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ODPOVĚĎ Hanáckých Realitní makléři
železáren a péroven, a.s.
Dne 25.10. 2010 byl na titulní
straně v tomto periodiku a na
tomto místě publikován článek s názvem „Podezřelá
smrt“. Uvedený článek obsahoval zavádějící a spekulativní informace redaktora
-mik-, dotýkající se jména a
dobré pověsti Hanáckých železáren a péroven, a.s., Prostějov
i
zaměstnanců
společnosti.
Kategoricky se proti znění
článku ohrazujeme s tím, že
od prvopočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by ke
zdravotní indispozici našeho
zaměstnance M.V., která bohužel skončila jeho násled-

ným úmrtím, došlo cizím zaviněním nebo porušením
právních povinností zaměstnavatele.
Redaktor se dále pak již nezabýval získáním objektivních a pravdivých informací,
která by vedly k objasnění
případu tak , jak ve svém
článku přislíbil, ale ponechal
širokou čtenářskou veřejnost
pouze u nepravdivými a neúplných informací přesto, že
Policie ČR v Prostějově zjistila, že k úmrtí našeho zaměstnance došlo z důvodů
selhání srdeční činnosti. Dále
Policie ČR, jejíž stanovisko
máme k dispozici, uvedla, že

nebyl porušen žádný bezpečnostní předpis, taktéž nebylo
shledáno zavinění ze strany
M.V., či jiné osoby.
Smrt našeho spolupracovníka se nás bolestně dotkla a
o to více odsuzujeme práci
redaktora -mik-, který ani
není schopen uveřejnit
omluvu za svou rádoby „senzační“ zprávu a uvést celou
záležitost na pravou míru.
Vedení Hanáckých železáren
a péroven, a.s., Prostějov
Redakce PV Večerníku se vedení Hanáckých železáren a
péroven, a.s., Prostějov tímto
omlouvá.

Soudní proces, který zatím nemá konce.
V pondělí už poněkolikáté stanuli před senátem Okresního soudu v Prostějově realitní
makléři Tomáš Halíř a Blanka Navrátilová.
Prostějovským státním zastupitelstvím jsou
obžalováni z pokusu trestného činu podvodu ve formě spolupachatelství a k tomu byla
spojena další trestní věc, která se týká pouze
obžalovaného Tomáše Halíře. Ten je navíc
obžalován z trestného činu lichvy. Předseda
senátu JUDr. Petr Vrtěl byl nucen v pondělí
jednání odročit na 8. února příštího roku,
jelikož se k soudu nedostavil jeden ze soudních znalců a rovněž dva svědci. Večerník
se této kauze bude věnovat po vynesení
rozsudku, po němž čtenářům zajistíme komentář soudce Petra Vrtěla i výroky všech
dalších zainteresovaných stran.
-mik-

Obžalováni

z PODVODU

ČISTKA

a LICHVY!
Hrrr na Napoleona! Jedli v Prostějově

Blanka Navrátilová a Tomáš Halíř (v popředí) se
v pondělí znovu ocitli před senátem Okresního
soudu v Prostějově.

v prostějovské ODS
Pondělní oblastní sněm ODS na
Prostějovsku nebyl bouřlivý, ale
přesto přinesl spoustu změn. Po
méně úspěšných komunálních volbách si občanští demokraté zvolili
zbrusu nové vedení. Minulý týden
byl dokonán politický pád bývalého
místostarosty Pavla Drmoly, který
skončil i ve funkci předsedy prostějovské ODS. Z kola ven ve vedení
strany jsou i současnými aférami stíhaní poslanec Radim Fiala a ředitel
Gymnázia Jiřího Wolkera Michal
ichal
ichal
h
Šmucr. A tak prostějovští občananan
n
ští demokraté mají zbrusu no-vého předsedu, kterým byl
zvolen současný místostarosta
Prostějova a bývalý ředitel
Základní školy Palackého Jiří
Pospíšil. Více se dočtete na str. 4.
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před SOUDEM

rozsvítila M. Absolonová

Pavel Drmola(nahoře), Radim Fiala(vlevo) a Michal
Šmucr byli drtivou většinou hlasů členů prostějovské
ODS odstaveni z vedení této pravicové strany.

Více najdete
na straně
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Prostějovem táhla včera cizí vojska. Nebojte, nešlo o sovětské okupanty jako v roce 1968. Naše město se ale v neděli stalo vzpomínkovým místem na rok 1805, kdy rakousko-ruská armáda se v Prostějově
připravovala na tažení proti Napoleonovi. Bitva u Slavkova se tedy
týkala i nás, Prostějov se musel postarat o živobytí pro desetitisíce
vojáků. A včera historičtí nadšenci připravili pro veřejnost skutečně
velkolepou přehlídku a připomínku dob dávno minulých.
-mik-
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Ježíšek se kvapem blíží...
... a my pokračujeme v seriálu
našich předvánočních akcí!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník má pro vás před
letošními Vánocemi několik překvapení...
* zajímavé dárky a atraktivní ceny v rámci předplatného
* každý týden desítka výherců v soutěži
s prodejnou„Hračky U Filipa“
* PRÁVĚ DNES: třetí díl minikuchařky„Vánoční perníčky“
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168hodin s Mìstskou
policií v Prostìjovì
Prevence na Vánoce
Od 1. prosince budou mít strážníci při dohlížení na veřejný pořádek ve městě na sobě reflexní
vestu, hlídková služba bude
směrována do oblastí s větší
koncentrací lidí, budou prováděny častější kontroly parkovišť
před obchodními domy. Skupina prevence pak provede několik akcí, které budou zaměřeny
zejména na nakupující občany.
Samozřejmě ani tato aktivita hlídek nestačí ke stoprocentnímu
zamezení trestné činnosti. Proto
žádáme i veřejnost o obezřetnost! V tomto období nákupů a
shonu se často opomíná na pravidla bezpečného chování. Lidé
nechávají položené peněženky v
nákupních košících, nebo šrajtofli odloží nahoru do tašky. Toto počínání, zlodějíčky přímo
přitahuje! Je zapotřebí dávat
bedlivý pozor na své věci nejen
v tlačenicích, ale i v dopravních
prostředcích, nebo při skládání
nákupu do zavazadlového prostoru vozidla!
Pokud se přece jen staneme obětí protiprávního jednání, o události ihned informujeme policii.
Městská policie má v mnoha lokalitách městský kamerový dohlížecí systém. Pokud poškozený zavolá včas, je větší šance na
dopadení zloděje!

Honička s hledaným
Hlídka si v odpoledních hodinách povšimla na parkovišti v
okolí Okružní ulice projíždějícího vozidla, kdy za volantem seděl celostátně hledaný muž. Ten
nereagoval na žádnou výzvu k
zastavení a riskantní jízdou se
snažil ujet. Po projetí několika
ulicemi se podařilo strážníkům
služebním vozem řidiče zablokovat. Devětadvacetiletý výtečník se nevzdával a při vystupování z automobilu měl snahu
utéci. To se mu nepovedlo.
Skončil v poutech a následně byl
předán na služebně Policie ČR.
Druhé zajištění osoby v pátrání
se zdařilo na základě oznámení
na linku 156 strážníkem toho času v civilu. Před polednem spatřil výše zmíněnou osobu na náměstí T. G. Masaryka. Pomocí
městského kamerového dohlížecího systému byl dotyčný monitorován. Jednalo se o třicetiletého muže, který v průběhu
dvou měsíců již dvakrát fyzicky
zaútočil na strážníky při zákroku
vůči jeho osobě. V obou případech se jednalo o narušování veřejného pořádku. Hlídka chlapíka následně dopravila na Policii
ČR. Zde si jej policista převzal.

Okradena na ulici
Mladistvý okradl ženu přímo na
ulici. Celá událost se odehrála po
patnácté hodině poblíž hlavního
nádraží. Osmapadesátiletá paní
šla po chodníku. Přes rameno
měla kabelku, kterou si přidržovala rukou. Okolo ní projel mladík na kole. Vzápětí bicykl odhodil na zem. Přiskočil k výše
uvedené a silou ji strhl tašku. Dal
se na útěk. Zaběhl do dvorního
traktu přilehlého baru. Poškozená volala o pomoc. Její křik upozornil muže, který vyšel z provozovny a za pomoci druhého
svědka z ulice nalezl podezřelého mladíka schovaného za vozidlem. Ten se snažil vše popřít.
Hlídka strážníků v těchto místech nalezla kabelku okradené.
Šestnáctiletý hoch společně se
zajištěnými věcmi byl předán
Policii ČR k dalšímu šetření.

Strážníky neoklamal
Řidič se vydával za jinou osobu.
Sám na sebe upozornil spácháním dopravního přestupku, kdy
nerespektoval dopravní značku zákaz odbočení. Tohoto počínání si povšimla hlídka provádějící dohled na veřejný pořádek. Při
jeho následném zastavení a kontrole dokladů se dotyčný prokázal řidičským průkazem dočasně vystaveným z důvodu ztráty.
Občanský průkaz u sebe neměl.
Protože nebylo možné hodnověrným způsobem ověřit jeho
totožnost, byl předveden na služebnu Policie ČR. Zde vyšlo najevo, že se jedná o jiného občana, než za kterého se vydával.
Navíc u tohoto pětatřicetiletého
muže bylo zjištěno pozbytí
oprávnění k řízení motorového
vozidla, a to z důvodu dosáhnutí
12 bodů. Dotyčného si převzala
Policie ČR k dalším úkonům.

