hned po losu jsem říkal, že nemáme snadné soupeře. Na obdobné dva týmy - jak italské Villa Cortese,
úrovni je pouze polská Lodž, ostatní tak francouzské Cannes - jsou úplně
jinde. Pokud však chceme pomýšlet
na postup, musíme v každém zápase
podat stoprocentní výkon a možná
ještě lepší. Půjdeme do zápasů odvážně. Play off jsme si už vyzkoušeli
a byla to příjemná zkušenost, kterou
chceme zopakovat.“
Nakolik reálně vidíte v
takto těžké grupě šance
svého družstva na
úspěch?
„Abychom se dostali dál, musíme
podle mého uspět alespoň ve třech
zápasech. Reálné může být třetí místo před Lodží s co nejlepší zápasovou bilancí, to znamená doma porazit aspoň jednoho z jasných favoritů
Cortese nebo Cannes. Při značné síle
všech tří soupeřů však musíme být s
postupovými plány opatrní.“

Ve čtvrtečním duelu bude
Cannes alespoň podle papírových předpokladů asi
jednoznačným favoritem..
„To máte pravdu. Jedná se o dlouholetého hegemóna francouzského
volejbalu, který sice momentálně je
v lize díky jedné porážce druhý, ale
v posledních deseti letech sbíral tituly
pravidelně. Navíc skončil v uplynulém ročníku Ligy mistryň třetí, když
vypadl v semifinále až po velkém
boji s Fenerbahce Istanbul. Ve svém
středu má navíc řadu vynikajících
hvězd světového ženského volejbalu
včetně své ikony Ravvaové, srbských
reprezentantek Antonijevičové a
Rašičové, či další zkušené plejerky Spasojevičové. Očekávám
tak kvalitního protivníka, který
nemá mnoho slabin a navíc se
může opřít o obrovské zkušenosti
z velkých zápasů. To však neznamená, že odevzdáme svoji kůži
lacino. Určitě se budeme snažit o
co nejlepší výsledek, vždyť každý
uhraný set může mít svoji cenu. Na
druhou stranu musíme respektovat
sílu soupeře.“
Co je tedy cílem v tomto
utkání?
„Být favorizovanému
soupeři důstojným protivníkem a
předvést divákům kvalitní volejbal,
kterým bychom přispěli k pěknému
zážitku. A pokud se nám podaří získat nějakou sadu, bude to jen a jen
dobře. (úsměv)“

Vaše chvíle by měly přijít
především v souboji s polskou Lodží, že?
„Tak to v každém případě. Jestliže my
jsme někde jinde, než Villa Cortese a
Cannes, tak Lodž je také někde jinde.
V těchto zápasech budeme chtít určitě
vyhrát a zajistit si tak minimálně třetí
příčku. Ideální by však bylo, kdybychom asi na domácí palubovce porazili i některého z favoritů.“
Je kádr před zahájením
bojů na půdě Champions
League zdravotně v pořádku?
„Jediný otazník visel nad
Lipicerovou, která prodělala otřes
mozku, který si způsobila na tréninku, ale už je v pořádku a byť s námi
ve Splitu nebyla, trénovala naplno.
V pořádku se z mistrovství světa
vrátila také německá reprezentantka
Ssuschkeová. Takže, pokud se do
čtvrtku už nic nestane, nastoupíme
kompletní a v plné síle.“
Spoléháte se také na podporu obecenstva?
„Byli bychom pochopitelně
rádi, kdyby přišlo co nejvíce diváků.
Už jen proto, že zápasy před zaplněnou halou mají naprosto neopakovatelnou kulisu a samotná kulisa může
být jedním z rozhodujících činitelů
pro případný dílčí úspěch. Věřím,
že příznivci zmobilizují své síly a do
hlediště nejenže dorazí, ale také budou holky mohutně povzbuzovat!“
Petr Kozák

Obchodní partneři VK Prostějov

koše Mattoni NBL v číslech
dohrávka
á
10. kola: Basketball Brno - Basketbal Q
QANTO
OS
Svitavy
i
88
88:56
56
6 (21
(21:14,
14
43:28, 67:43). Nejlepší hráči: Holloway 19 bodů a 5 asistencí, Reinberger 16, Meno
12 bodů a 16 doskoků, Castleberry 11 bodů a 8 doskoků, Maio 11 bodů, 5 doskoků a
4 asistence - Kramný 13 body a 14 doskoků, Macela 10, Horák 7 bodů a 10 doskoků.
Trojky: 9/2:13/4. Střelba 2 b.: 58/33:47/16. Trestné hody: 20/16:21/12. Doskoky: 41:30.
Osobní chyby: 24:22. Rozhodčí: Paulík, Vondráček, Baloun. Diváků: 450.
11. kolo: Basketbal QANTO Svitavy - Lokomotiva Plzeň 54:70 (16:14, 22:26,
35:49). Nejlepší hráči: Horák 16, Teplý 12 bodů a 5 doskoků, Kramný 9 bodů a 12
doskoků - Frána 14, Novák 14 bodů a 6 doskoků, Pecka 14, Vrubl 12 bodů, 5 doskoků
a 4 asistence. Trojky: 25/3:15/6. Střelba 2 b.: 38/16:40/18. Trestné hody: 20/13:27/16.
Doskoky: 36:36. Osobní chyby: 22:21. Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Matějek. Diváků:
650 * BK JIP Pardubice - BK Děčín 68:69 (21:15, 42:36, 57:53). Nejlepší hráči:
Arnold 16 bodů a 13 doskoků, Pospíšil 14 bodů a 8 doskoků, Wright 14 bodů, 4
doskoky a 4 asistence - Soukup 17 bodů a 10 doskoků, P. Houška 14, Sanders 12 bodů
a 5 doskoků. Trojky: 15/4:14/3. Střelba 2 b.: 43/21:48/25. Trestné hody: 23/14:21/10.
Doskoky: 37:31. Osobní chyby: 21:23. Rozhodčí: Vyklický, Hošek, Kučera. Diváků:
1200 * BK Prostějov - NH Ostrava 85:88 (22:24, 48:39, 68:65). Nejlepší hráči:
Landry 28 bodů a 18 doskoků, Šležas 14, Nicholson 12 bodů a 5 doskoků - Palyza 29
bodů a 5 doskoků, Burke 27 bodů a 13 doskoků, Mason 12 bodů a 4 asistence. Trojky:
15/5:17/7. Střelba 2 b.: 58/28:44/22. Trestné hody: 25/14:35/23. Doskoky: 46:33.
Osobní chyby: 27:21. Rozhodčí: Macela, Vondráček, Znamínko. Diváků: 850 * USK
Praha - BC Kolín 69:70 (20:16, 39:28, 63:46). Nejlepší hráči: Kotas 20 bodů a 6
doskoků, Bjegovic 16 bodů, 5 doskoků a 4 asistence, Klimeš 11 bodů a 8 doskoků Machač 21 bodů a 7 doskoků, Smith 17 bodů a 5 doskoků, Jones 11 bodů a 5 asostencí.
Trojky: 13/3:15/7. Střelba 2 b.: 36/20:46/20. Trestné hody: 26/20:13/9. Doskoky: 33:24.
Osobní chyby: 19:24. Rozhodčí: Lukeš, Karásek, Kučerová. Diváků: 420 * BK Breda
& Weinstein Opava - UNIBON Nový Jičín 91:89 (26:25, 45:46, 69:64). Nejlepší
hráči: Miklósik 17 bodů a 9 doskoků, Kratochvíl a Štec oba 16 bodů a 6 doskoků, Blažek
10 bodů a 5 doskoků - Channels 18 bodů a 6 doskoků, Muirhead 17 bodů a 4 doskoky,
Pandula 16 bodů a 4 doskoky, Šarović 14 bodů a 5 doskoků. Trojky: 15/8:18/4. Střelba
2 b.: 37/22:41/25. Trestné hody: 33/23:35/27. Doskoky: 32:26. Osobní chyby: 28:28.
Rozhodčí: Vrážel, Kapl, Holubek. Diváků: 818 * Basketball Brno volný los
-pk-

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

8
8
8
7
6
5
5
3
3
1
1

2
2
2
3
4
5
5
7
7
9
9

794:657
882:750
725:647
870:734
821:772
747:758
734:751
718:755
737:824
667:844
662:865

18
18
18
17
16
15
15
13
13
11
11

ZA BEZEDNÝMI KOŠI...
12. k
12
kolo,
ollo sob
sobota
botta 27.
27 listopadu
listtopad
du 2010,
201
0100 17:00
17:00
00 hodin:
hodi
din: Lokomotiva
Lokomoti
k
iva
Plzeň - Unibon Nový Jičín, BK Breda&Weinstein Opava - BC
Kolín (18:00), USK Praha - NH Ostrava (17:30), BK Prostějov - BK
Děčín (neděle 28.11., 16:00, PP ČT 4 SPORT), BK JIP Pardubice
- Basketball Brno, Basketbal QANTO Svitavy volný los.
-pk-

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

SPORTSWEAR

Tým VK Modřanská v chorvatském Splitu nezaváhal
S

0:3 Pv

Bodový vývoj – první set: 4:5,
6:5, 8:7, 8:9, 10:11, 13:11, 13:13,
16:14, 16:19, 17:21, 18:23, 20:25.
Druhý set: 5:5, 5:10, 6:14, 8:15,
8:20, 11:22, 11:24, 12:25. Třetí
set: 1:2, 3:2, 4:5, 5:7, 7:8, 7:10,
10:10, 10:13, 14:16, 14:20, 17:22,
17:24, 18:25.
SPLIT
(Chorvatsko)/
PROSTĚJOV - Parádní výkon podal tým VK Modřanská
ve Splitu, kde hráčky prostějovského klubu sehrály
další prestižní zápas v rámci
Středoevropské ligy žen 20102011. V předehrávce 20. kola této soutěže se představily
na palubovce tamního celku
ŽOK 1700 a po perfektním
kolektivním výkonu nedaly

Prostějovanky svým soupeřkám a taktéž účastnicím Ligy
mistryň pražádnou šanci. Svůj
náskok v čele MEL před druhým Schwechatem tím opět
zvýšily na šest bodů.
Na předlouhou cestu do
Chorvatska se výprava VK
Modřanská vydala již ve čtvrtek, samotné střetnutí se hrálo v
pátečním podvečeru. „Čeká nás
extrémní autobusová štreka, proto jsme se rozhodli rozdělit ji na
dvě části. Vyrážíme ve čtvrtek
v poledne, pojedeme do večera a přespíme v Karlovaci. Tam
strávíme i páteční dopoledne, po
obědě pak budeme pokračovat
až do Splitu,“ popsal trenér VK
Miroslav Čada plán náročné anabáze na Jadran. „Zpátky se vydáme hned po utkání, se dvěma
řidiči pocestujeme v kuse a domů
bychom se tak měli dostat někdy

v sobotu po poledni,“ prozradil
před odjezdem kouč, co na hráčky čekalo.
A po návratu se mohl usmívat,
jeho ovečky zvládly vše včetně
sportovní prověrky na výbornou“
Prostějovské volejbalistky totiž
v pátečním mači zcela jasně prokázaly před startující Champions
League velmi slibnou formu.
Chorvatské sokyně vyřídily bez
minutu za pouhou hodinu!
Předzápaosvé obavy z rostoucí
formy účastníka Ligy mistryň se
naplnily jen v úvodu střetnutí,
kdy domácí hráčky dvakrát otočily skóre a posléze vedly 13:11
i 16:14. Zlom přinesla následná
pětibodová šňůra Modřanské
(16:19), po níž české mistryně získaly potřebnou jistotu.
Zahajovací sadu dorazily bez
větších problémů – 20:25 a 0:1.
Druhým dějstvím následně žlu-

Na půdě lídra uhrály „oděvářky“ pouze set
V tabulce druhé ligy tým TJ OP klesnull na sedmou příčku
PROSTĚJOV - Další dva zápasy druholigové skupiny „C“ žen
absolvovaly volejbalistky TJ OP
Prostějov, které sehrály o uplynulém
víkendu již třináctý a čtrnáctý duel
třetí nejvyšší soutěže. Los je tentokrát
zavál na hroudu velice silného protivníka. V průběžném pořadí vedoucí
celek Frýdku-Místku v dosavadním
průběhu ještě nezaváhal a na této
skutečnosti se nic nezměnilo ani po
soubojích s Hanačkami. „Oděvářky“
dokázaly ve dvou utkáních sebrat
lídrovi pouze jednu sadu, když v
odvetném mači srovnaly stav na 1:1.
Severomoravský favorit si ale i v
tomto duelu výhru pohlídal. A tak zatímco Frýdek-Místek své postavení
udržel, družstvo Prostějova kleslo po
dvou porážkách na sedmou příčku.
Tuto sobotu čeká na prostějovské
volejbalistky další těžký oříšek v
podobě hanáckých rivalek z Litovle.
Zápasy 15. a 16. dějství začínají tradičně v 10 a ve 14 hodin a to opět v
hale TK PLUS vedle velodromu Za
Kosteleckou ulicí.
-pk-

výsledkový servis 2. LIGA ŽEN, skupina „C“
13. a 14. kolo: DDM Brno - Lanškroun 3:0 (20, 23, 20) a 1:3 (-17, -20,
22, -20), Frýdek-Místek „B“ - TJ OP Prostějov 3:0 (20, 19, 23) a 3:1
(22, -17, 21, 24), Litovel - Přímětice 3:0 (21, 20, 22) a 3:0 (18, 11, 20),
Křenovice - Svitavy 1:3 (-23, 21, -25, -13) a 3:2 (-13, 17, -13, 23, 11),
Palkovice - Přerov „B“2:3 (22, -13, -22, 20, -10) a 1:3(-15, -24, 16, -22)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 14. kole
1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
2. VO TJ Lanškroun
3. TJ Tatran Litovel
4. PVK Přerov „B“
5. TJ Sokol Palkovice
6. TJ Svitavy
7. TJ OP Prostějov
8. VK Pegas Znojmo
9. TJ DDM Brno
10. TJ Sokol Křenovice

předehrávka 20. kola STŘEDOEVROPSKÉ LIGY MEVZA
ZAA

ŽOK SPLIT 1700 - VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
OS ĚJ V

0:3
Čas:
0:59 minut
Rozhodčí: Markelj – Hrovat
(Slovinsko)
Diváků: 400

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

20:25
12:25
18:25

22 minut
16 minut
21 minut

Sestava Prostějova
Nováková
Artmenková
Bergrová
Velikiyová
Bramborová
Ssuschkeová
Libero: Chlumská
Připraveny byly: Kubínová, Tomášeková, Hrončeková, Soaresová, Košická
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)
Aktuální výsledky (odehrané zápasy v týdnu od 15. do 21.
listopadu): Post Schwechat - ŽOK Rijeka 3:0 (25:22, 25:19,
25:11), VK Doprastav Bratislava - ŽOK Rijeka 3:0 (25:22, 25:23,
25:21), ŽOK Split 1700 - VK Modřanská Prostějov 0:3 (20:25,
12:25, 18:25), ATSC Wildcats Sparkasse Klagenfurt - Slavia UK
EU Bratislava (SVK) 3:2 (25:20, 25:23, 20:25, 19:25, 15:9), CV
Kamnik - Nova KBM Branik Maribor 3:0 (25:23, 25:11, 25:22)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. VK Modřanská Prostějov
8 7 1 22:5
670:518 21
2. Post Schwechat Vídeň
5 5 0 15:2
424:288 15
3. Calcit Volleyball Kamnik
8 5 3 17:12 639:604 15
4. Nova KBM Branik Maribor
8 5 3 16:12 618:594 14
5. VK Doprastav Bratislava
7 4 3 16:10 576:539 13
6. ŽOK Split 1700
7 2 5 13:17 623:629 8
7. Slavia UK EU Bratislava
6 3 3 13:15 591:600 7
8. ŽOK Rijeka
8 2 6
9:19 574:623 7
9. A. Linec-Steg
6 2 4
7:13 395:459 6
10. ATSC WCS Klagenfurt
9 1 8
3:26 446:702 2
NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
Post Schwechat - A.Linec Steg (pondělí 22.11., 17:30), Post
Schwechat - CV Kamnik (pátek 26.11., 19:00), Slavia UK EU
Bratislava - VK Doprastav Bratislava (sobota 27.11., 18:00), Nova
KBM Branik Maribor - ATSC Wildcats Sparkasse Klagenfurt
(sobota 20.11., 18:00).
-pk-

K KOLEKTORY
a.s.

Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

smeč

zápasy výhry prohry

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14 0
11 3
10 4
10 4
6 8
5 9
5 9
4 10
3 11
2 12

sety

42:6
33:23
35:17
33:21
30:27
24:32
25:36
22:36
18:36
10:38

míče

1187:929
1271:1195
1196:1083
1203:1130
1231:1205
1189:1255
1267:1321
1234:1333
1150:1235
914:1156

body

28
25
24
24
20
19
19
18
17
16

PŘÍŠTÍ PROGRAM
15. a 16. kolo, sobota 27. listopadu 2010, 10:00 a 14:00 hodin:
Lanškroun - Přerov „B“ (hala ZŠ Horní Čermná), Svitavy - Palkovice,
Přímětice - Křenovice, TJ OP Prostějov - Litovel (rozhodčí: Souček/
Adolf), DDM Brno - Frýdek - Místek „B“.
-pk-

tomodré ďáblice prosvištěly jako
šinkanzen. Důležitou roli znovu
sehrála série pěti bodů za sebou
z vyrovnaného stavu 5:5 k poklidnému vedení 5:10. Prostřední
set poté ovládl výborný volejbal
hostující eskadry – 12:25 a 0:2.
Naději na zdramatizování duelu
živily Balkánky ani ne do poloviny třetí sady, když stav 7:10 srovnaly na 10:10. Byla to ale jejich
labutí píseň, neboť s přehledem
bodující Prostějov zase rychle

utekl (10:13, 14:20) a za pouhou
hodinu zaknihoval další hladký
triumf v soutěži MEVZA - 18:25
a 0:3! Hrálo se přitom pouze devětapadesát minut...
Nyní čekají na prostějovské
hráčky dvě úvodní vystoupení v
Lize mistryň, k dalšímu střetnutí
ve Středoevropské lize nastoupí
až v sobotu 4. prosince, kdy VK
Modřanská přivítá doma celek
SK UP Bratislava.
-pk-

Prostějovské kadetky padly dvakrát v Brně

a extraligová špička nováčkovi uniká...

PROSTĚJOV - Také o uplynulém víkendu pokračovala dalšími
zápasy nejvyšší soutěž kadetek. Prostějovský nováček VK
Modřanská bohužel v zápasech sedmnáctého a osmnáctého kola
selhal, když v obou duelech padl na půdě Brna. Tým z jihomoravské
metropole nejdříve zvládl rozhodující tie-break prvního souboje,
načež v odvetném měření sil dominoval už mnohem přesvědčivěji.
Svěřenkyně trenéra Matěje sice v neúplné extraligové tabulce po
osmnácti odehraných kláních zůstaly na páté příčce, ovšem ztráta
na jejich konkurentky v boji o play off vzrostla.
Změnit své postavení mohou prostějovské naděje už tuto sobotu, ovšem
budou to mít zatraceně těžké. V dalším dvojutkání totiž přivítají lídra
extraligy z Přerova a pokud budou chtít prostějovské naděje bodovat,
musí svůj výkon výrazně zlepšit. Zápasy 19. a 20. kola se odehrají
tradičně v tělocvičně ZŠ Palacká v sobotu 27. listopadu od 10, resp. 14
hodin..
-pk-

17. a 18. kolo: Olomouc - Havlíčkův Brod 0:3 (-18, -13, -19) a 0:3 (-20,
-17, -11), Přerov – Frýdek-Místek 3:1 (19,15,-24,10) a 3:0 (11, 22, 24),
Brno – Prostějov 3:2 (-22 ,-24, 13, 15, 7) a 3:1 (-22, 12, 9, 8)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplném 18. kole
zápasy výhry prohry

16 10 6
12 12 0
12 11 1
16 7 9
14 5 9
14 5 9
16 0 16

sety

36:25
36:8
35:10
25:32
25:29
22:29
2:48

míče

1362:1204
1068:816
1038:745
1152:1221
1083:1171
1077:1134
763:1252

AAnna
nna
VELIKIYOVÁ
body
14

esa
1

příjem procent. úspěš.
15
38

Předsezónní
posila
prostějovského celku chytá
formu v pravý čas. Těsně před
startem Ligy mistryň, kvůli níž
ostatně také na Hanou zamířila,
se brzy osmadvacetiletá
univerzálka zaskvěla v
utkání Středoevropské ligy.
Reprezentantka Izraele,
původem z Uzbekistánu,
předvedla, proč si ji kouč Čada
vybral a jestliže to značí, že
se s novými spoluhráčkami
právě teď sehrává, mají se
volejbaloví příznivci na co
těšit. Jen tak dál, Anno!

NEŠŤASTNICE týdne

TINA
LIPICEROVÁ-SAMECOVÁ
V tomto případě nebudeme činit
žádnou změnu a za smolařku
prohlásíme ještě jednou
jednatřicetiletou volejbalistku
ze Slovinska. V uplynulém
týdnu totiž vyšlo najevo, proč
zkušená smečařka v posledních
dvou zápasech absentovala.
Důvodem byl otřes mozku, který
si přivodila při jednom z tréninků
v prostějovské hale, když
narazila do sloupku! Tomu se
opravdu říká: PECH... Současně
to ale dokazuje, že bojovnost
této plejerce v žádném případě
nechybí a to nejen když jde o
body. Tino, příště ale pozor!

Začala česká extraliga

výsledkový servis
EXTRALIGY KADETEK, SKUPINA „B“

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

ŠIKULKA týdne

body

26
24
23
23
19
19
16

PŘÍŠTÍ PROGRAM
dohrávka 15. a 16. kola: čtvrtek 25. listopadu 2010: Frýdek-Místek Brno (15:30 a 18:00 hodin).
19. a 20. kolo, sobota 27. listopadu 2010: Prostějov - Přerov (10:00 a
14:00 hodin, rozhodčí: Dvořák), Frýdek-Místek – Olomouc, Havlíčkův
Brod – Ostrava.
-pk-

O víkendu byla zahájena Extraliag ČR žen, do níž v letošním
soutěžním ročníku 2010-2011 nastupuje celkem jedenáct týmů.
Základní část ovšem odehraje pouze deset celků, úřadující mistryně z
Prostějova se jakožto účastník Středoevropské ligy zapojí rovnou do
vyřazovacích bojů play off.
výsledky 1.kola: Brno - Střešovice 3:0 (10, 12, 11), Frýdek-Místek Slavia Praha 3:1 (11, 27, -15, 21), Olomouc - Šternberk 3:0 (21, 18,
13), Olymp Praha - Liberec 3:0 (11, 25, 14), Přerov - Ostrava 1:3 (-19,
15, -23, -21)
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV společně 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-

Lední hokej

22. listopadu 2010

Led ještě nestihl skrýt šrámy poslední bitvy,
již nyní vám však přinášíme ty nejaktuálnější

zprávy z ledové plochy

Oslabení Jestřábi šumperské "Draky" nestíhali, lídr tak nezaváhal

2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST

Výsledkový servis
20. KOLO: HC ZUBR Přerov - HC Nový Jičín 3:4 po
prodloužení (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1). Branky a nahrávky: 9. Kolář
(Kohút, Vlček), 22. Kolář, 33. Hanák (Faltýnek) - 24. Gebauer
(Hruška, Vrdlovec), 26. Vrdlovec (Pavlačka, Hruška), 53.
Andrýsek (Horák), 63. Pavlačka
SHK Hodonín - VHK
Vsetín 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Branky a nahrávky: 10. Rehuš
(Tomášek), 36. Jurásek, 53. Hoza (Penák, Beňa)
HC Bobři
Valašské Meziříčí - HC Slezan Opava 7:0 (0:0, 4:0, 3:0).
Branky a nahrávky: 25. Bokroš (Balga), 33. Bokroš (Bacul,
Růčka), 37. Matějný (Vašut), 38. Tatarčík (Kostelňák, Martiník),
41. Balga (Matějný), 49. D. Varga (Matějný, Bacul), 57. Bokroš
(Kostelňák, Růčka)
HC Uherské Hradiště - HC Břeclav
3:4 po samostatných nájezdech (0:1, 2:1, 1:1). Branky a
nahrávky: 21. Mikeš (Matula), 32. Kurial (Mikeš), 45. Knebl 19. Hrůza (E. Novák), 26. Kurial (Grmela), 43. Kurial (Klimovič,
Grmela), rozhodující nájezd Hrůza
Salith Šumperk - LHK
Jestřábi Prostějov 5:3 (0:0, 4:1, 1:2). Branky a nahrávky:
21. Ambruz (Sedlák, Hulva), 26. Drtil (Červenka), 31. Hulva
(Ambruz, Holík), 37. Brunec (Holík), 48. Ambruz (Hulva,
Sedlák) - 31. Čuřík (Žajgla), 45. R. Meidl, 59. R. Meidl (Žajgla)
AZ Havířov - HC Uničov 9:4 (3:0, 2:1, 4:3). Branky a
nahrávky: 5. Říčka (Pavlas, Balčík), 16. Sztefek (Krisl, Stránský),
20. Najdek (Klimša, Maruna), 29. Najdek (T. Prokeš), 38. Maruna
(Klimša, L. Zientek), 42. Říčka (Sztefek, Machálek), 49. Říčka
(Vydra, Pavlas), 51. Říčka (Vydra), 58. Prokop - 31. Jurča (Frieb,
Trojan), 53. Diviš (Handl), 53. Zúbek (Rak, Skokan), 57. Frieb
(Handl, Drábek)
HC Frýdek-Místek - VSK Technika
Brno 2:3 (1:0, 1:1, 0:2). Branky a nahrávky: 17. Štubňa, 26.
Krutil (Rozum) - 33. Jelínek (Kaňkovský, Žalud), 48. Bělohlávek
(Mráz), 50. Habrovec (Rajnoha)
HC Orlová volný los.
21. KOLO: VSK Technika Brno - AZ Havířov 2:1 po
samostatných nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0). Branky a
nahrávky: 58. Vyletelka (Žalud), rozhodující nájezd Rajnoha
- 34. Toman (Pavlas)
HC Břeclav - HC Bobři Valašské
Meziříčí 5:4 v prodloužení (2:1, 0:1, 2:2 - 1:0). Branky a
nahrávky: 1. Novák (Dora), 8. Hrůza (Škápik), 43. Zháňal
(Hrůza, Škápik), 44. Grmela, 62. Svoboda - 16. Bacul (Vašut,
Matějný), 23. Bacul, 54. Kostelňák (Palík), 58. R. Bacul
(Vašut)
LHK Jestřábi Prostějov - HC Uherské
Hradiště 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky: 15. P. Šebek
(D. Šebek, Šimo), 31. Čuřík (Meidl, Doseděl) - 4. Knebl
(Mikeš), 35. Mikeš (Matula, Kotačka), 45. Mikeš (Sladký)
HC Nový Jičín - HC Plus Oil Orlová 4:2 (2:0, 1:0,
1:2). Branky a nahrávky: 8. Zedník (Hruška), 11. Zedník
(Pavlačka, Vrdlovec), 34. Macháček (Kabeláč), 60. Vrdlovec
- 45. Mikšan (Štefanka), 55. Mikšan (Studený, Flašar)
HC Uničov - Salith Šumperk 3:12 (1:5, 2:1, 0:6). Branky
a nahrávky: 3. Zúbek (Drábek), 22. Zúbek (Trojan, Habndl),
34. Přikryl (Frieb, Handl) - 3. Velecký (Haas), 4. Červenka
(Tesařík, Drtil), 11. Ambruz (Brunec), 14. Velecký (Drtil), 18.
Svoboda (Sedlák), 24. Cink (Velecký), 41. Fischer (Matějka,
Novosad), 42. Holík, 45. Červenka (Haas), 46. Červenka
(Haas), 48. Brunec (Fischer), 49. Holík (Červenka)
HC Slezan Opava - SHK Hodonín 6:5 (1:5, 3:0, 2:0).
Branky a nahrávky: 12. Černý (Grofek), 35. Tichý (Měch,
Grofek), 36. Polok (Pavelek), 39. Kukol (Měch), 43. Grofek
(Měch), 44. Kocián - 4. Komárek (Špok, Jurásek), 11. Rehuš,
12. Komárek (Špok, Jurásek), 15. Peš (Jurásek), 17. Rehuš
(Tomášek)
VHK Vsetín - HC ZUBR Přerov 3:5 (2:2,
1:1, 0:2). Branky a nahrávky: 13. Ševčík (Dubec, Spitzer),
15. Dubec (Ševčík, Zavrtálek), 31. Ševčík (Dubec, Pelc) 9. Osina (Ferenc, Kočara), 17. Faltýnek (Osina, Kotásek),
33. Osina (Sedlák, Ferenc), 44. Kolář (Sedlák, Ditrich), 60.
Sedlák (Kolář, Faltýnek).
VSK Frýdek-Místek volný
los.
-pk-

ŠUMPERK/PROSTĚJOV Druholigovou lahůdku nabídla
sváteční středa. Právě na den
přesně jednadvacet roků od
počátku „sametové revoluce“
se prostějovští Jestřábi vydali
k dvacátému kolu východní
skupiny druhé ligy, v němž
je čekalo veskrze atraktivní
středomoravské derby na ledě
šumperského rivala. A souboj
lídra jedné z grup třetí nejvyšší soutěže se čtvrtým celkem
tabulky přilákal do hlediště
letošní rekordní návštěvu. Na
derby bylo zvědavo téměř dva a
půl tisíce fanoušků, na čemž měl
nemalý podíl i více jak dvousethlavý kotel fans z Prostějova.
V bouřlivé atmosféře se hrál
rychlý a pohledný hokej, okořeněný ukázkovými gólovými
akcemi. Jediným šrámem na
kráse byla závěrečná rvačka
fanoušků.... Po bezbrankové
první třetině vyšla Drakům na
jedničku druhá část bitvy, kterou vyhráli 4:1. V závěrečné
třetině se sice Hanáci pokusili
něco s výsledkem udělat, ale
na více, než zkorigování skóre

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 19 KOLECH:

PROSTĚJOV - O dramatické
utkání nebyla nouze ani v sobotním jednadvacátém dějství druholigové skupiny „Východ“, v
němž prostějovští Jestřábi přivítali nováčka soutěže z Uherského
Hradiště. Přestože čtvrtý tým
tabulky byl výrazným favoritem
duelu, svěřenci kouče Zachara
se dlouho nemohli prosadit, aby
nakonec s outsiderem senzačně
padli! Hosté ze Slovácka šli rychle
do vedení gólem Knebla ve čtvrté
minutě, avšak poté, co rozpačitý
vstup domácích borců napravil
Patrik Šebek vyrovnávající trefou, zdálo se, že se jestřábí stroj
rozjede. Obzvlášť, když v polovině zápasu uklidil puk do branky
Čuřík. Jenže, ouha - pak již dávali góly pouze hosté... Nejdříve
srovnal Mikeš, který nachytal
na hruškách brankáře Slováka,
který si druhou slabší chvilku

1. Salith Šumperk
19
2. HC AZ Havířov 2010
20
3. HC Plus Oil Orlová
19
4. LHK Jestřábi Prostějov 20
5. HC Bobři Valašské Meziříčí 20
6. HC Slezan Opava
19
7. HC Nový Jičín
20
8. HC Zubr Přerov
18
9. SHK Hodonín
18
10. HC Břeclav
20
11. VHK Vsetín
19
12 VSK Technika Brno
19
13. HC Uherské Hradiště
20
14. HC Frýdek-Místek
19
15. HC Uničov
18