Do parku se zakously bagry
Město zahájilo rozsáhlou rekonstrukci Smetanových sadů
Každý, kdo nyní procházíme
Smetanovými sady, jsme si
určitě nemohli nevšimnout
těžké techniky, která ukusuje
značnou část cestní sítě okolo
altánu uprostřed parku.
Město tak zahájilo již předem
avizovanou rekonstrukci celého parku.
"V souvislosti s celkovou rekonstrukcí Smetanových sadů
jsme rozhodli o tom, že už nyní
užijeme určitou finanční částku
na to, abychom jako první krok
nově vydláždili chodník okolo
altánu v průměru zhruba 24
metrů. Tato plocha by měla později sloužit pro návštěvníky
nejrůznějších kulturních a jiných vystoupení. Tato akce pochopitelně zasáhla do určité
míry i některé stromy. Ale občany bych chtěl uklidnit, že

mnoho zeleně v parku bude po
rekonstrukci nahrazeno," uvedl
Miroslav Pišťák, starosta města.
Kromě radnicí naplánované celkové rekonstrukce parku bude
brzy ve Smetanových sadech rušno
ještě kvůli jedné
velké akci. Společnost Vodovody a Kanalizace tady bude
provádět výměnu kanalizační sítě. "Tyto
dvě akce musíme
rozdělit, nás teď zajímá hlavně to, jak by
měl park vypadat v
budoucnu. Po rekonstrukci kanalizace se
pustíme do dalších
úprav, generálkou
projde celá cestní síť
a hlavně osvětlení

parku. To totiž už dávno neodpovídá současným potřebám a
dělá městu doslova hanbu. Doufám, že příští rok se nám podaří
zajistit dostatek finančních pro-

středků, abychom to zvládli.
Chceme docílit toho, aby park v
centru města byl opravdu reprezentativní," dodal prostějovský
starosta.
-mik-

Trojice zatčených napáchala ve městě obrovské škody
chatelů, která po Prostějově
řádila jako divá. Ani ne dvacetiletí mladíci vykrádali trafiky, telefonní automaty a

Dobrá práce. Zásluhou kriminálky zatkli policisté na začátku minulého týdne trojici mladíků, která je obviněna z rozsáhlé trestné činnosti
na území města.

Èerná kronika

Způsobená škoda činí 10 500
korun.

Vyloupená chata

Straka v garáži

Dosud neznámý pachatel po
předchozím vypáčení okenice, za kterou rozbil skleněnou
výpň okna dosud nezjištěným
předmětem, vnikl do rekreační chaty v obci Hamry, kterou
prohledal a odcizil zde aku vrtačku, elektrický hoblík a ruční elektrickou svítilnu dosud
neustanovené značky. Neznámý pachatel tímto svým
jednáním způsobil škodu na
odcizených věcech ve výši
nejméně 3 700 korun, na poškození zařízení způsobil
škodu ve výši nejméně 1 000
korun.

Zloděj - kutil?
Ze soboty na neděli doposud
neznámý pachatel po přestřižení oka řetězu, kterým byla
uzamčena brána, vnikl na
oplocený pozemek novostavby v obci Kostelec na Hané.
Tady odstranil a odcizil visací
zámek z dveří stavební buňky,
vnikl dovnitř a zde odcizil motorovou pilu, elektrické míchadlo na lepidlo, svářecí inventor, samostmívací svářecí
kuklu, dvě úhlové brusky a
další stavební nářadí. Způsobená škoda činí nejméně 20
000 korun.

Přišla o kabelku
Dosud neznámý pachatel kolem poledne v obchodním domě Interspar v Prostějově odcizil z nákupního košíku volně
odloženou dámskou kabelku,
ve které se nacházela peněženka s finanční hotovostí, osobní
doklady a mobilní telefon.

Neznámý pachatel z garáže na
ulici Gen. Dudy v Prostějově
odcizil elektrorozvaděč a dále
15 metrů kabelu s koncovkou
na 380 V. Tímto svým jednáním
způsobil pachatel škodu nejméně 5 500 korun. Za trestný čin
krádeže pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Polámal stromky
Dosud neznámý pachatel polámal kmeny dvaceti stromků,
a to ve výšce 150 - 170 cm. Tyto stromky byly vysázeny podél cyklostezky vedoucí z obce Nezamyslice do obce Mořice. Svým jednáním způsobil
pachatel škodu nejméně 7 900
korun. Za trestný čin poškození cizí věci hrozí pachateli trest
odnětí svobody až na jeden
rok.

Sebral i hodiny
Neznámý pachatel vnikl do
rodinného domu na ulici Sportovní v Prostějově, odkud následně odcizil finanční hotovost, mince, hodiny, sošky,
porcelán a dále dva mobilní telefony. Svým jednáním způsobil pachatel celkovou škodu
bezmála 22 000 korun. Za
trestné činy krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci hrozí pachateli
trest odnětí svobody až na tři
léta.

Kapsář v Lidlu
Ve večerních hodinách využil
dosud neznámý pachatel nepozornosti muže, a to při nákupu v obchodním domě na

Zoologie
„Tenkrát když mi někdo řekl myš,
tak bych ji hledal někde za skříní,“
přiznává uživatel počítače při
ohlédnutí za dobami ne až ta dávno minulými. Ba věru kamarádit s
‚compem‘ není dáno úplně každému a ne každý je naopak na nabídku kamarádství přistoupit. Doba si
to ovšem žádá. Ale je tady i šance,
že zatímco docela brzy dokáže s
počítačem vládnout každý, toho,
kdo bude umět vzít do rukou lopatu, budou naopak vyvažovat zlatem. Takže ještě není třeba házet
flintu do žita.

letošní zimou tak nějak lážo plážo
proplížíme až k Vánocům a pak se
začne pomalu oteplovat. Ovšem
chyba lávky. Přišla bída na chudáky a zima je tady. Neúprosný direkt zasadil mrazík v sobotu od večera, kdy například ve Dzbeli už
rtuť teploměru koketovala s mínus desítkou. Takže tomu fakt asi
ani letos neutečeme.

Úklid

„To vám spadlo na zem a dáváte to
zpátky?“ čílila se obchodnice na
jednu zákaznici, která si nabírala z
koše rohlíky a jeden utrousila na
zem. Na hartusící prodavačku se
jenom udiveně dívala nechápajíce, čeho že se dopustila. Holt, člověk se nezavděčí. Svinčík po sobě
Direkt
uklidí a ještě dostane vynadáno!
No neutekli jsme tomu. Ještě bě- Copak by ta žena za pultem ještě
hem minulého týdne se zdálo, že vůbec chtěla?
-MiH-

Kousnul a praštil strážníka!

KRIMINÁLKA odvedla skvělou práci
Policistům ze Služby kriminální policie a vyšetřování v
Prostějově se minulý týden
podařilo odhalit skupinu pa-

Vidìno - Slyšeno
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vloupávali se i do vysavačů u
čerpacích stanic. Třetí mladý
muž pak ještě vykradl a
značně poškodil mléčné automaty v Krasické a Svolinského ulici.
"V pondělí bylo zahájeno trestní
stíhání vůči dvěma pachatelům
ve věku 18 a 19 let, kteří byli
obviněni z několika trestných
činů. Ty spáchali od dubna do listopadu letošního roku. Mladíci
tuto protiprávní činnost zejména
majetkového charakteru vykonávali jednak každý samostatně,
ale také ve vzájemné spolupráci.
Jednalo se zejména o krádeže
vloupáním do novinnových
stánků či provozoven, vloupání
do mincovníků telefonních automatů či vysavačů na benzinových stanicích. Starší z obou
mužů se v jednom z případů
vloupal dokonce i do domova
důchodců, odkud odcizil plazmový televizor. Při společném
páchání trestné činnosti způsobili oba z obviněných mužů celkovou škodu téměř 142 tisíce
korun, a to jak na odcizených
věcech, tak i poškozením zařízení. Mladší spáchal výlučně
svou protiprávní činností dále
také celkovou škodu dosahující
částky 147 tisíc korun a jeho o
rok starší komplic poté celkovou škodu téměř 22 tisíc. Trestní

stíhání u obou pachatelů bylo
nařízeno pro trestné činy krádeže, poškození cizí věci a poškození a ohrožení provozu
obecně prospěšného zařízení.
Obviněným za jejich protiprávní jednání hrozí trest odnětí
svobody až na šest let," informoval nás Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Prostějovští kriminalisté byli pak
úspěšní ještě i v dalším případě.
O den později zatkli dalšího devatenáctiletého muže. "Ten se od
března do října letošního roku
dopustil trestných činů krádeže
a poškození cizí věci tím, že v
březnu se pokusil vniknout do
automatu mléčného baru na ulici
Krasická v Prostějově v úmyslu
odcizit zde peníze. Toto se pachateli ovšem nepodařilo, nicméně způsobil značnou škodu
na zařízení. V druhém případě, v
září letošního roku, vnikl obviněný do automatu na mléko na
ulici Svolinského v Prostějově,
odkud odcizil finanční hotovost
a rovněž poškodil zařízení.
Svým jednáním pachatel způsobil celkovou škodu nejméně 125
tisíc korun. Za výše uvedené
trestné činy mu hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta," uvedl
mluvčí prostějovské Policie.
-mik-

ulici Újezd v Prostějově. Z
kapsy kabátu, který měl poškozený muž na sobě, odcizil
pachatel peněženku, ve které
se nacházela finanční hotovost
a osobní doklady. Celkově
způsobil pachatel škodu nejméně 950 korun.

nou peněženku obsahující finanční hotovost, platební kartu a další osobní doklady. Škoda činí 2 200 korun.

Nezvaný host

Neznámý pachatel vnikl do
zaparkovaného osobního motorového vozidla Fiat Punto v
obci Vřesovice, odkud následně odcizil autorádio, navigaci
s příslušenstvím a příslušenství k mobilnímu telefonu.
Svým jednáním způsobil pachatel celkovou škodu nejméně 11 000 korun.

Neznámý pachatel se vloupal
do bytu na ulici Podjezd v Prostějově, odkud odcizil notebook a dále pánskou peněženku
obsahující finanční hotovost,
platební kartu a osobní doklady. Škoda byla vyčíslena na
bezmála 12 000 korun. Za
trestné činy krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku pachateli hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.