14
14
13
11
8
10
9
8
9
5
6
5
4
3
2

3
1
0
0
4
1
2
2
1
5
1
1
0
1
1

0
2
0
2
1
0
1
2
1
1
1
2
5
4
1

2
3
6
7
7
8
8
6
7
9
11
11
11
11
14

96:49
86:49
71:48
78:50
80:77
63:56
61:62
79:48
72:65
56:64
49:74
47:65
44:93
61:94
57:106

do konečné podoby 5:3, se už
nezmohli. V zápase se objevili
hned dva dvoubrankoví střelci,
šumperský Ambruz a prostějovský Meidl.
Sestava obou týmů se hemžila borci, kteří v blízké či dávné
minulosti oblékal dres svého
nynějšího protivníka. V brance
domácího Salithu stál ex-Jestřáb
Štůrala, bohaté zkušenosti s prostějovským dresem má i zadák
Tomáš Sedlák, ale také útočníci
Novosad, Matějka, Ambruz či
Hulva. Na straně hostů zase měl
zvýšenou motivaci současný
kapitán Prostějova Lukáš Duba.
Jeho parťák z útoku a další bývalý hráč Šumperku Martin
Stejskal nemohl nastoupit kvůli
zranění. Trenérům Zacharovi s
Kužílkem pak chyběli i Kolibár,
Patrik Šebek i Šimo. Do hry tak
Jestřábi tentokrát nasadili i juniory Skácela a Kryla, aby dali
dohromady alespoň tři formace.
Ke změn došlo zaké na brankářském postu, kde stálou jedničkou
Slováka nahradil olomoucký
Sedlář.
Šumperští Draci mají na domá-

cím ledě stoprocentní bilanci a
nezměnil to ani „černý kůň“ letošního ročníku Prostějov. Od úvodních minut sledovali diváci zajímavý hokej, plný rychlých akcí a
rušných okamžiků. Aktivní vstup
Draků vyústil ve faul Halousky, ta
ovšem paradoxně začala velkou
šancí Prostějova. Holík ztratil při
rozehrávce kotouč a Duba stanul
tváří v tvář Štůralovi. Ten jeho neumístěný pokus vykryl. Největší
šanci první třetiny měl v samém
závěru Matějka, ale ani on nestačil z ostrého úhlu zamést kotouč
do prázdné branky. A tak úvodní
dvacetiminutovka skončila bez
branek.
Pro celý vývoj zápasu byla klíčová druhá třetina, kterou Šumperští
zvládli bravurně, zatímco Jestřábi
chvílemi proti aktivně a nápaditě
hrajícím domácím tápali. Hned v
úvodních vteřinách si Draci vytvořili tlak. Hulva se Sedlákem
vybojovali na konci jednadvacáté minuty třetiny v rohu kluziště
kotouč, který šťastně přeplachtil
napadajícího obránce a Ambruz
z voleje napálil puk přesně k tyči
- 1:0. Šumperk díky úvodní trefě
ožil a v polovině 24. minuty
namazal Meluzín do druhé
vlny Novosadovi, jeho bomba skončila nad. Když to nešlo silou, uspěli domácí technicky. Drtil nahodil ledabyle
od modré kotouč směrem na
Sedlářovu branku a kotouč
plachtící vzduchem zapadl
za záda překvapeného prostějovského brankáře - 2:0.
Hosté v těchto fázích utkání
čelili silnému tlaku, podruhé
v zápase mohl skórovat do
odkryté branky Brunec, ale
minul. I Jestřábi však měli
své příležitosti. Velmi dobře
hrající Meidl mohl snížit ve
28. minutě, ležícího Štůralu
ale nepřehodil. Neuspěl ani
Zachar, který v brejku nezakončil přesně. A tak borci z
Hané udeřili až v přesilovce,
kdy navíc byl signalizován
další trest domácí po faulu
Sedláka. Čuřík vypálil z mezikruží, Štůrala sic v protipohybu na ránu zareagoval a
betonem puk vykopl, ovšem
pouze za levou tyč své branky – 2:1. Původní trest byl

ze střídaček
Radek KUČERA - Salith Šumperk:
„Během první třetiny jsme hůře bruslili a hra byla
vyrovnaná, potom jsme však zlepšili pohyb, dobře jsme
kombinovali a dali díky tomu rozhodující góly. Většinu
utkání jsme ale byli lepším celkem. Ale i Prostějov byl nepříjemný, měl šance, několikrát ujel na bránu. Naštěstí jsm e na jeho branku dokázali vždy zareagovat. Šťávu dobrému
utkání dodali také fanoušci obou táborů, což bylo super. Fandili a
bylo to pro atmosféru zápasu jenom dobře.“
PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Objektivně musím říct, že Šumperk byl první dvě třetiny lepší,
my jsme se prakticky jen bránili. My naopak hráli ustrašený hokej
bez snahy prosadit se, což bylo vyjádření stavu 4:1 pro domácí...
Nestíhali jsme, Šumperk měl hodně šancí a celkově byli domácí
lepší. Až potom teprve zvolnili, nebo my se trochu otrkali a začali
hrát. Tak se to trochu vyrovnalo. Rozhodla ovšem převaha v bruslení a nasazení domácích. My jsme to více či méně jen odchodili,
zatímco domácí to odbruslili a přehrávali nás. Vyhráli zaslouženě.
V zápase nám chybělo několik zkušených hráčů, což bylo na ledě znát.
Šimo má potíže se stehenním svalem, Stejskal léčí koleno, což bude asi
dlouhodobější záležitost, Kolibár hrál utkání za juniorku a Patrik Šebek
měl, coby trenér, utkání mládeže.“
-pk-

HC SALITH ŠUMPERK
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina 0:0
2. třetina 4:1
3. třetina 1:2

Branky: 21. Ambruz (Sedlák, Hulva), 26. Drtil (Červenka), 31.
Hulva (Ambruz, Holík), 37. Brunec (Holík), 48. Ambruz (Hulva, Sedlák)
- 31. Čuřík (Žajgla), 45. Meidl (Žajgla, Čuřík), 59. Meidl (Čuřík, Žajgla)
Střely na branku:
35:31
Rozhodčí: Jeřábek - Řezáč, Tuizal
Vyloučení: 6:8
Využití:
1:1
Oslabení: 1:0
Diváků: 2295

Sestava LHK Jestřábi
Sedlář (připraven: Švach)
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Paška, Halouska
Peštuka, Staněk

Skácel - Duba - D. Šebek
la
Meidl - Čuřík - Žajgla
cha
har
Bartošek - Kryl - D. Zachar

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek

podle nových pravidel pouhých
devět vteřin před jeho vypršením
zrušen a Prostějov dostal novou
šanci dvouminutové početní výhody. Ta ale skončila pro Jestřáby
neblaze. Hned po deseti vteřinách
hry zavezl kotouč do útočného
pásma Hulva, stahovačkou si
udělal prostor a nechytatelně do
šibenice vrátil Šumperku dvoubrankový náskok – 3:1. V samém
závěru prostředního dějství se
Šumperk navíc dočkal počtvrté.
Podobně jako Hulva dostal v prostoru mezi kruhy příliš času a místa Brunec, který napálil kotouč o
tyč do branky a bylo to 4:1.
Do třetí třetiny vstoupili opět mírně aktivněji domácí, dlouho jim
to však nevydrželo. Sympaticky
bojující hosté nesložili zbraně
a po několika náznacích se jim
podařilo vyrovnat. Ondráček zachyboval v rozehrávce a neodbytný Radek Meidl sebral Štůralovi
kotouč pod lapačkou a zasunul
jej bez větší námahy do sítě -

4:2. Prostějov dostal novou víru,
Meidlův laciný gól mu vlil novou
krev do žil a Jestřábů bylo najednou plné kluziště. Do kolen však
poslal hosty Lukáš Duba. Kapitán
Jestřábů zbytečným zákrokem
před střídačkami sestřelil Sedláka
a mohl být rád, že obdržel pouze
dvě trestné minuty... O chvíli později navíc zasáhl nešťastně soupeře holí v obličeji Paška a dvojnásobnou přesilovku „Draci“ využili k pátému gólu. Hulva našel
krásnou přihrávkou na zadní tyč
Ambruze, pro kterého nebyl problém z první zakončit do odkryté
klece – 5:2. Jestřábi se ale ještě
nevzdali a když krásnou kombinační akci zakončoval na brankovišti přes položený Štůralův
beton Meidl, bylo to znovu jen o
dvě branky – 5:3. Zbytek utkání
však již žádnou dramatizaci boje
nenabídl. Šumperští v posledních
vteřinách udrželi kotouč v útočném pásmu a opět na svém ledě
zvítězili.
-pk-

Hokejisté nepotvrdili roli favorita, Prostějov vybrakovalo Uherské Hradiště...!
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kam za hokejem....
22. kolo, sobota 27. listopadu 2010, 17:00 hodin: Orlová Vsetín, Přerov - Opava, Hodonín - Břeclav, Valašské Meziříčí Prostějov, Uherské Hradiště - Uničov, Havířov - Frýdek-Místek,
Šumperk - Technika Brno (neděle 28.11.), Nový Jičín volný los
-pk-
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V rámci našeho hokejového servisu budeme oceňovat vždy
8
jeden individuální výkon či mimořádný počin jednotlivce,
7
který si zaslouží všeobecné uznání. Po pauze v minulém čísle
dnes pokračujeme již poosmé...
6
Minulý týden mu ocenění ještě uteklo z technických důvodů,
kdy se tato rubrika nevešla do rozměrů této tiskové strany.
5
Dnes už ho ale nemůže o „machrovský“ titul připravit vůbec
nic. Dvaadvacetiletý urostlý forvard totiž v poslední době opakovaně podáváá
velmi dobré výkony a nejinak tomu bylo i v obou zápasech uplynulého týdne.. 4
A tak přestože jeho návrat na rodnou hroudu nedoprovázely žádné výkřiky
y3
bujaré radosti, či velkého očekávání veřejnosti, on sám se za dres Jestřábů
ů
bije jako lev. A s každým odehraným zápasem dokazuje, že jeho talent i herníí 2
schopnosti visí daleko výše, než „jen“ ve druhé lize... Zdá se také, že našel svéé
místo v sestavě, neboť spolupráce ve druhé formaci s Čuříkem a Žajglou mu jdee 1

7

evidentně k duhu. Důkazem budiž nejen podíl na třech brankách (2+1) z pěti,
ti,i,,
které Prostějov v minulém týdnu nastřílel.
Radku, jen tak dál!
-pk-

Machrometr
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vybral pět minut po začátku třetí
části, kdy jej překonal opět uherskohradišťský hrdina Mikeš. A
jelikož hosté uhájili překvapivé
vedení i při závěrečné power-play
Prostějova, bylo hotovo. Závěr
zápasu se navíc nesl v režii neustálého vylučování, které vyvrcholilo
nefalšovanou pěstní potyčkou...
Jestřábi tak prohráli už potřetí v
řadě, přesto nadále zůstávají na
čtvrté pozici.
Do sestavy prostějovského týmu
se oproti středečnímu mači vrátili
jak brankář Slovák, tak i obránce
Kolibár a útočníci Patrik Šebek
se Šimem. Naopak stále chyběl
Stejskal, k němuž se navíc na marodku přidal se zraněným kotníkem
zadák Staněk. Ze zápasu později
kvůli žaludečním problémům a
teplotě odstoupil také Radek Meidl
a nedohrál ani obránce Kolibár.
Hostující Uherské Hradiště tak-

též nepřijelo kompletní, citelně
jim scházelo především trio Pšeja,
Kartusek, Pochylý. V sestavě ale
nechyběl ex-jestřáb Piluša.
Ospalý začátek utkání narušila 4.
minuta, kdy se hosté překvapivě
ujali vedení. Obrana Prostějova totiž
nepohlídala Knebla, který po spolupráci s Mikešem překonal Slováka
a otevřel účet duelu – 0:1. Domácí
celek se nemohl dlouho dostat do
tempa, když marná byla zejména
rozehrávka... A tak ani nebylo divu,
když si další obrovské šance vytvořilo Uherského Hradiště, Červenka
s Hečou je naštěstí ve 12. minutě
nevyužili. A tak vyrovnání spadlo
Prostějovanům doslova z nebes.
Patrik Šebek si vybruslil z rohu kluziště a bekhendem zamířil přesně
nad vyrážečku Oharka - 1:1. V závěru úvodní třetiny ale po další hrubce
Jestřábů v obraně zazdil obrovskou
šanci Piluša, který ujížděl sám na
Slováka, ale v koncovce mu
scházel klid i přesnost.
Kdo čekal, že se domácí po
přestávce proberou, mýlil
se... Přestože se Jestřábi
pokoušeli o zdolání uherskohradišťského valu, jejich
akcím chyběla především invence,,. Přesto se prostějovští příznivci přece jen dočkali
vytoužené vedoucí trefy. V
polovině utkání totiž Čuřík
dorazil za Oharka vyraženou
teč opět aktivního Meidla a
bylo to 2:1. Avšak pak již dávali góly pouze hosté. O čtyři
minuty později srovnal Josef
Mikeš, který lehkou střelou
po ledě nachytal na hruškách
překvapeného brankáře
Slováka - 2:2. Vrátit vedení na stranu Jestřábů mohli
Šimo či Čuřík, ale ani jeden
z nich v souboji s Oharkou
neuspěl.
V úvodu třetího dějství vyslal David Šebek do šance

ze střídaček
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„To nebylo nešťastné utkání, ale těžká
nedisciplinovanost některých našich hráčů a
individuální chyby, po kterých jsme dostali gól! Ať
vezmu první, druhý, nebo třetí gól, všechno to byly
těžké chyby a nejhorší na tom je, že to byly chyby
hráčů, kteří mají patřit k tahounům mužstva. Pokud budeme
hrát takhle, budeme mít problémy porazit kohokoliv v soutěži.
My jsme si vlastně to utkání prohráli sami... Nic neomlouvá ani
fakt, že máme problémy se sestavou. Junioři jsou snad všichni
nemocní, takže jsme to poskládali improvizovaně.“
Petr SAKRAJDA - HC Uherské Hradiště:
„Je to pro nás zcela nečekaná výhra. Uspěli jsme proti
zkušenému týmu, který je poskládán z několika prvoligových
hráčů. Jeli jsme do Prostějova něco získat, ale bylo to v říši
teorie a tohle jsme nečekali, takže jsme naprosto spokojeni.“
zdroj: www.lhkjestrabi.cz, -pk-

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
1. třetina 1:1
2. třetina 1:1
3. třetina 0:1

Branky: 15. P. Šebek (D. Šebek, Šimo), 31. Čuřík (Meidl,
Doseděl) - 4. Knebl (Mikeš), 35. Mikeš (Matula, Kotačka), 45. Mikeš
(Sladký)
Střely na branku: 33:24
Rozhodčí: Skoupý - Brabec, Pospíšil
Vyloučení: 7:9, navíc Doseděl a P. Šebek (oba Pv) osobní trest 10
minut za nesportovní chování
Využití: 1:0
Diváků: 1830

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven: Vydržel)
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Jedlička, Tomiga
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Stráněl - Kryl - Matoušek

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek

svého bratra Patrika, jeho pokus ale
skončil opět moci gólmana hostů.
Zatímco ten svůj tým podržel, Jiří
Slovák na protější straně si ve 45.
minutě vybral už druhou slabou
chvilku. A tentokrát to byla opravdu hrubice, když nedokázal udržet
Sladkého nahození, které vyrazil
pouze k Mikešovi, jenž se štěstím
přeloboval ležícího brankáře - 2:3.
Uherskohradišťský forvard se tak
stal hvězdou utkání a nakonec i
katem Jestřábů, když zaznamenal dvě branky a jednu asistenci!
Prostějovští se v dalších minutách
sice ještě několikrát dostali k za-

končení, ale Oharek už byl rozchytaný takřka do reprezentační formy.
A tak na něm „vyhořeli“ Čuřík,
Žajgla, Duba i bratři Šebkové. A
byl to právě David, který osmapadesát vteřin před koncem minul
odkrytou část hostující svatyně! A
jelikož těsně před sirénou neuspěl
v obrovské tutovce na druhé straně ani aktivní Mikeš, skóre už se
nezměnilo. Frustrovaní domácí si
ještě stačili „vylít“ zlost na rozhodčího Skoupého a došlo i na pěstní
souboje! A emoce létaly ze strany
na stranu i při odchodu týmů do
kabin...
-pk-

Florbal, futsal

22. listopadu 2010
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Florbalisté Prostějova doma lámou favority, jejich tvrz je nedobytná

„all inclusive“
2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 8. KOLO
FbC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
1.FbK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

11:8

(4:3, 4:2, 3:3)

Branky Prostějova:

1. M. Fojt (Miczek), 13. Čmela, 16. Sedláček (Z. Fojt), 18. Kováč (Páleník),
26. Miczek (Z. Fojt), 27. Krnáč (Z. Fojt), 28. Čmela, 39. Hloch (Bouda
Marek), 41. Krnáč (Marek Bouda), 45. Krnáč (Miczek),
k), 53. Čmela(Krnáč)
Rozhodčí: M. Fráňa, V. Lička
Střely na branku:
48:48
Vyloučení: 8:6
Využití: 5:2
Oslabení: 1:0
Diváků: 40

Sestava FbC Playmakers:
1. formace:
2. formace:
3. formace:
náhradníci:
hrající trenér:

Procházka
M. Fojt, Mt.Bouda, Miczek, Sedláček, Z.Fojt
Ťuik, Žák, Hloch, Mk Bouda, Čmela
Šiler, Páleník, Řehulka, Kováč, Krnáč
Krátký, Soldán
M. Fojt, vedoucí týmu: J. Ťuik

„Playmakeři“zdolali Rožnov i Kopřivnici!
P
PROSTĚJOV
- Prostějovští
florbalisté FbC Playmakers
fl
Prostějov odehráli o víkendu
P
další dvě kola druholigové soutěže, divize IV, v nichž na domácí půdě přivítali soupeře z
Beskyd a také loňského prvoligistu. Zatímco sobotní duel proti Rožnovu pod Radhoštěm odehráli v Městské hale v Kostelci
na Hané, svědkem nedělního
mače bylo tradičnější kolbiště
florbalistů, prostějovská hala
ZŠ a RG ve Studentské ulici.
První střetnutí si „Playmakeři“
sami zdramatizovali vlastní nedisciplinovaností a i díky pěti trefám
hostů z Rožnova pod Radhoštěm
v početní výhodě skončilo skóre
hodně divoce, ovšem nakonec šťastně pro domácí borce
– Prostějov zvítězil 11:8. Druhý
zápas odehrál FbC proti jednomu z favoritů celé soutěže, týmu
Vikings Kopřivnice. I proto, že

Severomoravané o den dříve jasně
přehráli druhý Přerov 7:4, očekávalo se také v neděli od favorizovaných Vikingů jasné vítězství. V
neděli ale v Prostějově panovala
doslova florbalová horečka. O tu
se postaral domácí celek, který
sestřelil dalšího silného favorita.
Diváci, kteří se přišli do místní
prostějovské haly podívat, museli být určitě spokojeni. Florbal se
hrál opravdu ve vysokém tempu
a domácí, kteří neměli co ztratit,
se do svého soka pořádně opřeli.
Kopřivnici Playmakeři zaskočili
hned ve 4.minutě, kdy se poprvé
za Playmakery prosadil sváteční
střelec Martin Bouda, který zaznamenal vůbec první gól v kariéře. Utkání Playmakeři zlomili
až v závěru utkání, kdy nejprve
přišli o dvougólový náskok, poté
však utekli na rozdíl čtyř branek,
což zápas rozhodlo. Vikingové
sice v závěru ještě stačili snížit,

ale na dělbu bodů to nestačilo.
Prostějov tak překvapivě porazil
Kopřivnici 8:6! Tento výsledek
znamenal pro Hanáky nejen plný
bodový zisk, ale také dotáhnutí se
na svého nedělního soupeře, což
znamená stejný bodový zisk jako
třetí Kopřivnice! „Playmakeři“
triumfovali tentokrát 8:6. Nyní
mají prostějovští florbalisté před
sebou do poloviny sezóny ještě
dvě utkání s velice silnými celky
z Brna, ale už teď je spokojenost
s postavením více než pozitivní.
„V sobotním zápase jsme ještě doplatili na nezkušenost
a psychicky jsme ten zápas
moc nezvládli. Hráči zbytečně
chodili na trestnou lavici, zejména naši dva zlí hoši Čmela
s Šilerem. Tomu se prostě musíme vyvarovat. Zápas jsme si
ale pohlídali a zvítězili,“ konstatoval po souboji s Rožnovem
vedoucí týmu Josef Ťuik.

„V neděli jsme zase viděli tým,
který chtěl. Všichni hráči podali velice zodpovědný a důsledný
výkon. Dnes jsme předvedli asi
nejlepší výkon v dosavadní sezóně. Je vidět, že si hráči pomalu
rozumí a začíná to přinášet ovoce. Pochválit chci celé mužstvo
a zejména oba brankáře, kteří
v obou utkáních tým jistě podrželi. Poděkování patří také našemu
sponzorovi WWW.CZHUDBA.

CZ , který vytvořil spolu s diváky opravdu parádní atmosféru
v utkání. Díky našim skvělým fanouškům hrajeme v poli opravdu
jako jeden tým,“ shrnul druhé domácí vystoupení „Playmakerů“
hrající trenér Milan Fojt.
Florbalisté Porstějova pojedou k
dalším druholigovým soubojům
příští víkend do Brna, kde narazí
na vedoucí Hattrick Brno a také
na silné Bulldoky.
-pk-

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
8. KOLO: FbK Horní Suchá - SK FBC Třinec 4:6, Slavia
I-tec Havířov - Z.F.K. Petrovice 7:5, FBC Spartak MSEM
Přerov - FBC Vikings Kopřivnice 7:4, FbC Playmakers
Prostějov - 1. FBK Rožnov p.R. 11:8, 1. MVIL Ostrava SC Hattrick Brno FbŠ 3:10, TJ Sokol Brno-Židenice - Retro
Bulldogs Brno „B“ 25.11.2010
9. KOLO: FbK Horní Suchá - Z.F.K. Petrovice 7:10, Slavia I-tec Havířov SK FBC Třinec 7:1, FBC Spartak MSEM Přerov - 1. FBK Rožnov p.R.7:4,
FbC Playmakers Prostějov - FBC Vikings Kopřivnice 8:6, 1. MVIL
Ostrava - Retro Bulldogs Brno 5:11, TJ Sokol Brno-Židenice - SC Hattrick
Brno FbŠ 2:7

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 9 KOLECH:

2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 9. KOLO

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

FbC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
FBC VIKINGS KOPŘIVNICE

8:6

(2:0, 2:3, 4:3)

Branky Prostějova:

4. Martin Bouda (M. Fojt), 11.Marek Bouda, 22. Čmela (Soldán), 35.
Čmela (Krnáč), 45. Miczek (Z. Fojt), 47. Sedláčekk (Z. Fojt), 50. Čmela
(Ťuik), 58. Kováč(Krnáč)
Střely na branku:
51:59
Rozhodčí: T. Sojka, K. Sojka
Vyloučení: 5:0
Využití: 0:0
Oslabení: 1:0
Diváků: 68
Krátký
M. Fojt, Mt Bouda, Miczek, Sedláček, Z.Fojt
Ťuik, Žák, Soldán, Bouda Mk, Čmela
Šiler, Páleník, Řehulka, Kováč, Krnáč
Procházka, Hloch
M.Fojt, vedoucí týmu: J.Ťuik

POSTŘELMOV - V sobotu 21.
listopadu si dva regionální zástupci
Prostějovska v soutěži Olomouckého
krajského přeboru předehrály v
Postřelmově zápasy čtvrtého kola.
Zatímco Relax Prostějov vstoupil do
nové sezóny stoprocentním ziskem,
plumlovská Indiana ztratila bod za
remízu s rezervou Delty Šumperk.
Výsledky
jednotlivých utkání:
RELAX Prostějov - POPELÁCI
Šumperk 5:3 (3:1)
Branky Relaxu: Petr Kiška, Frantík,
Kucharčuk, Uličný, Matoušek
INDIANA Plumlov - POPELÁCI
Šumperk 4:1 (1:0)
Branky Indiany: Koláček 2, Hrstka,
Křupka
RELAX Prostějov - DELTA REAL
Šumperk „B“ 6:2 (3:1)
Branky Relaxu: Petr Kiška 3,
Matoušek 2, Kucharčuk
INDIANA Plumlov - DELTA REAL
Šumperk „B“ 2:2 (0:1)
Branky Indiany: Hrstka, Koláček

Vp Pp
0 0
1 0
1 1
1 1
2 0
1 1
1 1
0 1
0 0
0 2
0 0
0 0

P
0
1
2
2
2
3
4
5
6
5
7
9

skóre
70:24
77:50
60:52
67:62
54:40
53:49
48:53
53:61
44:58
51:57
51:57
41:86

B
27
23
18
18
16
15
12
10
9
8
3
0

kam za FLORBALEM....

FLORBALOVÁ RADOST. Prostějovští "Playmakeři" se o víkendu nezalekli ani papírově silnějšího protivníka a díky dvěma výhrám
se v tabulce posunuli již na čtvrtou příčku.
Foto: Z. Pěnička

Kam a kdy na sálovku

* futsalové výsledky * futsalové výsledky * futsalové výsledky * futsalové výsledky *
OLOMOUCKÝ
KRAJSKÝ PŘEBOR

V
9
7
5
5
4
4
3
3
3
2
1
0

10. kolo, sobota 4. prosince 2010: Z.F.K. Petrovice – Rožnov p/R, SK
FBC Třinec – Vikings Kopřivnice, 1.MVIL Ostrava – FbK Horní Suchá,
Retro Bulldogs Brno B - FbC Playmakers Prostějov, TJ Sokol Židenice
Brno – Slavia I-tec Havířov, Hattrick Brno – Spartak MSEM Přerov
11. kolo, neděle 5. prosince 2010: Z.F.K. Petrovice – Vikings Kopřivnice,
SK FBC Třinec – Rožnov p/R, 1.MVIL Ostrava – Slavia I-tec Havířov,
Retro Bulldogs Brno B – Spartak MSEM Přerov, TJ Sokol Židenice
Brno – Horní Suchá, Hattrick Brno FBŠ - FbC Playmakers Prostějov
-pk-

Sestava FbC Playmakers:
akers:
1. formace:
2. formace:
3. formace:
náhradníci:
hrající trenér:

Z
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
8
9

1. LIGA OKRESU
PROSTĚJOV
1.kolo: Ariston A-Vrchoslavice 0:1
(0:1) - Tesařík, Skalka A-Zavadilka A
1:2 (0:1), Mašík - Peka, Petržela, Zavadilka A-Ariston A 3:1 (2:0), Chmelík,
Homola, Petržela - Chmelař, Vrchoslavice-Skalka A 2:1 (1:1), Štvrtecký
2 - Mraček, Zavadilka A-Vrchoslavice
0:5 (0:1) - Škrkánek 2, Pučan, Tesařík,
Žáček, Ariston A-Skalka A 2:1 (1:0),
Lisický, Všianský - Kaláb, Relax Prostějov B-Bexim 2:3 (2:1), Kucharčuk 2
- Langr 2, Začal, Mechechelen-Likérka
7:2 (3:1), Dostál 3, Ošlejšek 2, Dostál,
Poláček - Babica, Pospíšil, Jiřina-Relax
Prostějov B 1:2 (0:2), - Bokůvka, Kucharčuk, Bexim-Mechechelen 3:3 (2:3),
Horák, Langr, Novotný - Poláček 2, Dostál, Likérka-Jiřina 6:13 (2:7), Ševčík 4,
Havlíček, Pospíšil - Kolkop 4, Husařík 3,
Havlíček 2, Svozil 2, Cetkovský, Vinklárek, Relax Prostějov B-Mechechelen
3:3 (1:2), Kocourek, Matoušek, Mlčoch
- Doatál, Dostál, Ošlejšek.
2.kolo: Nezamyslice-Vyprahlo 1:2
(1:2), Fialka - Křeček 2, Dubany A-

Futsal jede! Prakticky hned na
přelomu podzimní sezony se na
Prostějovsku rozeběhly futsalové
soutěže všech úrovní, které tradičně vyplňují zimní fotbalovou
přestávku. Náš snímek je z utkání
Memphis - Skalka.
Foto: Z. Pěnička

-Bedihošť 5:3 (2:1), Kawij 3, Novák 2
5. Chachar team
3 2 0 1 13:7 6
- Bross, Neoral, Škop, Bedihošť-Neza6. Zdětín
3 2 0 1 12:9 6
myslice 7:4 (6:0), Bross 6, Pavlát - Fial7. Pepíno
3 2 0 1 9:10 6
ka, Hamala, Lakomý, Oulehla, Vyprah8. Ariston B
6 2 0 4 14:20 6
lo-Dubany A 1:4 (0:2), Navrátil - Urban
9. Čehovice
5 1 0 4 8:19 3
2, Kawij, Novák, Bedihošť-Vyprahlo 10. Dubany B
3 0 0 3 5:13 0
2:1 (0:1), Bross 2 - Jurník, Nezamyslice- 11. Warriors
3 0 0 3 3:11 0
-Dubany A 1:4 (0:2), Oulehla - Kawij 2, 12. Skalka B
3 0 0 3 5:16 0
Novák, Urban.
Kanonýři: 6 - Langer Tomáš
(Zdětín), Šlézar Jakub (Anděl), 5
1. Dubany A
3 3 0 0 13:5 9
- Kolařík Miroslav (Anděl), Vogl
2. Vrchoslavice
3 3 0 0 8:1 9
Martin (Kohouti), 4 - Antoníček Jiří
3. Bedihošť
3 2 0 1 12:10 6
(Memphis), Coufal Marcel (Torpé4. Zavadilka A
3 2 0 1 5:7 6
do), Gottwald Petr (Anděl), Klimeš
5. Mechechelen
3 1 2 0 13:8 5
Richard (Ariston B), Korbel Vlasti6. Bexim
2 1 1 0 6:5 4
mil (Pepíno), Marek Vratislav (Aris7. Relax Prostějov B
3 1 1 1 7:7 4
ton B), Obručník Michal (Memphis).
8. Jiřina
2 1 0 1 14:8 3
9.
10.
11.
12.
13.

Ariston A
Vyprahlo
Skalka A
Nezamyslice
Likérka

3
3
3
3
2

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

2 3:5 3
2 4:7 3
3 3:6 0
3 6:13 0
2 8:20 0

Kanonýři: 9 - Bross Petr (Bedihošť),
6 - Kawij Petr (Dubany A), 4 - Dostál
Ondřej (Mechechelen), Kolkop Martin
(Jiřina), Novák Petr (Dubany A),
Ševčík Milan (Likérka).

2.A LIGA OKRESU
PROSTĚJOV
3.kolo: Chachar team-Warriors 4:0
(1:0), Dobeš 2, Pińos, Zbořil, Zdětín-Pepíno 5:2 (1:1), Langer 2, Božek,
Navrátil, Staněk - Tichý, Čížek, Pepíno-Chachar team 4:3 (1:1), Korbel
2, Pírek, Tichý, Vlastní - Hochman,
Zbořil, Warriors-Zdětín 1:4 (0:2),
Uličný - Langer 2, Hlavinka, Tesař,
Pepíno-Warriors 3:2 (2:0), Korbel 2,
Čížek - Hradečný, Št´áva, Chachar team-Zdětín 6:3 (4:1), Pińos 2, Dobeš,
Hochman, Jelínek, Zbořil - Langer 2,
Hlavinka, ČK: Hloch .
4.kolo: Memphis-Čehovice 3:0
(0:0), Drešr, Nakládal, Prášil, Anděl-Ariston B 5:1 (4:1), Kolařík
2, Trunda 2, Šlézar - Marek, Torpédo-Memphis 2:3 (0:1), Coufal,
Ošťádal - Antoníček, Obručník, Vítek, Čehovice-Ariston B 3:4 (0:1),
Hrubý, Kremla, Špaček - Klimeš 2,
Karný, Marek, Anděl-Memphis 2:2
(1:1), Gottwald, Kolařík - Antoníček,
Vítek, Ariston B-Torpédo 1:3 (1:2),
Tesař - Coufal, Mojtek, Ošťádal.
1.
2.
3.
4.

Memphis
Anděl
Torpédo
Kohouti

6
5
5
3

4
3
3
2

2
2
1
1

0
0
1
0

20:9 14
24:11 11
16:9 10
13:8 7

2.B.LIGA OKRESU
PROSTĚJOV
2.kolo: Mloci-Griffins 2:8 (1:3), Dvořák, Šedivý - Borovský 2, Maděrka
2, Coufal, Hatle, Koudelka, Popelka,
Kulkao-Pokop 4:2 (1:0), Smékal 2,
Bořil, Bořil - Karafiát, Komrz, Pokop-Mloci 3:1 (1:0), Cigr, Karafiát, Šlambort - Varga, Griffins-Kulkao 8:1
(1:0), Hatle 3, Bílek, Kofroń, Maděrka,
Naniáš, Popelka - Smékal, Pokop-Griffins 1:8 (1:3), Šatinský - Koudelka 2, Borovský, Coufal, Kolkop,
Maděrka, Naniáš, Popelka, Mloci-Kulkao 2:4 (2:2), Varga 2 - Svozil 2,
Bořil, Bořil, Vzducholoď-Botafoga
3:3 (0:1), Hodulák 2 - Jamrich, Suchomel, Vašek, Vlastní, Betis-Atletiko 4:5 (2:3), Kočíř, Pella, Zabloudil,
Šmíd - Klus 2, Ježek, Juráš, Šimíček,
Atletiko-Vzducholoď 2:3 (2:1), Juráš 2 - Bílý, Hodulák, Navrátil, ČK: Piňos, Botafoga-Betis 1:3 (0:1), Musil - Šmíd 2, Pella, Atletiko-Botafoga
1:5 (0:4), Klus - Musil 2, Vašek 2,
Bartlík, Vzducholoď-Betis 5:1 (4:1),
Bílý 2, Slouka 2, Hodulák - Kočíř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grif ins
Zavadilka B
Vzducholoď
Kulkao
Katastrofa
Botafoga
DD sport
Betis
Atletiko
Pokop
Mloci
Prostějovičky

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0

0 24:4
0 15:5
0 11:6
1 9:12
1 9:3
1 9:7
1 5:4
2 8:11
2 8:12
2 6:13
3 5:15
3 2:19

9
9
7
6
4
4
4
3
3
3
0
0

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:

Ondřej (Griffins), Pič Martin (Katastrofa), 3 - Borovský Marek (Griffins), Bílý
Petr (Vzducholoď), Haluza Petr (Zavadilka B), Hodulák Petr (Vzducholoď),
Juráš Radim (Atletiko), Klus Lubomír
(Atletiko), Musil Pavel (Botafoga), Popelka Martin (Griffins), Smékal Martin
(Kulkao), Varga Tomáš (Mloci),, 2 Humpa Lukáš (Katastrofa), Atanasov
Martin (Katastrofa), Bořil Martin (Kulkao), Bořil Zdeněk (Kulkao), Janeček
Josef (Prostějovičky), Karafiát Radim
(Pokop), Kolařík František (Zavadilka
B), Kolečkář František (Zavadilka B),
Koudelka Jan (Griffins).