Podnapilý řidič

Opilá řidička

Dopoledne byl v obci Studenec na Prostějovsku kontrolován třicetiletý řidič osobního
vozidla Mitsubishi. Řidič se
na výzvu policistů podrobil
vyšetření ke zjištění, zda není
pod vlivem alkoholu, které
vyznělo pozitivně s naměřenou hodnotou 0,88 promile alkoholu. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda s motorovými
vozidly. Svým jednáním se
muž dopustil přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kdy výši sankce posoudí příslušný správní orgán.

Na pozemní komunikaci
Prostějov - Bedihošť byla
kontrolována hlídkou Policie
ČR osmapadesátiletá řidička
osobního vozidla Chevrolet.
Žena byla ze strany policistů
vyzvána k provedení dechové zkoušky, která vyzněla pozitivně s naměřenou hodnotou 0,92 promile alkoholu.
Řidičce byl na místě zadržen
řidičský průkaz a zakázána
další jízda s motorovými vozidly.

Vykradl auto

Šrajtofle z auta
V noci se neznámý pachatel
vloupal do osobního vozidla
Škoda Felicie, které bylo zaparkované před rodinným domem v obci Niva na Prostějovsku. Pachatel vozidlo prohledal a odcizil hnědou kože-

Neopatrná dáma
V obchodním domě na ulici Jihoslovanská v Prostějově odcizil dosud neznámý pachatel
poškozené ženě peněženku s
finanční hotovostí. Pachatel
odcizil peněženku z kabelky,
kterou měla žena volně odloženou v nákupním vozíku.
Svým jednáním pachatel způsobil celkovou škodu nejméně
6 600 korun.

To musí být šílenec! Státní policisté si došlápli na muže, který
během října a pak ještě v polovině listopadu ve dvou případech
surově napadl strážníky. Nyní
mu hrozí až čtyřletý kriminál.
"Ve čtvrtek bylo zahájeno trestní
stíhání proti třicetiletému muži z
Prostějovska, který začátkem října
ve večerních hodinách v Prostějově
na sídlišti Hloučela v ulici Václava
Špály uchopil za uniformu strážníka Městské policie Prostějov, se
kterým takto cloumal a povalil ho
na zem. Druhý ze strážníků, který
se snažil podezřelého spoutat, pachatel kousnul do ruky a škrábnul
v oblasti oka. Svým jednáním muž
způsobil oběma strážníkům zranění," uvedl Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
To však nebyl jediný případ, kdy
agresivní muž napadl strážce pořádku. K jeho dalšímu výlevu došlo
v polovině listopadu. "K dalšímu
případu došlo dne 16.11. 2010 v
odpoledních hodinách na ulici

Plumlovská v Prostějově, kde byl
výše uvedený podezřelý kontrolován hlídkou městské policie, a to
jako osoba, která měla v podnapilém stavu ohrožovat bezpečnost a
plynulost silničního provozu pobíháním po vozovce. Po výzvě k
předložení dokladů totožnosti podezřelý fyzicky napadl jednoho ze
strážníků, kopnul ho do kolene a
úderem pěstí do tváře. Poté, co se
strážníci snažili muži přiložit pouta,
napadl podezřelý dalšího ze strážníků, kterého udeřil rukou do tváře
a kopl jej do břicha. Teprve pak
byla muži přiložena pouta. Po celou
dobu incidentu podezřelý strážníky
napadal rovněž i vulgárními výrazy. Svým jednáním způsobil
oběma strážníkům taktéž zranění,
která si vyžádala lékařská ošetření,"
popsal nám druhý případ napadení
mluvčí policie. Jak ještě Petr Weisgärber dodal, v současné době byl
muž obviněn z trestného činu násilí
proti úřední osobě, za který mu
hrozí trest odnětí svobody až na
čtyři léta.
-mik-

Promyšlená krádež u Kauflandu
Běžná krádež kabelky z auta na
parkovišti s přesným popisem
pachatelů. Policisté se v těchto
dnech zabývají případem, který
bohužel vyplývá z nepozornosti
poškozených občanů.
"Dosud neznámý pachatel dne 19.
listopadu v 16.05 hodin v Prostějově na ulici Okružní odcizil na
parkovišti u supermarketu Kaufland v nestřeženém okamžiku z
neuzamčeného osobního vozidla
značky Renault z přední sedačky
spolujezdce volně odloženou pánskou kabelku. V ní byl svazek
klíčů, flash disk a peněženka,
osobní doklady, finanční hotovost,
platební karta k běžnému účtu a
úvěrové karty. Způsobená škoda
činí nejméně osm tisíc korun," popsal nám případ bohužel častého
případu Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Z výpovědi okradeného řidiče zjistila popis možných pachatelů.
"Jednalo se o dva mladíky a jednu
dívku. Z místa činu odjeli pětidveřovým osobním vozidlem bílé
barvy, které mělo hranaté tvary a

připomínalo Volkswagen Golf
první nebo druhé řady, nebo staršího Fiata. Jako markant na vozidle
bylo vidět na straně řidiče světle
hnědý pruh přes dveře o šířce asi
20 centimetrů. Řidič vozidla a zároveň i podezřelý z krádeže je mladík ve věku asi 22 let, hubené
postavy, vysoký asi 180 centimetrů, na sobě měl tmavě modrou
mikinu s kapucí na hlavě, na
nohou měl hodně volné rifle. Další
mladík, který stál spolu s dívkou na
druhé straně a odpoutávali pozornost poškozeného tím, že se hlasitě
hádali, byl stejně starý, štíhlé postavy, asi 170 centimetrů vysoký,
krátké černé vlasy, na sobě měl
bílou bundu a rifle. Na hlavě měl
tmavou "kšiltovku". Dívka byla ve
věku asi 20 let, drobná štíhlá až hubená postava, výška asi 160 centimetrů, vlasy měla černé delší pod
ramena. Na sobě měla bílou bundu
a modré rifle," sdělil mluvčí policie. Jak dodal, případní svědci události mohou poskytnout jakékoliv
informace k případu na lince 158.
-mik-

Muže oslepil, pak ho oloupil
K loupežnému přepadení došlo
začátkem týdne v Protivanově.
Lupič si pomohl slzotvorným
sprejem.
"V úterý v pozdních večerních hodinách dosud neznámý pachatel
na ulici Bukovská v obci Protivanov přistoupil zezadu k poškozenému muži, kterému uchopením
znemožnil pohyb. Jakmile se poškozený snažil bránit, nastříkal mu

pachatel do očí slzotvorný prostředek, čímž ho oslepil. Poškozený upadl na zem, kde mu
pachatel odcizil šedou textilní
tašku s notebookem. Následně po
incidentu lupič místo činu rychle
opustil. Svým jednáním způsobil
pachatel škodu nejméně za 16 tisíc
korun," sdělil Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
-mik-

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

Nejsou jiz
Josef Prycl 1946 Prostějov
Jaroslav Dvořák 1957 Prostějov
Josef Navrátil 1935 Prostějov
Jaroslava Saulichová 1947 Prostějov
Marie Rozkošová 1922 Prostějov
Květoslava Onteková 1930 Výšovice
Oldřich Jedlička 1927 Prostějov
Anežka Honzírková 1920 Čechy pod Kosířem

mezi námi...
Jaroslava Hrbatová 1930 Vrbátky
Ludmila Piňosová 1920 Prostějov
Františka Hohnová 1928 Otaslavice
PhDr: Evžen Mucha 1941 Prostějov
Anna Dosedělová 1933 Prostějov
Jaroslav Kirchner 1943 Seloutky
Jan Langer 1922 Ondratice

Pohøby v tomto týdnu
Pondělí 29. listopadu 2010
Jiřinka Moravcová 1930 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Josef Vymětal 1927 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Schmidt 1948 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Leopold Solař 1926 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Bábek 1929 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 30. listopadu 2010
Anna Švancarová 1930 Bohuslavice 10.00 Obřadní síň Demelova
Pátek 3. prosince 2010
Jana Svobodová 1952 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jindřiška Funková 1926 Soběsuky 12.00 Obřadní síň Prostějov

29. listopadu 2010

Vánoční strom v Prostějově

rozsvítila Monika Absolonová
"Připadala jsem si jako dřevo..."
Na náměstí T. G. Masaryka
nejdříve zazpívala několik
písní Monika Absolonová a
poté všichni společně odpočítávali od desíti, než se konečně jedlička rozzářila. Páteční
koncert zpěvačky trval až do
18. hodiny, kdy se vzdálila do
prostor kulturního klubu Duha, aby se mohla uskutečnit
neplánovaná autogramiáda.
Rozsvěcením stromku také
začala Prostějovská zima.
„Dramaturgie se začala připravovat už někdy v lednu. Minulý
rok nám rozsvěcoval strom anděl, tak letos to chtělo něco úplně jiného. Na jednom firemním
večírku jsem viděla zpívat Moniku a byla naprosto úžasná a
proto jsme se rozhodli ji oslovit.
No a ona pozvání přijala. Bylo
to ještě v době, kdy netancovala
ve StarDance, takže si pro nás
tento termín zablokovala, ale ani
potom nechtěla odřeknout,“ objasnila Martina Drmolová, produkční, programová a kulturně
výchovná pracovnice klubu Duha.
Monika Absolonová při své
krátké návštěvě Prostějova
poskytla Večerníku exkluziv-

ní krátký rozhovor.
Moniko, jste v Prostějově poprvé?
To ne. Jednou jsem tady koncertovala sama a jednou s Karlem
Gottem, ale město se mi moc
líbí. Navíc já miluji Vánoce a
stromeček, takže to, že jsem ho
tady mohla rozsvěcovat, byl pro
mě obrovský zážitek.
Jaké máte plány do budoucna?
Mám v plánu tancovat ve StarDance dokud to půjde, než nás
diváci či porota nevyhodí. Třeba
se nedostaneme ani do finále,
ale i tak jsem šťastná za to, kam
až jsme se dostali. Potom si odehraju své poslední představení
Kleopatry a také budu hrát ve
Třech mušketýrech a budu se
těšit na příští rok. Dostala jsem
totiž nabídku zahrát si v činohře
Světáci, kterou bude režírovat
Lumír Olšovský. Pro mě to je
nový obor, kde ztvárním krásnou roli fanny girl. Také budu
připravovat nové písně na
plánované album. To, které nedávno vyšlo, je muzikálové,
proto nyní chci vydat normální
písničky.
Jak strávíte Vánoce?
Úplně tradičně doma s rodinou.