LIGA ŽÁKŮ OKRESU
PROSTĚJOV SKUPINA A
1.kolo: 1.SK "A"-Lipová 2:0 (1:0),
Ircing 2, Určice-Haná 0:6 (0:3) Džudžo 6, Olšany-1.SK "A" 1:2
(1:1), Mazal - Ježek 2, Lipová-Určice
5:0 (3:0), Havelka 3, Grepl 2, Haná-Olšany 1:1 (1:0), Mirga - Havránek.
1.
2.
3.
4.
5.

1.SK "A"
Haná
Lipová
Olšany
Určice

2
2
2
2
2

2
1
1
0
0

0
1
0
1
0

0
0
1
1
2

4:1
7:1
5:2
2:3
0:11

6
4
3
1
0

Kanonýři: 6 - Džudžo Milan (Haná),
3 - Havelka Radek (Lipová), 2 - Grepl Pavel (Lipová), Ircing Daniel (1.SK
"A"), Ježek Jan (1.SK "A").

LIGA ŽÁKŮ OKRESU
PROSTĚJOV SKUPINA B
1.kolo: Čehovice-1.SK "B" 5:1
(3:1), Borovský 2, Růžička 2, Batěk - Šup, Konice-Přemyslovice 2:0
(1:0), Nehanský, Paš, Němčice-1.
SK "B" 0:11 (0:6) - Hanták 4, Večeřa 3, Jurník 2, Pospíšil 2, Čehovice-Konice 3:0 (1:0), Flajsar 2, Bartek,
Němčice-Přemyslovice 0:8 (0:4)
- Ošťádal 4, Hejda 2, Spurný, Čureja.
1.
2.
3.
4.
5.

Čehovice
1.SK "B"
Přemyslovice
Konice
Němčice

2
2
2
2
2

2
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0 8:1
1 12:5
1 8:2
1 2:3
2 0:19

6
3
3
3
0

Kanonýři: 4 - Hanták Martin (1.SK
"B"), Ošťádal Michal (Přemyslovice),
3 - Večeřa Radim (1.SK "B"), 2 - Borovský Oldřich (Čehovice), Flajsar
Jakub (Čehovice), Hejda Martin (Přemyslovice), Jurník Adam (1.SK "B"),
Kanonýři: 4 - Chmelík Bořek (Zavadil- Pospíšil Ondřej (1.SK "B"), Růžička
ka B), Hatle Matěj (Griffins), Maděrka Marek (Čehovice).

1. LIGA:
neděle 28.11.2010, 8.00-18.00 hodin, Nezamyslice n.H.:
8.00 SK DUBANY “A” – VRCHOSLAVICE,
8.35 RELAX “B” – SK SKALKA “A”, 9.10
SK SKALKA “A” – SK DUBANY “A”, 9.45
RELAX “B” – VRCHOSLAVICE, 10.20 SK
DUBANY “A” – RELAX “B”, 11.00 BEXIM
PALLETEN – LIKÉRKA M.Prusy, 11.35 AC
ZAVADILKA 2000 “A” – BEXIM PALLETEN, 12.10 SK ARISTON 92 “A” – LIKÉRKA
M.Prusy, 12.45 LIKÉRKAM.Prusy –AC ZAVADILKA 2000 “A”, 13.20 SK ARISTON 92 “A”
– BEXIM PALLETEN, 14.00 JIŘINA – VYPRAHLO Konice, 14.35 ŽE-STAV Nezamyslice
– MECHECHELEN, 15.10 BEDIHOŠŤ – JIŘINA, 15.45 MECHECHELEN – VYPRAHLO
Konice, 16.20 JIŘINA – ŽE-STAV Nezamyslice,
17.55 MECHECHELEN – BEDIHOŠŤ
2.A LIGA:
neděle 28.11.2010, 8.00-12.00 hodin, Kostelec
n.H.:
8.00 SK SKALKA “B” – SK DUBANY “B”,
8.40 ZDĚTÍN – 1.FC KOHOUTI Otaslavice,
9.20 FC PEPINO Konice – SK SKALKA “B”,
10.00 SK DUBANY “B” – ZDĚTÍN, 10.40 FC
PEPINO KONICE – 1. FC KOHOUTI Otaslavice, 11.20 SK SKALKA “B” – ZDĚTÍN
2.B LIGA:
sobota 27.11.2010, 15.00-19.00 hodin, Kostelec n.H.:
15.00 1. FC BETIS – REAL MB Prostějovičky,
15.40 VZDUCHOLOĎ – DD sport Dubany,
16.20 AC ZAVADILKA 2000 “B” – 1.FC BETIS, 17.00 REAL MB Prostějovičky – VZDUCHOLOĎ, 17.40 1.FC BETIS – DD sport Dubany, 18.20 VZDUCHOLOĎ – AC ZAVADILKA 2000 “B”
sobota 27.11.2010, 16.00-20.00 hodin, Prostějov:
16.00 KULCAO – BOTAFOGA, 16.40 KMK
KATASTROFA – POKOP Domamyslice,
17.20 ATLETICO Smržice – KULCAO, 18.00
BOTAFOGA – KMK KATASTROFA, 18.40
POKOP Domamyslice – ATLETICO Smržice,
19.20 KULCAO – KMK KATASTROFA
PROSTĚJOVSKÁ
FUTSALOVÁ LIGA VETERÁNŮ:
neděle 28. listopadu 2010, 12.00 - 16.30 hodin,
Kostelec na Hané:
12.00 FC LITRPŮL – AC ŠTIKA Prostějov,
12.40 NĚMČICE n.H. – KULCAO Prostějov,
13.20 FC MORITZ Olomouc – VÍCOV, 14.00
AC ZAVADILKA 2000 – FC LITRPŮL, 14.40
AC ŠTIKA Prostějov – NĚMČICE n:H., 15.20
KULCAO Prostějov – FC MORITZ Olomouc,
16.00 VÍCOV – AC ZAVADILKA 2000

Box

22. listopadu 2010
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V Prostějově se poprvé v historii bude bojovat o tuzemské medaile mezi provazy!

„WINKHAUS MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ A ŽEN V BOXU 2010“ se koná už příští víkend
PROSTĚJOV – Jak jsme informovali před týdnem, bude
Prostějov poprvé v historii hostit nejvýznamnější sportovní
akci boxerského kalendáře
„WINKHAUS MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ
A ŽEN V BOXU 2010“! A právě
nejčtenější týdeník v regionu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
stal hlavním mediálním partnerem celého šampionátu, na
němž se premiérově bob po boku
představí s muži také ženy. Naše
město tak čeká vskutku velkolepá událost, která se uskuteční na
začátku prosince, konkrétně 3.až
5.12 2010. Dva týdny před startem
nás tak zajímalo, jak běž dosavadní přípravy. Vše nám v exkluzivním interview prozradil Tomáš
Rak, ředitel blížícího se podniku.
Jak probíhají přípravy na blížící se
mistrovství České
republiky, které se
uskuteční v Prostějově?
„Dnes jsme na plánované mistrovství připraveni z pohledu
organizačního zajištění, což znamená - máme kde boxovat, máme
zajištěno, aby vše proběhlo podle
potřebných pravidel a podmínek
české boxerské asociace. To na
čem ještě stále intenzivně pracujeme je oblast zajišťování financí
pro hladký a zajímavý průběh
mistrovství. V této sféře je to více
než složité zvláště v dnešní době,
která příliš sportovnímu sponzoringu nepřeje. Co by nám mohlo
pomoct je fakt, že se bude mistrovství po dlouhé době vysílat na
české televizi a to ze záznamu, ale
v dobrém čase, v pondělí 6. prosince od osmnácti hodin na ČT
4 SPORT. A hlavně dostane box
konečně velice zajímavý osmdesátiminutový časový prostor.“
Alfou a omegou
každého podniku
jsou právě vámi
zmíněné finance.
Jak si v této otázce stojí váš or-

ganizační výbor? Máte již rozpočet pro šampionát zajištěn a
kdo bude patřit mezi hlavní
partnery?
„Ano. Finance na hladký průběh
šampionátu z pohledu sportovně-organizačního jsou zajištěny.
A to díky titulárnímu partnero-

boxu se v sokolovně daří a hlavně
jsou fanoušci do sokolovny na box
zvyklí chodit, zdálo se, že jinde
než v sokolovně se mistrovství
ani konat nemůže. Nicméně pak
bylo potřeba si odpovědět na dvě
zásadní otázky. Pojme kapacitně
sokolovna sto dvacet boxerů, jejich

EXKLUZIVNĚ U NÁS!
vi mistrovství, kterým se stala
společnost WINKHAUS ČR a
díky významné podpoře města
Prostějova, za kterou jsme samozřejmě moc vděčni. V tuto chvíli
se snažíme rozpočet doplnit o
další prostředky tak, abychom
mohli připravit zajímavý program
pro diváky, odměny pro boxery a
další podpůrné akce celého mistrovství. Věřím, že se nám podaří
najít partnery z řad prostějovských
firem, které chtějí podpořit prostějovský box a chtějí být i prezentovány v rámci Mistrovství České
republiky v České televizi. Jen na
závěr tohoto tématu chci sdělit, že
i přesto, že se jedná o nejvýznamnější akcí boxu v České republice, tak samotná Česká Boxerská
Asociace na tento svátek boxu
nepřispívá žádnou finanční injekci, spíše stanovené náklady, které
jsou potřeba na technické zajištění
tohoto mistrovství (rozhodčí, cestovné, STK a tak dále) tvoří více
než 50% všech nákladů.
Pro místo konání
jste nakonec zvolili
Společenský dům v
Komenského ulici,
byť extraligový tým BC DTJ
boxuje spíše v sokolovně. Co vás
k tomuto kroku vedlo?
„To byla nejtěžší otázka, před kterou jsme stáli a na kterou jsme si
museli odpovědět i udělat tu správnou volbu, přestože je to skoro
nemožné. Když vezmeme fakt, že
box historicky do sokolovny patří,

realizační týmy, fanoušky, diváky a
budou mít kde zaparkovat? V případě, že získáme přenosy České televize je vůbec schopna sokolovna
splnit alespoň zásadní požadavky
realizačního televizního týmu? Při
pragmatickém hledání odpovědí
na tyto otázky bylo velice rychle
jasno. Bohužel sokolovna má své
limity, které nám neumožňují, aby
se tak velký sportovní turnaj konal
právě tam. Doufám, že toto fanoušci pochopí, a že při mistrovství ocení prostornost Společenského domu, lepší parkování, větší kapacitu,
větší prostor pro občerstvení a větší
kapacitu toalet. Sokolovně zůstane
box věrný v rámci boxerské extraligy a evropských pohárů.“
Co je na organizaci
boxerského mistrovství republiky vůbec
nejobtížnější?
„To nejtěžší bylo již zmíněno.
Zajistit finance na konání mistrovství. Ale abychom pořád nehovořili jen o penězích! Mistrovství
je velký podnik, kde je potřeba
zajistit sportoviště, zázemí pro
sportovce, příjemné prostředí pro
diváky atd. To vše by se neobešlo bez významné pomoci všech
dobrovolných pracovníků, kteří
fandí a pomáhají domácímu týmu
BC DTJ Prostějov. Tento tým je
pod vedením Jiřího Rotera, který
bude technicky celé mistrovství
zajišťovat. Dalším velice obtížným úkolem, který před námi
stojí je připravenost domácích

borců, aby předvedli před domácím publikem ty nejlepší výkony a
získali co možná nejvíce medailí.
To je v plné kompetenci trenéra
Radoslava Křížka, který prostějovské borce tvrdě na toto mistrovství připravuje.“
Znáte již alespoň
předběžné počty
účastníků a účastnic?
„V tomto týdnu se budou finalizovat seznamy nominovaných
účastníků a účastnic, nicméně přesné číslo ještě nevíme.
Předpoklad je čtyřiaosmdesát
mužů v devíti váhových kategorií
a pětadvacítka žen v šesti váhových kategorií. Rádi bychom v
příštím čísle Večerníku nominace

zveřejnili a představili favority v
jednotlivých kategoriích.“
Chystáte vedle soubojů o medaile i
nějaký doprovodný program? Na co
se mohou fanoušci těšit?
„Určitě chystáme, ale o tom bych
rád pohovořil až příště, protože
budeme mít ucelený program,
který chceme divákům a
fanouškům nabídnout.“
Jaké šance
mají prostějovští borci?
Pomůže jim
v bojích o přední umístění
domácí prostředí?
„Určitě. Prostějovští boxeři patří mezi ty nejlepší a

Korfbalový tým SK RG Česká korfbalová extraliga

1. ZÁPAS:
KK Brno - SK RG Prostějov
23:14 (14:6)

Sestava a koše Prostějova:
Uherka M. 4, Bednář 2 (12.
Lužný), Lešanská 2, Nasadilová
2, Sequensová 1 (24. Planičková),
Snášel 1 (9. Tichý 1), Šnévajs 1,
Koldová (24. Zelinková). Trenéři:
Hennie Baas a Jan Mynařík.
Rozhodčí: hlavní Ševčík, čárový
Báder
Hanáci vstupovali do prvního
včerejšího utkání s instrukcemi
vtrhnout do utkání a narušovat
útoky domácích těsnou
celoplošnou obranou. Rady
trenéra se ale minuly účinkem a
když Brno skórovalo z prvních
dvou střel, ráznost Prostějovských
byla rázem ta tam - 6:1 pro domácí
ve 12. minutě. Pak se podařilo SK
RG hru lehce vyrovnat a narušit
vynikající střelbu Jihomoravanů,
ale pouze na chvíli a domácí
dále pokračovali v navyšování
skóre hlavně ze střel z dlouhé
vzdálenosti - stav po prvním
poločase 6:14. Druhá půle se již
nesla ve vyrovnanějším duchu,
když po úvodním koši Brna přišla
odpověď Prostějova v podobě
tří zásahů v řadě. Hanáci se
pokusili zvýšit střeleckou potenci
nasazením Tichého za Snášela
v 39. minutě, ale komplikace
tohoto plánu přišla vzápětí, když
si ve 42. minutě poranil kotník
Bednář. Do hry tak šel k Tichému
druhý dorostenec Lužný, který
si nevedl vůbec špatně, přesto se
prakticky nově složená čtveřice
hledala. Brnu se dařilo držet dříve
vypracovaný náskok, na tom nic
nezměnily ani příchozí Zelinková
s Planičkovou. Když v posledních

minutách korigovali výsledek
Tichý z dvojtaktu a kapitánka
Nasadilová z volného hodu,
skončil první zápas prohrou SK
RG Prostějov 14:23.
2. ZÁPAS:

KK BRNO
SK RG PROSTĚJOV
20:15 (12:7)
Sestava a koše Prostějova:
Šnévajs 4, Tichý 3, Lešanská 2,
Uherka M. 2 (23. Lužný), Koldová
1, Nasadilová 1, Sequensová 1,
Snášel 1. Trenéři: Hennie Baas a
Jan Mynařík. Rozhodčí: hlavní
Ševčík, čárový Báder
Od začátku nastoupil místo
zraněného Bednáře dorostenec
Tichý a nasazení hostů, které
chybělo v prvním zápase, bylo
přímo ukázkové. Přestože
prostějovská obrana byla velmi
těsná a působila domácím
problémy, byli to právě Brněnští,
kteří skóre otevřeli a šli až do
tříbodového vedení. Hanáci
se ale svojí vervou dostali do
kontaktu a v něm dostali až do
25. minuty, kdy domácí odskočili
na rozdíl dvou košů - 8:6 pro
Brno. Poté se třikrát prosadili

hráči KK Brno z dvojtaktu
po chybách hanácké obrany a
získali tak výrazný náskok - v
poločase vedení domácích 12:7.
Vstup Prostějova po přestávce
byl opravdu důrazný a ukázal, že
o výhru se bude muset bojovat.
Během necelých čtyř minut
stáhli hosté na rozdíl dvou košů,
ale blíže se bohužel nedostali,
i když šance byly - někdy bylo
proti nevhodné zakončení, jindy
nešťastné posouzení zákroku
obrany od rozhodčího. Důkazem
vyhroceného zápasu budiž
žlutá karta pro prostějovského
Martina Šnévajse ve 44. minutě
za stavu, kdy se hosté stále
drželi ve dvoubodovém závěsu.
Jenže poté zúřadovali Brněnští
střelbami z dálky a hodně tak
pomohli k finálnímu rozdílu ve
skóre a vítězství domácích 20:15.
„Předně bych chtěl pogratulovat
vítězům a doufám, že budou
Českou republiku dobře
reprezentovat na evropském
poháru na konci ledna. Utkání v
Brně byla různá v našem nasazení
a obraně, stejná pak naší občasnou
neschopností v útoku. Poslední

dvě kola se nějak trápíme,
dnes jsme alespoň byli schopni
vylepšit obranu. Útok ale postrádá
schopnost vytvořit soustavný tlak
a když jsme schopni si vytvářet
vyložené šance, tak je převážně
neproměňujeme. Tentokrát se k
tomu ve druhém utkání přidal i
nepřesvědčivý výkon rozhodčích,
když si dovolím tvrdit, že nám
upřeli několik penalt i ubráněných
střel soupeře. Musíme se
otřepat, dostat z nemocí a
zranění a připravit se za čtrnáct
dní na Znojmo,“ poznamenal
ve vyjádření pro Večerník Jan
Mynařík, jeden z trenérské dvojice
týmu SK RG a současně předseda
prostějovského korfbalového
oddílu.
Výsledky dalších dvojzápasů
Kolín – Znojmo a Děčín - České
Budějovice nebyly do uzávěrky
dnešního vydání známy, proto
vám je přineseme za týden.
Čtvrtým dějstvím pokračuje
nejvyšší korfbalová soutěž v
neděli 4. prosince a družstvo SK
RG Prostějov, které doposud
nasbíralo devět bodů, čeká cesta
k dalšímu moravskému derby,
tentokrát do Znojma.
-pkFoto: archív SK RG

že chceme zahájit tvrdou diskusi
s ČBA o podpoře reprezentace.
Protože většina reprezentantů je
dnes v Prostějově, ale finance na
reprezentanty stále inkasuje Ústí
nad Labem. Z pohledu šancí mají největší šanci na úspěch Dušan
Chromý ve váze do 56 kilogramů,
Miroslav Šerban ve váze do 60kg,
Marek Bosý ve váze do 64kg, Petr
Novotný ve váze
do 91kg. O finále
budou
zcela jistě
bu
bojovat
i Vardan
bo
Besaljan
ve váze do
Be
75kg,
75 David Musil
a Marek Chmela
ve váze nad 91 kg.“
Petr Kozák

defilé

Moravské derby dvakrát pro Brno
BRNO - Neděle 21. listopadu
byla ve znamení třetího dvoukola České korfbalové extraligy
seniorů, přičemž výběr SK RG
Prostějov zavítal k moravskému
derby na palubovku KK Brno.
Jednalo se o souboj druhého a
třetího týmu průběžné tabulky,
což slibovalo zajímavá utkání.
Bohužel se v obou radovalo domácí družstvo z moravské metropole...

měli by to na tomto mistrovství
dokázat. Domácí prostředí může
být jak zavazujícím a stresujícím
faktorem, tak se také může stát významným dopinkem a to v případě, když přijdou domácí fanoušci
a pořádně naše borce povzbud. O
to moc prosíme nejen proto, že
chceme aby měl Prostějov nejvíce medailistů, ale hlavně proto,

ČESKÁ KORFBALOVÁ EXTRALIGA
výsledky 3. dvoukola: KK Brno - SK RG Prostějov 23:14 (14:6) a 20:15 (12:7), VKC
Kolín - TJ Znojmo MS YMCA 16:20 (9:13) a 17:18 (8:9), TKC Děčín - KCC Sokol
České Budějovice 13:26 (7:15) a 11:40 (8:19)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. DVOUKOLE:
ZV
V-GG
P-GG
P
skóre
1. KCC Sokol České Budějovice
66
0
0
0
159:87
2. KK Brno
64
0
1
1
111:92
3. TJ Znojmo MS YMCA
62
2
0
2
104:108
4. SK RG Prostějov
63
0
0
3
100:106
5. VKC Kolín
61
0
1
4
103:123
6. TKC Děčín
60
0
0
6
77:138

B
18
13
10
9
4
0

PŘÍŠTÍ PROGRAM
4. dvoukolo, neděle 5. prosince 2010: KCC Sokol České Budějovice - KK Brno (sobota 4.12.),
TJ Znojmo MS YMCA - SK RG Prostějov, VKC Kolín - TKC Děčín.
-pk-

Prostějovský basketbal si v těchto
dnech připomíná 60. výročí svého
založení a Večerník se proto rozhodl taktéž vzpomenout některé
nejvýznamnější události, skutečnosti a přečiny. V minulém vydání
jsme ALMANACH rozjeli úvodem, nyní pokračujeme nahlédnutím do prehistorie basketbalu z
dob třicátých a čtyřicátých let minulého století. Příště se už dočtete
něco o vzniku organizovaného
basketbalu.

30. A 40. LÉTA
- PREHISTORIE
BASKETBALU
Ze sokolských kronik můžeme
vyčíst, že první družstvo basketbalu v našem městě bylo ustaveno v roce 1931. Byl to ženský
tým Sokola I Prostějov, prvními
trenérkami byly sestry Slezáková
a Sedláčková. Družstvo odehrálo
několik zápasů a turnajů, bohužel
v župě nebyli soupeři. Zprávy
mizí po roce 1935, příčinou byl

zřejmě nedostatek peněz. Z té
doby se zachovalo jméno první
rozhodčí, jmenovala se Konečná.
Mužský basketbal je neodmyslitelně spojen v Prostějově se jménem učitele na reálném gymnáziu – Vlastimilem Kučerou. Ten
pocházel z Brna, kde basketbal
hrál. Kromě svých studentů získal pro basketbal i řadu aktivních
sportovců, především volejbalistů, byl také u zrození prvního ,
venkovního basketbalového hřiště, které bylo v místě dnešních tenisových kurtů na Sportovní ul.,
kde v té době byly volejbalové
kurty. V roce 1940 byl založen
první mužský oddíl košíkové.
Bohužel válečná doba podobným aktivitám nepřála, krátce po
vzniku klubu byla činnost Sokola
zakázána. Vznik organizovaného basketbalu byl tak o desetiletí
odložen. Vlastík Kučera však
působil jako neúnavný propagátor basketbalu na škole, kde učil.
Vytvořil reprezentační družstvo
školy, jehož největším úspěchem

bylo 3. místo na přeboru středních
škol v Brně v roce 1943. V profesoru Kučerovi se postupně přidali
další zanícenci pro tento sport,
především Vincent Ščudla a Karel
Kotyza. Úspěch středoškoláků
v Brně podnítil snahu realizovat
se ve sportovním klubu, podporu
našli basketbalisté v TJ Haná, a to
až do konce války. Ing. Miroslav
Sytař byl jedním z iniciátorů tohoto spojení. Po válce v Prostějově
pokračoval basketbal především
jako sport studentů. Toto období
se však stalo základem pro vznik
organizovaného basketbalu, ve
městě byl dostatek zájemců o tento sport, co bylo hlavní, nechyběli
propagátoři a trenéři, ti se rekrutovali z řad učitelů středních škol..
převzato z www.bkprostejov.cz
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Střelci soutěží OFS PV
II.třída
16 branek: Bureš Tomáš (Brodek
u PV),
11 branek: Lacina Martin
(Vrchoslavice),
10 branek: Grulich Petr (Hvozd),
Jurásek Vítězslav (Němčice),
Vymětal Jaromír (Vrchoslavice),
9 branek: Škvára Pavel
(Otinoves),
8 branek: Hošák Jaroslav
(Olšany),
Hrdlovič Patrik
(Olšany),
Polášek Aleš
(Vrchoslavice), Růžička Kamil
(Přemyslovice "A"), Továrek
Jaromír (Hvozd),
7 branek: Francl Tomáš
(Němčice), Hodulák Petr (Brodek
u PV), Kaláb Michal (Otaslavice),
Zatloukal Lukáš (Vrchoslavice),
Šulc Jiří (Olšany),
6 branek: Bross Petr (Kralice),
Sedláček Roman (Olšany), Tyl
Lukáš (Přemyslovice "A"), Zbořil
Petr (Brodek u PV), Štefka Michal
(Otaslavice),
5 branek: Dokoupil Bronislav
(Otaslavice),
Horák Pavel
(Vrchoslavice), Hrubý Ondřej
(Držovice), Kovařík Miroslav
(Otinoves), Kovář Oldřich
(Přemyslovice "A"), Mlýnský
Josef (Hvozd),
Moravec
Zdeněk (Vrchoslavice), Neoral
Martin (Kralice), Piňos Zbyněk
(Otinoves), Rolný Jaroslav
(Určice B), Zemánek Josef
(Bedihošť),
4 branky: Hrazdil Pavel
(Držovice), Kouřil Jaroslav
(Určice B),
Musil Martin
(Bedihošť), Petržela Zdeněk
(Kralice),
Rozsíval Josef
(Přemyslovice "A"), Vánský
Jiří (Hvozd), Vévoda Václav
(Přemyslovice "A"),
III. třída
13 branek: Křeček David
(Kladky),
11 branek: Sipěna Milan (Tištín),
Špaček Jakub (Dobromilice),
10 branek: Lošťák Zbyněk (Haná
Prostějov B), Menšík Tomáš
(Kostelec B), Vozihnoj Luboš
(Dobromilice),
8 branek: Štěpánek Radomír
(Smržice),
7 branek: Makiš Michal
(Dobromilice), Žilka Michal
(Horní Štěpánov),
6 branek: Bombík Tomáš
(Dobromilice), Filgas Josef
(Smržice), Horák Aleš (Kostelec
B), Nevrla Tomáš (Vícov), Skala
Jakub (Vrahovice B), Slavíček
Květoslav (Kladky),
5 branek: Dohnálek Ondřej
(Čechy pod Kosířem), Hradil
Josef (Tištín), Kolář Michal
(Horní Štěpánov), Kotlár Robin
(Smržice), Liška Pavel (Horní

Štěpánov), Masný Jaroslav
(Haná Prostějov B), Pliska
Marek (Vícov), Pospíšil Zbyněk
(Pavlovice), Vojtek Ondřej
(Čechy pod Kosířem), Václavík
Jan (Dobromilice),
4 branky: Burian Bronislav
(Jesenec B), Fiala Petr (Kladky),
Fréhar Jiří (Smržice), Kvapil
Miroslav (Kladky), Křivánek
Jiří (Kladky), Matoušek Ondřej
(Dobromilice), Múdrý Radek
(Vrahovice B), Novák Jiří (Haná
Prostějov B), Oravec Julius
(Vícov), Sedláček Petr (Kostelec
B), Studený Jan (Vrahovice B),
Ullmann Tomáš (Jesenec B),
Zapletal Dalibor (Jesenec B),

IV. třída skupina A
7 branek: Petržel Aleš (Rozstání),
6 branek: Hrazdil Dušan (Zdětín
B), Konečný Pavel (Přemyslovice
B), Koudelka Zdeněk (Lipová B),
Peterka Ondřej (Ptení),
5 branek: Grepl Ivo (Zdětín B),
Karafiát Jaroslav (Mostkovice B),
Kroutil Lukáš (Plumlov B),
4 branky: Daňeček Ondřej
(Plumlov B), Hrabal Jiří (Ptení),
Hudec Tomáš (Rozstání), Žilka
František (Lipová B),
IV. třída skupina B
14 branek: Kolečkář Petr
(Tvorovice),
11 branek: Kocourek Michal
(1.SK Prostějov A),
9 branek: Vitásek Jakub (1.SK
Prostějov A),
7 branek: Khýr Richard
(Hrubčice),
6 branek: Simon Petr (Biskupice),
Úlehla Martin (Tvorovice),
5 branek: Ballek Roman (1.SK
Prostějov A), Gryglák David
(1.SK Prostějov A), Jurásek
Vítězslav (Němčice B), Olejník
Martin (1.SK Prostějov A),
Rozsypal Petr (Želeč), Smékal
Lubomír (Otaslavice B),
4 branky: Fišer Vladimír
(Doloplazy), Hemmr Luděk
(Hrubčice), Komárek Miroslav
(1.SK Prostějov A), Lonc Jiří
(Doloplazy), Navrátil Martin
(Tvorovice), Sváček Radek (Pivín
B), Vlachynský Tomáš (Otaslavice
B), Zatloukal Leopold (Ivaň),
Okresní přebor dorostu
22 branek: Pospíšil František
(Protivanov),
15 branek: Selucký Dominik
(Pivín),
13 branek: Liška Petr (Lipová),
11 branek: Piňos David (Brodek
u PV), Slivka Pavel (Němčice),
Smékal Lubomír (Otaslavice),
10 branek: Mirga Tomáš
(Klenovice), Šišma David (Pivín),
9 branek: Pytela Martin
(Výšovice), Suchánek Lukáš

(Klenovice), Závodský Michal
(Vrahovice),
8 branek: Chlup Vojtěch
(Držovice), Grmela Marek
(Protivanov),
7 branek: Filka Stanislav (Pivín),
Hangurbadžo Anton (Klenovice),
Hartl František (Brodek u
Konice), Liška Radim (Lipová),
Nejedlý Vít (Protivanov), Rieger
Roman (Otaslavice),
6 branek: Kalivoda Ondřej
(Vrahovice), Kučera Michal
(Držovice),
Maňak Radek
(Otaslavice),
Svozil Jan
(Němčice),
5 branek: Mirga Michal
(Klenovice), Ošlejšek Stanislav
(Brodek u Konice), Plachý
Pavel (Otaslavice), Prášil Adam
(Klenovice), Sedlák Dalibor
(Protivanov), Waischorn Matěj
(Klenovice), Zbořil Tomáš
(Mostkovice), Šobr Martin
(Mostkovice),
4 branky: Bartoník Jan (Pivín),
Budaj Pavel (Držovice), Bureš Jan
(Mostkovice), Dostalík Dominik
(Pivín), Jodl Daniel (Vrahovice),
Laštůvka David (Lipová), Musil
Patrik (Protivanov), Poupera
Antonín (Olšany),
Richter
Patrik (Vrahovice), Vybíhal Jan
(Protivanov), Zeman Martin
(Mostkovice), Žák Vojtěch
(Brodek u PV),
Okresní přebor žáků
28 branek: Soldán Alex
(Nezamyslice),
14 branek: Kolařík Michal
(Plumlov),
Milar Ondrej
(Protivanov),
9 branek: Šilhavý Marek
(Určice),
8 branek: Bajer Dominik
(Smržice), Molčík Jakub (Pivín),
7 branek: Blumenstein Zdeněk
(Dobromilice),
6 branek: Hyžďál Roman (Pivín),
4branky:JanečekPavel(Protivanov),
Přikryl Pavel (Nezamyslice), Vaca
Josef (Smržice),

Okresní přebor
mladších žáků
12 branek: Tyrner Jan (Haná
Prostějov),
7 branek: Merdita Adrian (Haná
Prostějov),
6 branek: Gerneš Petr
(Otaslavice),
Kovačevič
Semir (Držovice), Pospíchal
Jaroslav (Kralice),
Veselý
Radovan (Lipová), Zatloukal
David (Kralice), Śmída Matěj
(Držovice),
5 branek: Holomek Marek (Haná
Prostějov), Liška Jiří (Lipová),
4 branky: Volf Michal
(Mostkovice), Špička Zdeněk
(Nezamyslice).