Při vstupu do Kulturního klubu
Duha byla Monika Absolonová v obležení fanoušků, ochranku jí
museli dělat strážníci městské policie.
Podle čeho jste vybrala repertoár na dnešní večer?
Písně volím vždy podle nálady a
toho, co k dané akci patří. Pro
začátek jsem si řekla, že bude
dobré se hýbat a potom zaznělo
několik mých písní z poslední
muzikálové desky. Jediný problém jsem měla s pohybem. Jelikož veškerý pohyb ze sebe vydám při StarDance, tak jsem na
pódiu vypadala jako dřevo,
když jsem se měla pohnout. Mimo televizi musím omezovat
svůj pohyb na minimum
(smích).
-vevi-
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Jaká je budoucnost RADARŮ?
Místostarosta Pospíšil: Jsem pro jejich provoz, pravidla se musí ctít!
Stacionární radary na měření
rychlosti jsou po celém Prostějově dlouhé týdny hluché a
slepé. Přesněji řečeno, přestupky řidičů dokumentují i
nadále, ale pouze do statistik.
Překročení rychlosti se nijak
neřeší. Šoféři se tak po městě
mohou prohánět jak rychle
chtějí, nehrozí jim žádný
trest. Pokud je ovšem nezachytí radar státní policie. Jaká je ale budoucnost stacionárních radarů, budou ještě
někdy k něčemu?
Stacionární radary prosadil do
města bývalý místostarosta
Vlastimil Uchytil. A okamžitě
se tak rapidně zvýšila bezpečnost ve městě, abnormálně
také za krátký čas poklesl počet
přestupků až o devadesát procent. Pak ale přišlo několik
stížností na protiprávnost měření, hlavně na podezření ze zneužívání soukromých dat řidičů
soukromou firmou. Město tak
raději provoz radarů přerušilo
až do vyřešení celé složité právní situace. Problémem se nyní
zabývá nový místostarosta Jiří

Pospíšil. "Zcela jistě o tomto
problému bude jednat Rada
města. Můj osobní názor je ten,
že by radary v Prostějově měly
fungovat. Na základě statistik
se totiž potvrzuje, že se v současnosti nedodržují pravidla
silničního provozu. Radary ve
městech fungují všude ve světě,
tak z jakého důvodu by měl být
Prostějov výjimkou? Kontrola

na silnicích být musí, přitom
slušný řidič se rozhodně nemá
čeho obávat. Obávají se pouze
ti, kteří po městě jezdí jako kaskadéři a ohrožují na životě každého z nás. A právě tito piráti
silnic neustále hledají právní
kličky, jak se ze spáchaného
přestupku vykroutit. Jestliže
kdokoliv v této republice poruší zákon či předpis, musí být po-

trestán. Pravidla se musí ctít,"
řekl Jiří Pospíšil, místostarosta
Prostějova.
Město, aby mohlo radary znovu
naplno provozovat, musí vyřešit systém zpracovávání výsledků měření a zamezit případnému zneužití soukromých dat řidičů soukromou firmou. "Podle
mně by mělo být zpracování dat
u přestupků výhradně v kompetenci města, nikoliv soukromé
firmy jak to bylo právně napadeno. A nemyslím si, že by toto
řešení na sebe dalo dlouho čekat. Do konce roku budeme
pracovat na rozpočtu, ale
věřím, že od ledna se problematikou radarů budeme intenzivně
zabývat," dodal Jiří Pospíšil.
Pro co nejrychlejší znovuobnovení provozu stacionárních radarů je i Policie České republiky. Nedávno nám zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu v Prostějově Pavel Konevič mimo jiného řekl, že provoz
stacionárních radarů je v našem
městě nezbytný. "Český řidič
Od letošního léta už stacionární radary v Prostějově zachycují přestupky potřebuje nad sebou bič," řekl
řidičů jen do statistik. Čeká se na vyřešení právních problémů.
přímo Pavel Konevič.
-mik-

S havárkami se roztrhl pytel

Policie zkontrolovala přes 350 chat Nepozornost, ohrožení a bohužel znovu i totálně opilý šofér...
Chataři bacha, právě teď začínají zloději číhat!
Právě nyní nejvíce hrozí, že zloději se zaměří na chaty a další
rekreační zařízení, která po letní sezoně nechávají majitelé

dlouho opuštěná. Policie nechce
nechat nic náhodě a během října a listopadu strážci zákona
zkontrolovali zabezpečení u více
jak 350 rekreačních objektů po
celém Prostějovsku.
"Policisté z Obvodních oddělení
Policie ČR územního odboru Prostějov realizovali v období měsíců
říjen a listopad preventivně bezpečnostní opatření zaměřená na kontrolu zabezpečení chatových oblastí či jiných rekreačních objektů.
Každé z obvodních oddělení kontrolovalo v teritoriu své působnosti nejen chatové oblasti a jejich zabezpečení, podstatný význam měla ovšem i preventivní opatření se
zaměřením na majetkovou trestKde policisté ještě zastihli maji- nou činnost. Policisté za dané obtele chaty, poučili ho o řádném dobí zkontrolovali více jak 350 rezabezpečení objektu před zloději.
kreačních zařízení, a to na území

celého okresu Prostějov," informoval nás Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově. "Při zjištění případných nedostatků policisté poskytli majitelům rekreačních zařízení i odbornou pomoc spočívající v poskytnutí teoretických informací a propagačních materiálů obsahujících
údaje o tom, jak si lépe zabezpečit
svůj majetek a jak zamezit páchání
protiprávního jednání ze strany
pachatelů," dodal mluvčí našich
strážců zákona.
U kontrolovaných objektů, kde
nebyl přítomen jejich majitel, policisté zanechali kartičku kontroly
objektu, na které jsou rovněž obsaženy informace a možnosti prevence. Při uvedených kontrolách
nebyly zjištěny žádné poznatky k
majetkové trestné činnosti. -mik-

Hledají je soudy z celé republiky
Prostějovská policie vyhlásila
celostátní pátrání po třech osobách z Prostějovska, na které vydala hned několik zatykačů celá
řada soudů různých instancí z
celé republiky. Na muže z Bedihoště byl vydán dokonce evropský zatykač.
ŽANETA OHLÍDALOVÁ se
narodila 16. října
1973 a trvalé
bydliště
má
hlášeno na Palackého náměstí
číslo 3 v Němčicích nad Hanou.
Na hledanou vydalo Okresní státní
zastupitelství souhlas k zadržení
pro trestný čin zanedbání povinné
výživy. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40 let, měří 160 centimetrů, má střední postavu, černé
oči a černé středně dlouhé vlasy.
JINDŘICH ŠIMONse narodil 3.
března 1964 a trvalé bydliště má
hlášeno v Lidické ulici číslo 191 v

Pohledem shora
Pohledem shora

Bedihošti. Na
hledaného vydal
Krajský soud v
Brně evropský
zatýkací rozkaz a
příkaz k dodání
do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin
podvodu, podobné zatykače vydaly na něho i Městský soud v Brně a
Okresní soudy v Prostějově a
Kroměříži. Vše kvůli podvodům a
také ublížení na zdraví. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40
let, měří 175 centimetrů, má hubenou postavu, šedé oči a hnědé
krátké vlasy s čelní pleší.
ŽANETA LAKATOŠOVÁ se
narodila 18. července 1978 a trvalé bydliště má
hlášeno v Rozhonově ulici číslo 12 v Prostějově. Na hledanou vydal Okresní soud v Kolíně

příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin
krádeže. Dále na ni vydal Okresní
soud v Prostějově příkaz k zatčení
pro trestný čin ohrožování výchovy mládeže, trestný čin krádeže a
trestný čin podvodu. Okresní soud
v Hodoníně pak na hledanou vydal
zatykač pro trestný čin krádeže,
trestný čin neoprávněného držení
platební karty a trestný čin maření
výkonu úředního rozhodnutí. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do
35 let, měří 165 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a hnědočerné dlouhé vlasy.
Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu
výše uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální policie a
vyšetřování v Prostějově na tel. číslo 974 781 326.
-mik-

KMOCHÁČCI

Z výšky 430 metrù nad moøem se dívá Miloslav Havelka
áska je sice láska, ale nejsem úplně kategorickým odpůrcem sňatků z rozumu. Teď
mám opravdu na mysli ty politické. Po komunálních volbách dávaly politické
centrály doporučení, s kým že je dobré kámošit a s kým zase radši ne. Ovšem zatímco se politická esa překřikovala a mávala zlostně pěstičkami, celkově vzato tak nějak v pohodě začaly ve velkých městech vznikat koalice ČSSD a ODS, které ještě před
volbami straničtí lídři vylučovali. A korunku tomu nasadilo stejné uskupení i v matičce
Praze. Nejsem v komunální politice příznivcem nějakého politikaření. To v menších městech a na dědinách působí spíš úsměvně až trapně, protože tam může i ten nejkovanější stranický kádr mávat členským průkazem
jakékoliv strany a stejně se nikdy nevyhne tomu, co prostě udělat musí a na to ostatní mu jaksi moc nezbývá. Jiné
je to ale už ve velkých městech, kde těch financí protéká už docela dost a kde už stojí za to popřít svoji politickou
přirozenost a dát se do holportu i s tím, komu jsem dosud nemohl přijít na jméno. Leč ono to může být ale pouze zdánlivé. Stejně jako v parlamentu se před televizními kamerami poslanci dusí a jdou si po krku a o chvíli později třeba spolu zaskočí na golf nebo na tenis, stejně tak komunálním celebritám se vyplatí prostě nemít svoje
zásady. Zatímco vedení stran takovou komunální partyzánštinu oficiálně připisují projevu demokracie ve vlastní straně a tiše to trpí, je nasnadě, že je to spíš z nouze ctnost, protože je všem jasné, že kmocháčkům na radnicích
prostě nic nenařídí, nehnou s nimi ani o píď. Kdo ví, třeba i záměrně rovnoměrně svoje síly rozprostřeli do klíčových politických stra s očekáváním, že ať jakékoliv volby dopadnout jakkoliv, vždycky jim to dá dost prostoru,
aby se dostalo i na ty zdánlivě méně úspěšné. Nějak se z toho bohužel u nás stává tradice a pocit bezmoci je silnější, než by se vůbec zdálo.
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Tak nám to nějak v minulých
dnech "bouralo". Dopravní nehody se ale naštěstí obešly vždy
bez vážnějších zranění. Co je
však horší, na silnicích přibývá
riskantně jezdících šoférů. A aby
to nebylo málo, jeden z karambolů zavinil řidič, který později
nadýchal bezmála tři promile alkoholu!
"V pondělí večer jel třiašedesátiletý
řidič osobního motorového vozidla
Audi A6 po pozemní komunikaci
mezi obcemi Ohrozim a Vícov,
kde na rovném úseku komunikace
narazil do před ním popojíždějící
nákladní soupravy tahače Iveco s
cisternou. Ke zranění osob nedošlo. Provedené dechové zkoušky
byly u obou řidičů negativní. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Celková způsobená škoda je bezmála
270 tisíc korun," informoval nás o
prvním karambolu Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Dva výjezdy za závažnými dopravními nehodami však zaznamenali policisté předešlý víkend. K
té první došlo na rychlostní komunikaci. Pravděpodobný viník karambolu však ujel. "Dosud neznámý řidič s dodávkovým vozidlem jel po rychlostní komunikaci
ve směru z Vyškova na Prostějov.
V pravotočivé zatáčce náhle vybočil do jízdního pruhu, ve kterém jela řidička vozidla Opel Tigra, kterou takto řidič dodávky ohrozil. Řidička, aby zabránila střetu, strhla
řízení vlevo, kde narazila do středových svodidel. Došlo ke hmotné
škodě 81 tisíc korun. Po neznámém
řidiči pátráme," uvedl mluvčí policie. Den předtím pak další karambol způsobil totálně opilý šofér. "Ve
večerních hodinách jel šestapadesátiletý řidič s automobilem Ford
Tranzit v obci Nezamyslice ve
směru na obec Doloplazy. V důsledku podnapilosti řidič s vozidlem najel na pravou stranu komunikace, kde narazil do vozidla Peugeot. Následně řidič pokračoval v jízdě, kdy byl pronásledován vlastníky nabouraného auta. Mezi obcemi Dobromilice a Doloplazy způsobil řidič vozidla Tranzit další dopravní nehodu, při které vyjel z vozidlem mimo komunikaci. Zde byla provedena dechová zkouška
příslušníky Policie ČR, která vyzněla pozitivně s naměřenou hodnotou 2,88 promile alkoholu. Celková způsobená škoda je nejméně
80 tisíc korun. Celou věc dále šetří
Skupina Dopravních nehod Policie
ČR Prostějov," uvedl Petr Weisgärber.
Další nehoda, kdy viník ujel, se
odehrála uprostřed minulého týdne.Aznovu to odnesl nevinný řidič,
tentokrát nákladního auta, který se
v příkopě převrátil na bok. "Ve čtvrtek v ranních hodinách jel dosud
neustanovený řidič s osobním motorovým vozidlem bílé barvy smě-

Zahučel pod cisternu.
Zřejmě z nepozornosti havaroval u Vícova řidič, který to se
zánovním Audi napálil zezadu přímo
pod náklaďák s cisternou.

Řidička tohoto Opelu se na dálnici chtěla vyhnout riskantně jedoucímu šoférovi, sama
pak skončila na svodidlech.
Další případ, kdy nevinný řidič doplatil na chování
piráta silnic. Šofér tohoto náklaďáku chtěl zabránit čelní srážce, sám skončil "na boku".
rem od obce Výšovice do obce Němčice nad Hanou. Při průjezdu levotočivou zatáčkou řidič osobního
vozidla nezvládl řízení na kluzké
vozovce, vyjel do protisměru, kde
jel bokem proti nákladnímu vozidlu s přívěsem. Řidič nákladního vozidla, aby zabránil čelnímu nárazu,

strhl řízení vpravo a vyjel mimo komunikaci, kde se převrátil na bok.
Řidič osobního vozidla na místě
dopravní nehody nesetrval a z místa ujel. Ke zranění osob nedošlo.
Celková škoda byla vyčíslena na
95 tisíc korun," popsal nehodu
mluvčí Policie ČR v Prostějově.

V souvislosti s tímto případem Policie ČR žádá všechny případné
svědky události, kteří by mohli
přispět k objasnění dané skutečnosti a odhalení řidiče osobního vozidla, nechť se obrátí na nejbližší služebnu Policie ČR nebo telefonicky
volají na linku 158.
-mik-

Zpravodajství, inzerce
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Občanští demokraté na
Prostějovsku mají nové vedení
stopředsedou byl zvolen poradce ministra spravedlnosti Petr
Sokol z Prostějova. V jedenáctičlenném vedení ODS na Prostějovsku zasedne také místostarostka Prostějova Ivana Hemerková, zastupitel z Otaslavic
Mojmír Sokol, vysokoškolský
pedagog František Prášil z Čelechovic na Hané, prostějovský
zastupitel Radek Zacpal, jednatel soukromé společnosti Vilém
Jiří Pospíšil, prostějovský místos- Novotný z Vranovic-Kelčic,
tarosta a nový předseda Občanské podnikatel Stanislav Zbořílek z
demokratické strany na Prostě- Hrubčic a další dva zástupci
jovsku

Pondělní oblastní sněm
Občanské demokratické strany (ODS) na Prostějovsku si
zvolil nové vedení. ovým
předsedou ODS v okrese se
stal 1. místostarosta Prostějova Jiří Pospíšil, který ve funkci vystřídal Pavla Drmolu.
Funkci první místopředsedkyně obhájila starostka Smržic
Hana Lebedová a druhým mí-

prostějovské organizace ODS
živnostník Miloslav Musil a
programátor Tomáš Iránek.
"Nová oblastní rada chce nejenom navázat na úspěchy z minulosti, ale i posunout občanské demokraty dál a posílit jejich vliv v obcích i městech
celého okresu. Budeme proto
také usilovat o zlepšení způsobu, jakým občanům přibližujeme náš program a naši pravicovou politiku," okomentoval
volbu nového vedení Jiří Pospíšil.
-mik-

... a sociální demokraté jsou v klidu
Prostějovské ČSSD dál předsedá Alena Rašková
Během minulého týdne se uskutečnila také okresní konference
České strany sociálně demokratické v Prostějově. Ta měla na
programu nejenom hodnocení
nedávných komunálních voleb,
ale také volbu nového okresního
výboru a návrh kandidátů do
krajských i celostátních výborů
této levicové strany.
Narozdíl od prostějovských
občanských demokratů je situace
uvnitř ČSSD naprosto klidná, k
žádnému zemětřesení ve funkcích
nedošlo. Předsedou okresního
výboru ČSSD byla opět zvolena
současná místostarostka Prostějova Alena Rašková. "Dále máme
ve výboru pět místopředsedů, kterými jsou Pavel Smetana, Pavla
Jedličková z Čech pod Kosířem,
Jan Jančí z Bohuslavic, Josef Švec
ze Suchdola a Antonín Crhonek z
Brodku u Prostějova. Máme tak
zachycený celý okres tak, aby každý z uvedených místopředsedů

zodpovídal za danou oblast. Každý z nich by měl intenzivně a často jednat s představiteli místních
organizací ČSSD," informovala
nás Alena Rašková. Sociální demokraté z Prostějovska dále nominovali kandidáty ze svých řad
na vyšší posty. "Do krajského
výboru strany jsme nominovali
našeho náměstka hejtmana Aloise
Mačáka," potvrdila Rašková.
Uplynulé komunální volby v obcích Prostějovska se sociálním demokratům hodnotily velmi dobře.
"Nebyl důvod nic měnit na naší
dosavadní práci. Zakládáme si na
tom, že jsme slušnou stranou a jeden k druhému se chováme neagresivně. Samozřejmě že i u nás
dojde někdy k určitým nedorozuměním nebo že si lidé vyčtou to
či ono. Nicméně ve většině obcí
dopadly volby pro sociální demokracii velmi dobře, takže není
opravdu důvod ke zvýšenému hlasu či výtkám," řekla dále Alena

Rašková.
A ještě jednu zásadní věc se Večerník dozvěděl. Prostějov má nyní
jedinečnou šanci mít zástupce v
nejvyšším celostátním vedení sociální demokracie. Jako místopředsedkyně bude kandidovat
současná senátorka Božena Sekaninová. "Paní Sekaninová byla
okresní konferencí navržena do této funkce a já bych byla velice
ráda, kdyby tato kandidatura vyšla. Boženku Sekaninovou známe
všichni jako ženu, která je na svém
místě a je opravdu ženská v
pravém slova smyslu. A sociální
demokraté mají ve svých stanovách, že alespoň jeden post místopředsedy by měla obsadit žena. A
věřím, že volba padne právě na paní senátorku," přeje si Alena Rašková.
-mikStaronová předsedkyně Okresního výboru ČSSD v Prostějově
Alena Rašková.