Víkend
V
íkend v číslech
číslech

Tabulkový sumář podzimní části fotbalových soutěží
MS DIVIZE, skupina „D“
1. Vyškov
2. Hodonín
3. Třebíč
4. Velké Meziříčí
5. Žďár n.S.
6. Otrokovice
7. Pelhřimov
8. Rosice
9. Vrchovina
10. Konice
11. Tasovice
12. Napajedla
13. Blansko
14. Sparta Brno
15. Uherský Brod
16. Bystrc-Kníničky

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

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

2
3
9
5
3
3
6
2
2
5
4
6
3
5
2
6

5
5
1
4
6
6
4
7
7
6
7
6
8
7
9
7

29:15
25:15
20:11
23:23
31:21
28:22
26:22
27:19
14:14
23:23
23:31
20:22
18:28
11:21
12:23
13:33

29
27
27
26
24
24
24
23
23
20
19
18
18
17
17
15

PŘEBOR Olomouckého KFS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oskava
Hranice
Kralice
1.FC Přerov
Kozlovice
Litovel
Určice
1. HFK '"B"'
Želatovice
Velké Losiny
Dolany
Ústí
Hněvotín
Lipník
Jeseník
Zlaté Hory

17 10 4 3 46:26 34
17 9 6 2 38:24 33
17 10 3 4 32:20 33
17 9 4 4 31:22 31
17 8 3 6 31:27 27
17 8 3 6 34:31 27
17 7 4 6 32:35 25
17 8 0 9 26:28 24
17 7 2 8 39:35 23
17 5 7 5 44:38 22
17 6 3 8 27:29 21
17 6 2 9 29:39 20
17 4 6 7 19:30 18
17 3 7 7 21:29 16
17 3 6 8 24:37 15
17 2 2 13 16:39 8

I.A TŘÍDA, skupina „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kojetín
Troubky
Bělotín
Dub nad Mor.
Klenovice
Bělkovice
Jesenec
Čechovice
Opatovice
Náměšť na Hané
Plumlov
Slatinice
Tovačov
Brodek u Př.

15 10 2 3 28:11 32
15 10 2 3 36:26 32
15 9 1 5 26:17 28
15 6 6 3 27:22 24
15 7 3 5 27:26 24
15 6 4 5 24:22 22
15 6 4 5 25:25 22
15 6 4 5 29:34 22
15 5 5 5 32:22 20
15 6 2 7 29:25 20
15 4 3 8 22:26 15
15 4 3 8 18:28 15
15 3 1 11 14:29 10
15 3 0 12 18:42 9

I.B TŘÍDA, skupina „A“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Konice '"B"'
Haná Prostějov
Kostelec
Lipová
Hor. Moštěnice
Býškovice
Všechovice
Hustopeče
Radslavice
Pivín
Mostkovice
Nezamyslice
Vrahovice

15 11 3 1 47:13 36
15 11 2 2 33:17 35
15 8 4 3 38:23 28
15 9 1 5 33:21 28
15 8 2 5 34:23 26
15 7 2 6 34:31 23
15 7 2 6 27:24 23
15 5 3 7 26:30 18
15 5 1 9 22:34 16
15 4 3 8 24:34 15
15 4 3 8 14:36 15
15 4 2 9 24:31 14
15 2 5 8 16:33 11

14. Protivanov
15 2 3 10 17:39 9
MS DIVIZE, skupina “D” - starší dorost
1. Pelhřimov
1. Líšeň
2. Břeclav
4. Vyškov
5. Žďár n.S.
6. Brno-Bohunice
7. Veselí n.M.
8. Havlíčkův Brod
9. Sparta Brno „B“
10. 1.SK Prostějov
11. Kroměříž „B“
12. Velké Meziříčí
13. Otrokovice
14. Vrchovina

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

3
2
3
3
2
2
4
1
5
2
4
1
4
0

1
2
2
3
5
5
4
6
5
7
6
8
7
12

33:11
33:16
40:8
39:21
29:28
30:32
26:19
29:39
23:18
20:37
26:31
25:36
10:31
7:43

30
29
27
24
20
20
19
19
14
14
13
13
10
3

MS DIVIZE, skupina “D” - mladší dorost
1. Brno-Bohunice
2. Vyškov
3. Břeclav
4. 1.SK Prostějov
5. Líšeň
6. Žďár n.S.
7. Sparta Brno „B“
8. Havlíčkův Brod
9. Vrchovina
10. Pelhřimov
11. Otrokovice
12. Velké Meziříčí
13. Veselí n.M.
14. Kroměříž „B“

13 10 1 2 32:11 31
13 9 3 1 43:10 30
13 6 4 3 30:18 22
13 6 3 4 36:19 21
13 5 6 2 26:15 21
13 5 6 2 22:12 21
13 5 3 5 30:31 18
13 4 5 4 31:34 17
13 5 1 7 25:31 16
13 4 3 6 26:33 15
13 3 4 6 12:23 13
13 3 2 8 14:40 11
13 2 3 8 10:38 9
13 1 2 10 15:37 5

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

PŘEBOR O KFS - mladší dorost
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

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

KS sk. „B“, starší dorost
1.
2.
3.
4.
5.

Opatovice
Tovačov
Lipník
Hlubočky
Bohuňovice

15
15
15
15
15

12
12
10
10
7

1
1
2
1
2

2
2
3
4
6

55:23
47:20
55:23
46:30
31:33

37
37
32
31
23

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kostelec
Určice
Kozlovice
Brodek u Př.
Náměšť na Hané
Nemilany
Nové Sady
Chválkovice
Troubky

15
15
15
15
15
15
15
15
15

6
5
6
4
4
4
3
3
3

2
5
2
3
3
3
4
2
1

7
5
7
8
8
8
8
10
11

44:38
33:30
30:29
28:35
34:50
25:43
27:40
27:50
14:52

20
20
20
15
15
15
13
11
10

IV. třída skupina B

Moravskoslezská divize žen, sk. "C"
1. Holešov
2. Kunštát
3. Kotvrdovice
4. Šternberk
5. Drnovice
6. Kostelec n.H.
7. Boskovice
8. Lažany
9. Brodek u K.
10. Ráječko

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
6
6
5
5
4
3
3
1
0

0
1
1
1
0
0
2
0
0
1

0
2
2
3
4
5
4
6
8
8

114:3
22:7
24:10
15:21
15:29
16:22
15:17
15:29
6:64
2:42

27
19
19
16
15
12
11
9
3
1

Soutěže OFS Prostějov
II.třída

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

14.kolo: Jesenec B-Kladky 3:5 (3:2), Burian 3 - Kvapil 2, Křeček
2, Křivánek.
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
15 9 1 5 35:25 28
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
15 2 2 11 26:56 8
Kanonýři: 13 - Křeček David (Kladky), 11 - Sipěna Milan (Tištín),
Špaček Jakub (Dobromilice), 10 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov
B), Menšík Tomáš (Kostelec B), Vozihnoj Luboš (Dobromilice).
1.
2.
3.
4.
5.

IV. třída skupina A

Zdětín B
Brodek u Konice
Ptení
Lipová B
Plumlov B

9
9
9
9
9

5
5
5
5
5

3
3
2
1
1

1
1
2
3
3

23:10
20:12
21:17
22:12
18:11

1. 1.SK Prostějov 10 9 1 0 43:8 28
2. Hrubčice
10 7 3 0 23:11 24
3. Tvorovice
10 5 1 4 35:24 16
4. Želeč
10 4 3 3 22:20 15
5. Ivaň
10 4 3 3 13:17 15
6. Pivín B
10 4 2 4 19:14 14
7. Otaslavice B
10 4 2 4 19:24 14
8. Doloplazy
10 3 1 6 23:32 10
9. Němčice B
10 2 3 5 17:24 9
10. Biskupice
10 2 0 8 18:36 6
11. Brodek u PV B 10 1 1 8 13:35 4
Kanonýři: 14 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 11 - Kocourek Michal
(1.SK Prostějov A), 9 - Vitásek Jakub (1.SK Prostějov A).

Okresní přebor dorostu

18
18
17
16
16

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém 16. řádném zasedání
dne 16. listopadu 2010 rozhodla:
* SOUTĚŽE: - II. třída– muži – bez závad až na utkání Brodek u PV – Sokol
Vrchoslavice,chybí zápis HR Vlk
III. třída – bez závad až na utkání Sokol Kladky – TJ Horní Štěpánov ,chybí zápis
HR Ille. Sokol Vrahovice B - Jesenec B – utkání zahájeno o 25min.později po
úředním začátku. Zápis se předává KR k došetření – HR Pitner Jaroslav
OP dorost - bez závad až na utkání Jiskra Brodek u K. – FK Němčice chybí zápis
HR Novák. Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Ladislav Dvořáček, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém
15. řádném zasedání dne 18. listopadu 2010 rozhodla:
Nepodmíněně :
Šatný David
Sokol PV - Držovice 6 SU od 14.11. 2010 DŘ1/5a
Kratina Jakub
FC Kralice n/H.B
4 SU od 14.11. 2010 DŘ1/3b
Prokop Jakub
FC Kralice n/H.B
3 SU od 14.11. 2010 DŘ1/5a
Šebek Dalibor
Haná Nezamyslice B 2 SU od 15.11. 2010 DŘ1/6a
Studený Dominik SK Sokol Vrahovice 2 SU od 15.11. 2010 DŘ1/6a
Marek Jiří
Rozhodčí
2.měsíce od 3.4.2011 – 3.6.2011 DŘ3/2b
Pliska Karel
Hl.pořadatel
navýšení pořadatelů na 5
od 3.4.2011 – 30.6.2011
DŘ2/1a
Pokuty
Slavík Josef
Sokol Tištín
III.třída 8.ŽK
200
Soldán František Sokol Olšany
II.třída 4.ŽK
100
Hrdlovič Patrik
Sokol Olšany
II.třída 4.ŽK
100
Hansl Petr
Sokol Olšany
II.třída 4.ŽK
100
Gerneš David
Sokol Otaslavice
II.třída 4.ŽK
100
Fialka Petr
Sokol Brodek u PV II.třída 4.ŽK
100
Bureš Tomáš
Sokol Brodek u PV II.třída 4.ŽK
100

6. Mostkovice B
9 2 5 2 12:12 11
7. Malé Hradisko
9 2 4 3 11:14 10
8. Rozstání
9 3 1 5 20:27 10
9. Přemyslovice B
9 0 4 5 11:24 4
10. Drahany
9 0 2 7 10:29 2
Kanonýři: 7 - Petržel Aleš (Rozstání), 6 - Hrazdil Dušan (Zdětín B),
Konečný Pavel (Přemyslovice B), Koudelka Zdeněk (Lipová B),
Peterka Ondřej (Ptení), 5 - Grepl Ivo (Zdětín B), Karafiát Jaroslav
(Mostkovice B), Kroutil Lukáš (Plumlov B).

Mlýnský
FC Hvozdd
II.třída
100
l k Joseff
d 4.ŽK
Ž
Francl Tomáš
FK Němčice
II.třída 4.ŽK
100
Kresta Jiří
Sokol Bedihošť
II.třída 4.ŽK
100
Bednář Vladimír Sokol Bedihošť
II.třída 4.ŽK
100
Zukal Ladislav
TJ Otinoves
II.třída 4.ŽK
100
Zbořil Petr
Sokol Vrchoslavice II.třída 4.ŽK
100
Zelina Drahomír Sokol Držovice
II.třída 4.ŽK
100
Pella Martin
Sokol Držovice
II.třída 4.ŽK
100
Žilka Michal
Horní Štěpánov
III.třída 4.ŽK
100
Křeček David
Sokol kladky
III.třída 4.ŽK
100
Kratochvíl Martin Sokol Vrahovice B III.třída 4.ŽK
100
Studený Tomáš TJ Smržice
III.třída 4.ŽK
100
Klus Lubomír
TJ Smržice
III.třída 4.ŽK
100
Doležal Luděk
Haná PV
III.třída 4.ŽK
100
Šesták Jan
Sokol Olšany
dorost 4.ŽK
50
Maňák Radek
Sokol Otaslavice
dorost 4.ŽK
50
Švéda Radek
Sokol Pivín
dorost 4.ŽK
50
Motyčka Jiří
Sokol Držovice
dorost 4.ŽK
50
Budaj Pavel
Sokol Držovice
dorost 4.ŽK
50
Zeman Martin
Sokol Mostkovice
dorost 4.ŽK
50
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

13.kolo: Pivín-Otaslavice 6:0 (2:0), Baláš, Dostalík, Fréhar,
Glouzar, Kyselák, Šišma.
1. Pivín
14 12 1 1 55:18 37
2. Protivanov
14 10 1 3 59:23 31
3. Lipová
14 8 2 4 40:23 26
4. Otaslavice
14 8 1 5 34:29 25
5. Klenovice
14 7 0 7 54:30 21
6. Držovice
14 6 3 5 32:18 21
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: 22 - 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).

Volejbal, rubriky, tenis

22. listopadu 2010

28

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011 STARTUJE!
1.. zzápas
1
ápas v zzákladní
ákladní sskupině
kupině „„D“
D“
ČČTVRTEK
TVRTEK 225.
5. LLISTOPADU
ISTOPADU 22010
010 118:00
8:00 hhodin
odin
MĚSTSKÁ
M
ĚSTSKÁ H
HALA
ALA S
SPORTCENTRUM-DDM
PORTCENTRUM-DDM
PŘIJĎTE PODPOŘIT PODPOŘIT PROSTĚJOVSKÝ TÝM V BOJI S TŘETÍM NEJLEPŠÍM TÝMEM EVROPY!

LIGA MISTRYŇ ZAČÍNÁ: Zopakují „Modřanky“ postup do play off?
Bezesporu tím největším vrcho- již v Evropě ví. „Vždyť nám mo- pro speciální volejbalovou přílohu
lem nejen letošní sezóny jsou pro mentálně náleží pozice devátého Večerníku Chytil.
volejbalistky VK Modřanská až dvanáctého týmu na klubové V potaz je třeba vzít také skuProstějov starty v prestižní Lize scéně, což je na padesátitisícové tečnost, že VK Modřanská jako
mistryň, kde se výběr trenéra město úspěch hodnoty ´par excel- držitel volné karty není nasazen,
Čady představí ve své krátké his- lence´. Obzvlášť při vědomí, jaká tudíž na něj z osudí vždy vypadnou
torii již potřetí v řadě za sebou. jiná města jsou našimi konkuren- týmy té nejšpičkovější kvality. „S
Suverénním vládkyním českého ty,“ přidal v nedávném rozhovoru tím nic nenaděláme,“ krčí rameny
oddílový šéf. „Chceme se
volejbalu totiž Evropská
měřit s evropskou elitou a
volejbalová konfederace
jiná možnost vzhledem k
(CEV) udělila i pro nový
KOMPLETNÍ LOS LIGY
nízkému českému koefiročník 2010-2011 divoMISTRYŇ 2010/2011
cientu neexistuje. Naše
kou kartu. A zatímco při
skupina je těžká, možná
historické premiéře haSkupina „A“:
až příliš krutá. Přesto ale
nácký tým nepostoupil
Zarečie Odincovo (Rusko)
věřím, že se s tím družze základní skupiny, v
Telekom Istanbul (Turecko)
stvo popere a předvedeuplynulém ročníku už se
CZ Bělehrad (Srbsko)
me podobný úspěch jako
radoval z největšího úspěFakro Muszyna (Polsko)
v minulé sezóně,“ neskláchu celého českého kluSkupina „B“:
dá zbraně Petr Chytil.
bového volejbalu. A byť
Fenerbahce Istanbul (Turecko)
Prostějovské volejbalisty
„Modřanky“ vypadly
Dynamo Moskva (Rusko)
skutečně i letos „chytihned v prvním kole play
ZOK Split (Chorvatsko)
ly“ sice divácky velmi
off s italským Pesarem,
Foppapedretti Bergamo (Itálie)
atraktivní, na postup však
panovala s vystoupením
Skupina „C“:
nesmírně těžkou skupinu
na mezinárodní scéně
Aguere La Laguna (Španělsko)
„D“, v níž poměří síly s
spokojenost.
ASPTT Mylhúzy (Francie)
italským týmem Villa„Za dva roky působení v
Voléro Curych (Švýcarsko)
Cortese, francouzským
nejkvalitnějším klubovém
Eczacibasi Istanbul (Turecko)
Cannes a polskou Lodží.
poháru jsme si udělali dobré
Skupina „D“:
Do play off projdou dva
jméno jak po sportovní, tak
RC Cannes (Francie)
nejlepší týmy a v případě
po organizační stránce. Že
MC-Carnaghi Villa Cortese (Itálie)
dobré zápasové bilance i
nám CEV znovu dal divoOrganika Budowlani Lodž (Polsko)
třetí celek tabulky (z pěti
kou kartu, to je ocenění vešVK Modřanská Prostějov (Česká republika)
skupin se nakonec dostakeré naší snahy a práce směSkupina „E“:
ne na tři nejlepší - pozn.
řující k prosazení na meziScavolini Pesaro (Itálie)
red.). Favoritkami „prosnárodní úrovni,“ zopakoval
Aluprof Bielsko-Biala (Polsko)
tějovské“ grupy jsou bezněkolikrát předseda Správní
Dinamo Bukurešť (Rumunsko)
pochyby italské Cortese a
rady klubu Petr Chytil na
Rabita Baku (Ázerbájdžán)
důkaz, že o Prostějovu se
francouzské Cannes. VK

Stallo se před....
21. 11. 2000
►HOKEJISTÉ SE DRŽÍ NA ŠPICI

Skvělý hokejový prožitek se dostal téměř čtyřem a půl tisícovkám
příznivcům, kteří zavítali do hlediště zimního stadionu v Prostějově,
aby podpořili „žlutomodrou sílu“ v dalším souboji první ligy.
Tentokrát na Hanou zavítal tým Ústí nad Labem. Přestože se
Severočeši tehdy ještě neměli tak vysoké ambice jako v těchto letech,
přesto se čekal zajímavý a především kvalitní mač. A tak se i stalo.
Domácí výběr poslal do vedení v samém závěru prostřední části
kapitán Martin Janeček a když Michal Černý efektním provedením
trestného střílení zvýšil, bylo na tribunách veselo. Hosté sice zásluhou
Tomana šest minut před koncem snížili, ale více už jim výborný
gólman Chlad nedovolil. Oslavy cenného vítězství tak mohli začít.
Ve druhém souboji zajížděli prostějovští hokejisté do Opavy a na ledě
vedoucího celku sahali po bodu za remízu. Na dvě branky Šebesty a
jednu Sochorka sice odpověděli Jiří Hradecký se Šakarovem, ovšem
třetí trefa nebyla Hanákům souzena. I tak v průběžné tabulce první
ligy Prostějov uhájil páté místo. V hráčském kádru výběru trenéra
Přecechtěla došlo také k jedné personální změně, když třinecký zadák
Pelikovský kvůli neuspokojivým výkonům přesídlil k šumperským
Drakům.