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: Kralice na Hané
Dne: 13.12.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: celá
část Vitonice.
Obec: Smržice
Dne 13.12.2010 od 07:30 do
15:00 hod. - vypnutá oblast: část
obce Smržice s celými ulicemi:
Prostějovská, Za Kobližnicí,
Zákostelí, část ul. Kobližnice od
ul. Prostějovské po č. 43 a druhá

strana po č. 373 a 544 /Mateřská
škola bude přepojena/.
Obec: Kladky, Ludmírov
Dne 13.12.2010 od 07:30 do
16:30 hod. - vypnutá oblast: celé
obce vč. podnikatelských subjektů:Ludmírov, Dětkovice, Kladky,
Kladky Bělá, Škola v přírodě,
(mimo TS Kladky vlek).
Obec: Vřesovice
Dne: 14.12.2010 od 07:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: FVE
Obec: Prostějov
Dne: 15.12.2010 od 08:00 do
12:30 hod. - vypnutá oblast: areál
firem Akuma: Grand Corporati-

on, Haspo, Akuma, JMP.Net,
Obalia, Vojtila trans, Czech radar,
p. Václavíček, p. Gamberský, p.
Studený.
Obec: Sněhotice, Ondratice,
Podivice
Dne 17.12.2010 od 07:30 do
15:30 hod. - vypnutá oblast: celá
obec Sněhotice včetně hájenky,
část obce Ondratice - celý horní
konec od č. 8, č. 31 (škola) a č.
167, hájenka Podivice, část obce
Podivice ve směru do Vyškova a
Brodku včetně bočních ulic po č.
87 včetně, dále vodárna Podivice.
E.O Česká republika, s.r.o.

Soudní dražba
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí, která se uskuteční v pátek 10. prosince v 9.00 hodin na exekučním oddělení na Sídlišti svobody (naproti sběrnému dvoru).

Dražba je nařízena proti povinným Michalu Vysloužilovi z
Chvalkovic na Hané a Miluši
Staňkové z Unčic. Dražit se bude mobilní telefon Sagem Vodafone s vyvolávací cenou 100
korun a mobilní telefon SIEMENS MT 50 (bez nabíječky) s
vyvolávací cenou 1 koruna. Registrace zájemců o dražbu je od
8.45 do 9.00 hodin, dražené
věci si lze prohlédnout pouze v
den konání dražby po dobu registrace.

Na slovíčko se zastupitelem...
Božena Sekaninová (ČSSD): Je to úspěch, že mě lidé vnímají jako "svou senátorku"
Dnes jsme si na paškál vzali prostějovskou senátorku a zastupitelku města Boženu Sekaninovou. A to nejen proto, že se aktuálně stala hrdou babičkou roztomilých dvojčátek a zároveň
bude kandidovat na post místopředsedkyně ČSSD. Božena
Sekaninová už totiž dlouhá léta patří k nejznámějším a nejpopulárnějším politikům v regionu.
Paní senátorko, na úvod jednoduchá otázka. Jak jde život
a jak se vlastně máte?
Jsem velmi ráda, že mám příležitost prostřednictvím Večerníku
pozdravit vaše čtenáře a příznivce. Co se týká vaší otázky, mám
se velmi dobře, protože jsem hrdou babičkou dvojčátek, kterých
si nesmírně užívám. Zdraví nám
všem slouží a to je nejdůležitější. Navíc dělám práci, která mě
naplňuje a uspokojuje.
Po nedávných komunálních
volbách jste se stala opět prostějovskou zastupitelkou. Berete to jako úspěch nebo jste
měla vyšší ambice?
Ve volbách mi občané Prostějova opakovaně projevují důvěru,
což beru vždy jako úspěch. Ambice na komunální úrovni mám
daleko vyšší, ale respektuji
výsostné právo lídra kandidátky
si vytvořit svůj vlastní pracovní
tým. Jestli dovolíte, ráda bych
vaším prostřednictvím ještě jednou poděkovala všem voličům
za projevenou důvěru a ujistila
je, že je nezklamu.
Šušká se po Prostějově, že jste

se mohla stát i místostarostkou, prý k tomu chybělo
opravdu málo...
Takovou nabídku jsem neobdržela.
Dá se stihnout vaše práce v Senátu ČR společně s povinnostmi v Zastupitelstvu města?
Ano, dokonce jsem přesvědčena, že moje práce v Senátu je
bezprostředním přínosem pro
práci na komunální úrovni.
Svědčí o tom skutečnost, že řada mých kolegů, ať ze Senátu
či sněmovny práci v zastupitelstvech zvládá. Každá další
funkce nese ovšem jistá omezení na úkor volného času, já
ho ale v tomto případě věnuji
ráda.
V médiích se objevila zpráva o
vaší kandidatuře na místopředsedkyni ČSSD. To by
mohlo znamenat, že dosáhnete
životního úspěchu ve své politické kariéře...
Každý máme na životní úspěchy
jiný názor. Já za ten největší považuji skutečnost, že mne
občané mého volebního obvodu
vnímají jako „svou senátorku“ a

podařilo se mi navázat úzkou spolupráci s obcemi. Moje
kandidatura na post
místopředsedkyně
ČSSD je vyvolána
především zájmem o
zlepšení komunikace
sociální demokracie s
veřejností.
Pojďme nyní dál od
politiky. Jste pracovně zaneprázdněná žena, stíháte vůbec domácnost?
Vzhledem k tomu, že
je u mne rodina na
prvním místě, snažím
se co nejvíce volného
času trávit se svými
nejbližšími.
Blíží se Vánoce, jak
se na ně připravujete a jak u vás doma
vlastně
vánoční
svátky vypadají?
Vánoce jsou svátky,
které si užívám. Je to
čas, kdy se ze mě stane paní domu se vším všudy. Nablýskaný a
vyvoněný byt doplní mimo štědrovečerního kapra tradiční
svíčková s domácím knedlíkem
a vánočka, která je oblíbenou
pochoutkou nejen mé rodiny, ale
i přátel. Největším potěšením je
pro mě možnost v klidu a pohodě pobýt s lidmi, kteří jsou mému srdci blízcí.

Máte vůbec čas na své koníčky? A jaké vůbec máte své
záliby?
Mé koníčky a záliby jsou převážně spojeny se sportovní aktivitou. Patří mezi ně pěší túry, lanové
aktivity, jízda na kole a kolečkových bruslích. Nadcházející zima
pro mě znamená další potěšení běžky a sjezdové lyže. Letos se ale
obzvlášť těším na den, kdy napad-

ne sníh. Chci se svými
vnoučky postavit jejich vůbec prvního „životního“ sněhuláka,
kterému zodpovědně
vyberu tu nejkrásnější
mrkev na nos.
Pokud byste měla
čarovnou
moc,
které věci okolo vás
byste změnila?
Čarovné moci bych
použila na uskutečnění dávného snu
všeho lidstva o světě
bez válek, nemocí,
zloby a násilí. Přála
bych si, aby lidé měli
práci pro zajištění
svého slušného žití,
větší bezpečnost a zajištěnou vymahatelnost práva bez výjimek. Aby spolu lidé
dokázali žít v lásce,
porozumění, trpělivosti a snášenlivosti.
Tu moc bohužel nemám. Proto se o lepší svět musíme snažit všichni. Nic jiného
nám totiž nezbývá.
Prozraďte prosím čtenářům
Večerníku jedno své skryté
přání, které se vám doposud
nepodařilo uskutečnit!
Mít možnost prostřednictvím
vašich novin pravidelně a bezplatně informovat občany o své
práci.
-mik-
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LIDOVÁ HVĚZDÁRA V PROSTĚJOVĚ,
P. O., TELEFO 582 344 130,
POZOROVÁÍ SLUCE resp. sluneční fotosféry se za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin.
VEČERÍ POZOROVÁÍ se koná za bezmračné oblohy v
pondělí a ve čtvrtek v 19. 30 hodin.
Přihlaste děti do klubu GEMII! 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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HAVÁRIE MOTORKÁŘE VEDE K ZAMYŠLENÍ
Zatáčka plná tragédií na silnici u Brodku doznala změn
Dne 14. listopadu 2010 ve 14.35
hodin na silnici Drysice - Brodek u Prostějova došlo k havárii motocyklisty. Při dopravní nehodě motocyklista utrpěl
těžké zranění. Toť běžná
zpráva, se kterou se setkáváme
ve sdělovacích prostředcích a
nikdo se nad touto zprávou nijak nepozastavuje. Ale vezměme místo této dopravní nehody
důkladněji. Dne 31. března
2010 se prakticky na tomtéž
místě stala vážná dopravní nehoda se smrtelným zraněním.
Řidička osobního automobilu
nezvládla stejnou zatáčku, jako
o půlrok později motocyklista.
Při průjezdu dostala smyk, vyjela ze silnice, kde se vozidlo
střetlo se stromem. Došlo ke
smrtelnému zranění spolujezdkyně s ještě nenarozeným dítětem. Letos se další dopravní nehoda v tomto místě stala v únoru, kdy nákladní automobil narazil do stromu. Řidič při této
nehodě utrpěl lehké zranění. V
roce 2003 v uvedeném místě
byla opět evidována dopravní
nehoda se smrtelným zraněním. Zase náraz vozidla do
stromu.