► KOSTELEČTÍ PADLI NA SEVERU ČECH

Házenkáři Kostelce na Hané měli na programu závěrečné dějství
úvodní části první ligy, v němž zajížděli na půdě severočeského výběru
Loun a Litvínova. Svěřenci trenérské dvojice Jiří Grepl - Jan Hegar sice
toužili navléknout již šestý korálek na šňůru neporazitelnosti, avšak
domácí byli proti. Přestože úvod Hanákům vyšel, v dalším průběhu
získávali stále více navrch Severočeši, kteří se také na konci zápasu
mohli těšit z třígólového vítězství v poměru 26:23. Nic platných nebyl
ani půltucet branek Tomáše Flajsara, či pětigólové příspěvky Tůmy a
Ševčíka. V tabulce druhé nejvyšší soutěže tak kosteleckým borcům
nakonec po polovině soutěže patřila šestá pozice. Z výhry se naopak
mohli těšit házenkáři Prostějova, kteří na domácí palubovce udolali
na závěr třetiligového podzimu Velké Meziříčí a těsnou výhrou 23:22
udrželi postavení uprostřed tabulky. Ve výběr kouče Horáka nejvíce
zazářil osmibrankový Doseděl.

► MEMORIÁL FRIŠTENSKÉHO SE VYDAŘIL

Velký zápasnický svátek byl k vidění v prostějovské sokolovně, kde se
uskutečnil třináctý ročník Memoriálu Gustava Frištenského v řeckořímském zápase. Na Hanou se sjelo dvaatřicet oddílů z celé České
republiky, ale i Slovenska, Slovinska, Polska a Maďarka. Startoval
dokonce i účastník olympijských her v Sydney 2000 Gory Michalkiewicz.
Celkový počet stopětatřiceti zápasníků si to rozdal ve dvaceti váhových
kategoriích. Z domácích borců se na stupně vítězů prosadil Hubert Otipka
v seniorech, z výhry se těšili bratři Michal a Martin Hanákovi.

► BASKETBALISTÉ VYPADLI Z POHÁRU

Basketbalisté Prostějova měli tentokrát na programu duel druhého
kola Českého poháru, v němž „oděváři“ přivítali Hradec Králové.
Přestože se především trio Roman Vítek, Skulník a Straka proti
druholigovému favoritovi činilo, nakonec svěřenci trenéra Emila
Remence padli 93:98 a dle papírových předpokladů z pohárového
pavouku vypadli.
-pk-

Modřanská by se měla v přímém
souboji utkat o třetí příčku s Lodží
a následně doufat, že právě jejich
bilance bude ta šťastná.
„Po pravdě z tohoto losu jsem nebyl nijak nadšený. Z pěti skupin
jsou dvě hratelné a tři hodně nabité,
my jsme se dostali do jedné z těch
tří. Postoupit z naší skupiny do
vyřazovací části proto bude velice
složité,“ okomentoval složení prostějovské grupy pro nadcházející
ročník Champions League trenér
VK Modřanská Miroslav Čada.
„Postup tak visí hodně vysoko.
Budou k němu třeba minimálně tři
výhry,“ uvědomuje si kouč. „Už v
minulých ročnících jsme ale dokázali držet krok i s evropskými velkokluby, takže se pokusíme projít do
vyřazovací části soutěže,“ doplňuje
odhodlaně Čada. Prostějovanky by
však postup ze základní skupiny v
novém ročníku rády zopakovaly.
„Dá se říct, že právě na nejprestižnější klubovou soutěž jsme stavěli
kádr. Splnění cíle v podobě postupu
ze základní skupiny je naší prioritou,
uzpůsobujeme tomu program celé
sezóny.“
Co říct na adresu jednotlivých
soků? Villa Cortese je finalistou
uplynulé sezony italské nejvyšší
soutěže, Cannes je suverénním
vládcem francouzského volejbalu
a v letošním Final Four Ligy mistryň skončilo třetí. Lodž zase vyhrála Polský pohár, když vyřadila
Bielsko-Bialu i Muszynu. „Villa

Cortese je vicemistrem Itálie, což
hovoří za vše. Ve svém středu
má řadu hráčských hvězd jako
například nahrávačku národního
výběru USA Bergovou, italské
reprezentantky Cordulovou a
Anzanelovou či největší osobnost týmu, kubánskou smečařku Aguerovou. Ta je na úrovni
Gamovové a co do úspěšnosti
vycházela na vrcholných akcích
ještě lépe než ona. Je skutečně vynikající, což platí o celém Cortese.
Italská liga Série ´A´ má skutečně
vynikající úroveň, přičemž družstvu Pesara se podařil hattrick,
když dokázalo obhájit titul z minulých dvou sezon, ve finále po
velkém boji porazilo Pesaro právě tým Villa Cortese. Co se týká
Cannes, jde o účastníka Final Four
uplynulého ročníku Ligy mistryň,
který také disponuje velmi silným kádrem v čele s Ravvaovou,
Spasojevičovou, Rašičovou,
Antonijevičovou a dalšími
hvězdami. Zapomenout nesmíme
ani na kvalitu polské Lodže, jež
určitě patří do trojice nejlepších
týmů Polska. V létě se také dobře
posílila, takže všechny tři týmy
ve skupině tudíž máme nesmírně
silné a příznivci se mohou těšit na
opravdovou elitu evropského ženského volejbalu,“ poznamenal ke
konkurentům v základní skupině
Miroslav Čada.
Organizační stránku čtvrtečního
duelu má na starosti Peter Goga,

sportovní ředitel VK Modřanská.
„Za náš klub mohu říct, že jsme
na prestižní soutěž připraveni.
Jsme v Lize mistryň třetí rok, takže jsme již se všemi věcmi obeznámeni. Komunikujeme také s
francouzským klubem, který do
Prostějova dorazí v úterý večer,
ve středu absolvuje předzápasový
trénink a hned v pátek brzy ráno
opět odlétá z vídeňského letiště.
Celá výprava bude ubytována v
Hotelu Tennis Club,“ prozradil
Goga. K samotnému utkání pak
dodal: „Proběhne standardně v
režimu Champions League, která
má poměrná přísná kritéria, takže prakticky neexistuje možnost

nějakého většího doprovodného
programu,“ sdělil představitel
prostějovského klubu s tím, že
vstupné zůstává na stejné výši
jako při ligových zápasech, stejně
jako jsou v platnosti permanentní
vstupenky. „Byli bychom rádi,
kdyby do haly dorazila co největší
návštěva. Naším snem je vyprodat
Sportcentrum tak, aby soupeř cítil
sílu Hané! I domácí prostředí totiž
může hrát v rozhodujících chvílích svoji velkou roli, na příznivce
hodně spoléháme a všechny je pochopitelně zveme. Uvidí skutečně
parádní volejbal,“ vzkázal všem
fanouškům muž nejpovolanější
Petr Chytil.
-pk-
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Berdycha potkal na Turnaji mistrů TĚŽKÝ LOS, TV tipy
ve skupině narazí na Nadala, Djokoviče a Roddicka
Světová jednička Rafael
Nadal, třetí tenista světa Novak
Djokovič a osmý muž žebříčku
Andy Roddick. To jsou soupeři
české tenisové jedničky a hráče
TK Agrofert Tomáše Berdycha
v základní skupině Turnaje
mistrů, který začal právě včera v Londýně. Berdych do něj
vstoupí dnes odpoledne, jeho
úvodní duel s Djokovičem má
začít v 15 hodin (přímý přenos vysílá stanice Nova Sport).
Klání osmi nejlepších tenistů
sezony potrvá osm dní, finálové vyvrcholení je naplánováno na neděli 28. listopadu od
18:30 hodin. Osm nejlepších
tenistů světa se ve dvou skupinách po čtyřech utkají každý s
každým, první dva zamíří do
semifinále. Neporažený vítěz si
do žebříčku připíše 1 500 bodů.
Dodejme, že ve druhé grupě se
potkají Roger Federer, Robin
Söderling, Andy Murray a
David Ferrer.
Po necelých pěti měsících se
nejlepší český tenista Tomáš
Berdych vrátí do Londýna, kde
postupem do finále Wimbledonu
dosáhl na nejlepší výsledek v kariéře. Právě tenhle senzační úspěch
spolu s předchozím semifinále na
Roland Garros pomohl světové
šestce k postupu do závěrečného
Turnaje mistrů.
Jak bylo již zmíněno, pětadvacetiletý Berdych vstoupí do turnaje v
pondělí 22. listopadu odpoledne,
tj, dnes duelem s Djokovičem.
Srbského tenistu dosud porazil
jen jednou ze čtyř vzájemných
soubojů. Poslední duel se odehrál
před dvěma měsíci v Bělehradě
v rámci semifinále Davisova
poháru a český tenista prohrál
ve čtyřech setech. Naopak v semifinále letošního Wimbledonu

Djokoviče vyřadil 3:0. Negativní
bilanci má však Berdych ale i s
ostatními protivníky ve skupině.
Nadala zdolal pouze třikrát z jedenácti duelů, naposledy s ním prohrál letos ve finále Wimbledonu.
Roddicka pak český tenista porazil jen dvakrát z osmi zápasů,
poslední měření sil se uskutečnilo
v dubnu ve finále turnaje Masters
v Miami. Proto ani není divu, že
Tomáši Berdychovi před velkolepým finále tenisové sezony připadá pozice otloukánka. Obzvlášť,
když téměř půl roku neporazil
soupeře z Top 30 a na žádném
turnaji nepřekročil čtvrtfinále!
A mu například sázková kancelář Tipsport přisoudila nejhorší
kurz na vítězství v Turnaji mistrů - 30:1, bookmakeři z Fortuny
dávají menší šance jen Španělu
Ferrerovi...
V základní skupině narazí česká
jednička na rivaly, s nimiž má
mizernou bilanci vzájemných
zápasů. Nejlepšího tenistu světa
Nadala ze Španělska porazil naposledy v roce 2006. Chorvata
Djokoviče přemohl jen jednou,
letos ve Wimbledonu. A s americkým bombarďákem Roddickem
má v tomto roce skóre 0:3.
Rodák z Valašského Meziříčí se
mezi elitní osmičku dostal především díky výkonům v první
polovině sezony. S novou raketou začal semifinálovou účastí v
Brisbane, dostal se do čtvrtfinále
v Indian Wells a o titul si zahrál
v Miami, kde mimo jiné porazil
z mečbolu Federera. Jeho hlavní
chvíle přišly na Roland Garros
a ve Wimbledonu. Na pařížské
antuce došel do semifinále a na
londýnské trávě zastavil jeho
skvělou cestu až ve finále první
hráč světa Nadal. Od té doby se
sice Berdychovi příliš nedařilo,

pouze jednou si zahrál čtvrtfinále,
ale o vrchol sezony v podobě startu v Londýně nepřišel.
Berdych je jediným debutantem
v soutěži. Před třemi lety sice do
Šanghaje letěl, ale do turnaje coby
náhradník nezasáhl. Naposledy si
na Turnaji mistrů z Čechů zahrál
Radek Štěpánek, který se předloni dostal do hry jako náhradník a
dvakrát prohrál. Před Berdychem
se kvalifikoval Jiří Novák v roce
2002, porazil Američana Andre
Agassiho, ale poté prohrál s
Rogerem Federerem a Juanem
Carlosem Ferrerem a ze skupiny
nepostoupil.
Před Londýnem ztrácí český tenista v žebříčku ATP na pátého
Murraye 1 605 bodů, takže ani případný triumf ho v pořadí neposune

výše. Naopak bránit bude svou stávající šestou pozici. Sedmý Ferrer
totiž zaostává jen o dvacet, osmý
Roddick o 90 bodů.
I v soutěži čtyřhry má prostějovský TK Agrofert své želízko v
ohni. Tuzemská deblová jednička
Lukáš Dlouhý se po boku s Indem
Leanderem Paesem představí podobně jako Berdych ve skupině
„A“. Česko-indický pár čekají
světové jedničky Bob a Mike
Bryanové z USA, Poláci Mariusz
Fyrstenberg a Marcin Matkowski
a nečekaní wimbledonští vítězové Jürgen Melzer a Philipp
Petzschner z Rakouska. První duel sehrála dvojice Dlouhý – Paes
včera večer, výsledek úvodního
souboje však nebyl do uzávěrky
této strany znám.
-pk-

TURNAJ MISTRŮ 2010, LONDÝN,
21.-28. LISTOPADU
SKUPINA „A“:
Rafael Nadal (1 - Španělsko), Novak Djokovič (3-Srbsko), TOMÁŠ
BERDYCH (6 - Česká republika), Andy Roddick (8 - USA)
SKUPINA „B“:
Roger Federer (2 - Švýcarsko), Robin Söderling (4 - Švédsko),
Andy Murray (5 - Velká Británie), David Ferrer (7 - Španělsko)
JAK SE HRAJE?
Ve skupinách se hráči střetnou každý s každým, nejlepší dva z
každé skupiny postupují do semifinále.
KOLIK PENĚZ SE DÁ VYHRÁT?
Vítěz může vydělat až 1,63 miliónu amerických dolarů, což je v
přepočtu zhruba 29,523 miliónů českých korun.
O KOLIK BODŮ SE BOJUJE?
Každá výhra ve skupině je oceněna 200 body, za vítězství v
semifinále získá hráč 400, ve finále 500 bodů. Neporažený
šampion si může v případě, že vyhraje všech pět zápasů, připsat do
žebříčku ATP až 1500 bodů.
TURNAJ ČTYŘHRY
Skupina A: B. Bryan - M. Bryan (USA), LUKÁŠ DLOUHÝ - L.
Paes (Česká republika/Indie), Fyrstenberg - Matkowski (Polsko),
Melzer - Petzschner (Rakousko)
Skupina „B“: Nestor - Zimonjič (Kanada/Srbsko), Kubot Marach (Polsko/Rakousko), Bhúpathí - Mirnyj (Indie/Bělorusko),
Moodie - Norman (JAR/Belgie)

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.
-pkTENIS
ATP WORLD
TOUR FINALS 2010
přímý přenos zápasů
Turnaje mistrů
z Londýna
PONDĚLÍ 22. 10.
- NEDĚLE 28. 11. 2010
15:00, 17:10, resp. 21:00 hodin
VOLEJBAL
LIGA MISTRYŇ
- základní skupina
VK Modřanská Prostějov
- RC Cannes
ČTVRTEK 25. 11. 2010
18:00 hodin
LEDNÍ
HOKEJ
NHL - základní část
New Jersey Devils
- Philadelphia Flyers
SOBOTA 27. 11. 2010
19:05 hodin
BASKETBAL
MATTONI NBL
- 12. kolo
BK Prostějov
– BK Děčín
NEDĚLE 28. 11. 2010
16:00 hodin