Musíme jednoznačně konstatovat, že z dlouhodobého hlediska
se jedná o velmi nebezpečné dopravní místo. Ze strany Dopravního inspektorátu Policie ČR v
Prostějově byla v jarních měsících letošního roku provedena
bezpečnostní inspekce směrového oblouku mezi Drysicemi a
Brodkem u Prostějova a byly zjištěny mnohé závady. Od trasování silnice, přes naprosto nevhodné klopení až po podezření
ze špatných protismykových
vlastností povrchu silnice. Svůj
nedílný vliv na bezpečnost silni-

čního provozu
má i okolí komunikace. Při realizaci okamžitých
opatření ke zle-

ŽIVOT mu zachránily

vykácené stromy
v zatáčce SMRTI

pšení parametrů nebezpečného
směrového oblouku bylo přistoupeno k dalšímu vyznačení
směrového oblouku dopravním
značením a k odstranění tří kusů
ořešáků z okolí silnice. A právě
odstranění tří kusů ořešáků je příkladem bezpečného utváření do-

Na silnici z Drysic do Brodku u Prostějova došlo letos k několika závažným
nehodám. V zatáčce smrti byly vykáceny tři stromy, což jak se zdá, nedávno
zachránilo život mladému motorkáři.

pravního prostoru. Při dopravní
nehodě, která se stala dne 14. listopadu 2010, může motocyklista
děkovat osudu, že stromy byly v
uvedeném místě odstraněny. Motocyklista po pádu na vozovku by
pravděpodobně narazil do jednoho ze stromů (ukazují na to stopy
na vozovce) a opět pravděpodobně by došlo k dalšímu usmrcení osoby při dopravní nehodě.
Další kapitolou je chování určitých osob této společnosti. Přesto, že se jedná o velmi nebezpečný směrový oblouk, tak došlo v
zatáčce mezi Drysicemi a Brodkem u Prostějova k odcizení dopravních značek Z3 „Vodící tabule“. Tyto značky byly osazeny
na základě závěrů z naší bezpečnostní inspekce a měly navádět
řidiče při průjezdu zatáčkou a tak
snížit její nebezpečnost. Asi životy a zdraví ostatních občanů je
někomu naprosto lhostejné a za
pár korun, které za dodatečně
rozbité značky dostane ve
sběrně, je schopen i ohrozit řidiče jedoucí po pozemních komunikacích.
por. Ing. Vafek Michael,
Dopravní inspektorát
Policie ČR v Prostějově

VOJÁCI a PROSTĚJOV. Jedno patří k druhému
Starosta: Chlubíme se třemi věcmi - sportem, kulturou a elitní vojenskou jednotkou!

Hlavy hlavně z hlavy

Elitní 601. skupina speciálních
sil oslaví půlstoletí od chvíle,
kdy se tehdejší výsadkářská
jednotka zvláštního určení nastěhovala do Prostějova. Město
je na jednu z nejlepších jednotek světa patřičně hrdé a radnice s armádou společně chystají
unikátní oslavy. Ty se uskuteční
uprostřed příštího týdne na
náměstí T. G. Masaryka.
"Padesát let je dlouhá doba a pamatuji si, kdy se k nám výsadkáři
přestěhovali z Prešova. Od té
doby tady mají pevné místo.
Prostějov a vojáci prostě k
sobě patří," říká starosta Miroslav Pišťák.
Vojenský útvar s krycím
označením 8280, který dnes
představuje 601. skupina spe-

ciálních sil, sídlí v Prostějově od
roku 1960. A bezmála padesátitisícové město si elitní jednotky s
několika skutečně bojovými misemi na kontě patřičně váží.
"Jsem hrdý. Prostějov vyniká ve
sportu, v kultuře a také v tom, že
je tady elitní jednotka. Z těchto tří
pohledů jsme v současnosti
vnímáni nejvíce," dodal Miroslav
Pišťák.

Na náměstí
proběhnou monstrózní
OSLAVY 50. výročí
přestěhování elity armády
do Prostějova

vystavuje v muzeu Dušan Kamzík
V Muzeu Prostějovska
proběhla ve čtvrtek v podvečer vernisáž výstavy keramické tvorby Dušana Kamzíka. Toho občané znají jako
galeristu v Galerii Bašta. yní představil svoji vlastní keramickou tvorbu s názvem
Hlavy hlavně z hlavy, které
budou k vidění až do 9. ledna.
Tomuto tématu se autor výstavy věnuje už delší dobu a proto návštěvníci uvidí několik
keramických plastik ženských
hlav, všechny pojmenováné

dívčím jménem Tereza. Dušan
Kamzík v prostějovském muzeu představuje svoji tvorbu z
poslední doby a milovníci výtvarného umění se mohou těšit
na skvělý zážitek. „Stěžejní
část expozice tvoří hlavy
umístěné na soklech doplněné
několika keramickými objekty,“ dodala vedoucí výstavního
a programového oddělení muzea Kamila Husaříková. Keramik Dušan Kamzík vystavuje
v Muzeu Prostějovska po několika letech a zapadá do dlouholeté koncepce muzea. -vevi-

Město proto spolu s armádou na
9. a 10. prosince připravují na
náměstí oslavy, které umožní lidem nahlédnout pod pokličku jinak přísně utajované jednotky.
"Samozřejmě bude pro občany
města připravena spousta atrakcí,
ukážeme veřejnosti vše, co
ukázat můžeme. Počítáme s přelety bojových letadel, seskoky
parašutistů z naší Dukly a
další a další záležitosti. Nechejte se
překvapit!
Chceme
rovněž poděkovat zdejším lidem i
městu jako
takovému za
podporu, kterou
já osobně, a myslím,
že i každý člen jednotky,
cítí," řekl na čtvrteční tiskové
konferenci v Národním domě
Karel Řehka, velitel 601. skupiny
speciálních sil.
V programu návštěvníci uvidí
ukázky zbraní, speciální výstroje
a techniky, včetně například
terénních automobilů, které vojáci speciálních sil v misích používají. Chybět nebudou projekce
filmů a fotografií z bojových
operací. Podrobný program
oslav přinese Večerník příští
týden.

Při tiskové konferenci v přednáškovém sále Národního
domu seznámilo vedení města i elitní jednotky o blížících
se oslavách. Zleva místostarosta Jiří Pospíšil, starosta Miroslav Pišťák, předseda Klubu výsadkových veteránů plukovník
Starý a velitel 601. skupiny speciálních sil Karel Řehka.

HISTORIE 601. skupiny speciálních sil

Kořeny elitní české jednotky sahají více jak půl století do minulosti. Útvar vznikl v říjnu 1952 jako výsadková brigáda. V Prostějově
působí od roku 1960, kam byl přemístěna z Prešova. Až do roku
1969 byly jednotky útvaru cvičeny podle tehdejšího sovětského
vzoru pro hromadné výsadky s úkoly obsadit a do příchodu hlavních
sil bránit významné vojenské objekty. V roce 1976 zanikají jednotky hromadných výsadků a 22. výsadkový pluk se od té doby zaměřuje na výcvik malých průzkumných skupin cvičených k vysazení do týlu protivníka s průzkumnými a diverzními úkoly.
V roce 1988 se jednotka mění na 22. výsadkovou brigádu. 6. speciální brigáda vzniká v roce 1995 a její struktura se rok před vstupem
do NATO v roce 1998 již podstatně přizpůsobuje strukturám zavedených v armádách Severoatlantické aliance. V roce 2002 byla 6.
speciální brigáda přeměněna na 6. skupinu speciálních sil a o rok později pak v rámci reformy české armády přestavěna na 601. skupinu speciálních sil. V roce 1999 propůjčil prezident republiky jednotce čestný historický název - generála Moravce.
Vojáci speciálních sil se zapojili řady misí a operací po celém světě,
přičemž působení v protiteroristické operaci Trvalá Svoboda (Enduring Freedom) v roce 2004 lze považovat za první skutečně bojové nasazení českých vojáků od konce druhé světové války.

Účast v misích (chronologicky):
Saudská Arábie (1990),
UNPROFOR - bývalá Jugoslávie (1992 - 1995),
IFOR - bývalá Jugoslávie (1996),
SFOR - bývalá Jugoslávie (1996 - 2001),
KFOR - bývalá Jugoslávie (1999 - 2006),
AFOR -Albánie (1999),
ISAF-Afghánistán (2002),
Irák (1991, 2003),
Enduring Freedom - Kuvajt (2002, 2003),
Enduring Freedom -Afghánistán (2004),
MNF - Irák (2004),
IZ SFOR - Irák (2004),
Enduring Freedom -Afghánistán (2006),
Enduring Freedom - Afghánistán (2008 - 2009).

Občané Prostějova kritizují

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

Jak je jednoduché krást!
Ráno 18. listopadu krátce po osmé
hodině jdu a vyhazuji odpadky do
kontejneru na kraji Sídliště svobody
naproti Lékárny Haná. A co nevidím!
Zastavilo tady auto značky KID 2863, byl to tmavě modrý favorit. Řidič
měl motor zapnutý, světla zhašena.
Najednou z toho auta vyskočí dva cikáni, řidič je stále v autě. To je divné,
napadlo mě. A také se pak děly věci!
Hošani se rozhlíželi a urychleně šli
směrem k zadnímu traktu nákupního
centra Haná, kde zrovna řidiči nákladních a dodávkových vozidel vykládali zboží. Jejich auta byla otevřená, řidiči v nich nechávají doklady,
peníze a další cennosti. Bez dohledu,
protože zrovna se zaobírají předávkou zboží. Jak jednoduché, vykrást z
těchto aut cokoliv! Pozoroval jsem
celou situaci, zmínění snědí hošánci
(co určitě chodí na sociálku pro podporu) se plížili podél budovy Hané,
aby je řidiči nezpozorovali. Pak jsem
jenom viděl, jak za chvíli běželi zpátky s velkou taškou v ruce, naskočili
do favoritu, se kterým se řidič prudce
rozjel pryč. Tato krádež trvala jen pár
minut, spíše desítek vteřin. Okradený
řidič to zjistil bohužel pozdě, ale za-

Zadní trakt obchodního centra Haná v
Plumlovské ulici, kde došlo ke krádeži.
volal policii. Dál nevím, co se stalo.
Jen jsem viděl, jak kolem prošel jeden státní policista, který si absolutně
ničeho nevšimnul a o kousek dál u
staré kotelny se zašívá v autě hlídka
městské policie. Samozřejmě jsem
okradenému řidiči, stejně jako posléze policii, předal své svědectví společně s poznávací značkou auta, kterým zloději přijeli. Ale bude to něco
platné?
Čtenář Večerníku

Vše pro návštěvníky hřbitova?
Za poslední rok jsem v prostějovských novinách četl hodně článků, ve
kterých se páni radní kasali, jak zlepší
podmínky pro návštěvníky městského hřbitova a hlavně, jak udělají vše
pro zvýšení kapacity parkování. Letos na Dušičky jsem po roce hřbitov

navštívil znovu a nestačil se divit.
Ano, jedna větší parkovací plocha
vedle hřbitovní zdi přibyla, ale byla
plně obsazena. Jel jsem tedy se svojí
škodovkou na své "staré" místo vpravo u čelního vchodu. A nestačil jsem
se divit. Mezi stromy, kde se dříve
pohodlně vlezla dvě parkující auta ve
svislém směru, bylo na vozovce vodorovné značení, které povolovalo
pouze parkování pro jedno vozidlo, a
to v podélném směru. Myslel jsem,
že se mi to zdá, pak jsem si ale všiml
ještě výstražné tabule na hřbitovní
zdi. Tudíž se mi to nezdálo. Takže
prostějovští konšelé, jen tak
dále pro blaho
návštěvníků
hřbitova
a
zvýšení kapacity
parkování!
Jindřich ovák,
Konice
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Prostějov má bronzovou Českou hlavičku
V minulých dnech se
tu Česká hlava a s
k nám donesla radostVŠE v Praze. V rámci
ná zpráva, že prostěsoutěže se udělovaly
jovský student Tomáš
ceny v pěti kategoriLázna uspěl ve 4. roích, o jejichž vítězích
čníku projektu České
rozhodovala odborná
hlavičky, který je zaporota složená z předměřený na podporu
stavitelů a zástupců
talentované mládeže Tomáš Lázna,
vysokých škol, unipředevším v technic- prostějovský student verzit a vědeckých
kých oborech a
ústavů. Vítězní laurezvýšení zájmu mlaáti obdrželi finanční
dých lidí o studium technických odměnu spolu s diplomem a oria přírodovědných oborů a vědec- ginálem sošky České hlavičky.
kou kariéru.
Současně byli vyhlášeni na tisProjekt je zaměřen zaměřen na kové konferenci a na slavnoststředoškolskou mládež a žáky ním galavečeru, z něhož byl přivyšších ročníků základní školy a praven speciální televizní pořad,
realizován ve spolupráci projek- který byl odvysílán minulou stře-

du na České televizi.
Tomáš Lázna se umístil třetí v kategorii GENUS „Člověk a svět
kolem něj“, obdržel cenu Veolia
Voda za svoji práci „Jak měřit
světelné znečištění“, se kterou
uspěl i v soutěži SOČ. Kromě
jiného obdržel slevový kupon v
hodnotě 1 500 korun na služby
Student Agency a bude přijat u
ministra školství.
Jak uvedla místostarostka města
Ivana Hemerková, úspěch Tomáše na celostátní úrovni ji velmi
potěšil a věří, že o mladém vědci,
který mimochodem navštěvuje
prostějovskou pobočku sdružení
Mensa (lidé s vysokým IQ), ještě
uslyšíme.
-mm-

Fotografie divoké přírody
zvané Lovy beze zbraní visí ve Špalíčku
Prostory v Restauraci na Špalíčku zdobí už více jak měsíc
fotografie Josefa France s
názvem Lovy beze zbraní –
ationalpark
Bayerische
Wald. a snímcích jsou zobrazeny medvědovité šelmy
nebo divoká prasata. K datu
30. listopadu však budou fotografie odinstalovány a proto v
těchto dnech mají zvědavci

poslední příležitost vidět obrázky zachycující divokou
přírodu.
Josef Franc je jeden z členů Svazu českých fotografů, Českého
klubu cestovatelů, Rakouského
Alpenvereinu, stál u zrodu Spolku prostějovských fotografů a je
také dopisovatelem časopisů
Outdoor, Sky nebo Lidé a Hory.
Do tajů fotografování přivedl Jo-

Fotograf a dnes už i filmař Josef Franc.

Foto: archiv

sefa France jeho otec ještě na základní škole.
„Na střední škole jsem se začal
tímto tématem zabývat více a k
tomu mě začala zajímat i pěší
turistika. Stal jsem se členem
oddílu TJ Jiskra a pravidelně se
účastnil dálkových pochodů,
kde foťák nemohl chybět. Při
vysokoškolském studiu už jsme
s kamarády podnikali výlety sami,“ vyprávěl Josef Franc. Láska k pěší turistice šla ruku v ruce s fotografováním a stále narůstala. Proto se rozhodli podnikat výlety po horách a přírodních krásách okolních států.
„Navštívili jsme už Rakousko,
Německo, Itálii, Slovinsko, Polsko, Slovensko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Norsko, Korsiku
a Černou Horu. Svoji kolekci
horské fotografie stále rozšiřuji
a nové přírustky pravidelně vystavuji nejen v Prostějově, ale i
mimo region,“ dodal Josef
Franc. Aby toho nebylo málo,
začal Josef Franc i filmovat a jeho snímky se promítají na Celostátních srazech příznivců turistiky ve Frenštátě pod Radhoštěm.
-vevi-

Obrazy Jany Juráškové křičí barvami
Vícestranně založená umělkyně Jana Jurášková vystavuje své obrazy v Regionálním informačním centru už
jen do úterý 30. listopadu.
Jana Jurášková absolvovala
Zlínskou soukromou vyšší odbornou školu umění a celý život žije a tvoří v Rackové. Zabývá se monumentální malbou

figurálních kompozic a ornamentem. Její obrazy by se daly
zahrnout do cyklů jako Lodě,
Madony, Ryby, kostely nebo
Zvíře.
„Nejprve jsem obrazy vyráběla, pak malovala a teď je tvořím. Při malování na mě barvy
vyskakovaly, překotně a mechanicky se vrstvily až vznikly

objekty, obrazové předměty a
prostor. Ťukání štětce bylo jako chůze po hladině, ale jakmile se zarazím, ocitnu se na křižovatce, sednu si, zpomalím
myšlenky a znovu si představuji nové tahy,“ posala malířka.
Jana Jurášková má vždy vizi
celého cyklu, konceptu, popřípadě kolekce nebo výstavy.
A tak každý obraz je částí
daného celku, tvoří a nese informaci nutnou k pochopení
záměru. „Když tak stojím před
bílým nebo modrým plátnem,
nevím co budu malovat. Potom však začnu a maluju, dokud barva plyne,“ dodala Jana.
Jana Jurášková maluje olejem
či akrylem na lepenku i plátno.
Také tiskne barevné linoryty a
pálí keramické objekty. K tomu také vyučuje a vede výtvarné kroužky ve Zlíně.
-vevi-
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Dobrodružství s počítačem na CMG již pošesté
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově se minulé úterý stalo
již pošesté dějištěm soutěže
pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ – Dobrodružství s počítačem.
Soutěž pořádá Informační
centrum pro mládež Prostějov ve spolupráci s CMG, v
jehož prostorách centrum
sídlí.
Celkem 88 žáků z dvanácti
škol z Prostějova a jeho okolí
přišlo, aby předvedlo své umění s PC. Čekaly na ně čtyři úkoly:
1. logická hra "Bloxorz"
2. ilustrace na povídku: Paní
husa natřásá peří (program malování)
3. vyhledávání zadaných inforOrganizátorům pomáhali studenti Cyrilometodějského gymnázia.
mací prostřednictvím internetu
4. vypracování ,,reklamního
plakátku“ na webový prohlížeč nutí všech úkolů 45 minut. Pro připraven doprovodný pro- ních letech se na pomyslném
Ferdy mravence
ty, kdo zrovna nesoutěžili, nebo gram ve školním klubu Oáza a trůnu střídala družstva dvou záKaždé družstvo mělo ke zvlád- čekali, až na ně přijde řada, byl drobné občerstvení. V posled- kladních škol – Protivanova a
Krumsína. Svou nadvládu prokázali žáci těchto škol i letos.
Na prvním místě se umístilo
družstvo ze ZŠ Krumsín ve
složení: Matěj Růžička, Lucie
Znojilová, Zdeňka Lošťáková,
Izabela Krpcová. Na druhém a
třetím místě následovala družstva ze ZŠ Protivanov.
Zvláštní ocenění bylo uděleno
Denise Hrabalové z Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice za
dosažení nejvyššího „levelu“ v
logické hře "Bloxorz". Všichni
soutěžící získali drobné upomínkové předměty, vítězové
kromě diplomu i hodnotné ceny, které byly zakoupeny z darů sponzorů a z prostředků veřejné finanční podpory Města
Prostějova.
Plné soustředění při plnění úkolů soutěže.
Stanislava Rotterová

Grafiky Jiřího Lípy a Martina Boudy bok po boku v Duze
Prostějovský klub Duha měl
možnost hostit výstavy dvou
významných autorů, a to Martina Boudy a Jiřího lípy. Grafická Díla obou umělců lze
shlédnout do 1. prosince, poté
budou výstavy odinstalovány.
Obrazy grafiků jsou litografické.
Tiskař a grafik Jiří Lípa absolvoval Střední odborné učiliště obor

reprodukční grafik litograf a následně byl zaměstnán v litografické dílně. „Patřím k těm, kteří
měli štěstí při výběru svého povolání. Litografická dílna, kde
jsem začal pracovat, mne naprosto okouzlila. Tady se nepracovalo, ale tvořilo. A mými zákazníky
byli výtvarníci slavných jmen.
Poznal jsem je při práci i v soukromí,“ vypověděl o sobě Jiří

Lípa. Ve volném čase se Jiří Lípa
věnuje sám litografii a jeho hlavním tématem je příroda. Na objednávku zhotovuje drobnou
grafiku jako novoročenky a exlibris. Uspořádal několik výstav
jako výtvarník a dvě společné
výstavy jako tiskař.
Martin Bouda, vnuk slavného
Cyrila Boudy, malíře a ilustrátora, studoval na akademii vý-

tvarného umění a také působí jako umělecký tiskař v litografické
dílně. Nejoblíbenějším tématem
grafika jsou krajiny na rozdíl od
jeho otce zaměřeného na železnici a ostatní, co s ní souvisí. Kurátor výstav Jiří Dolívka připomněl: „Martin Bouda vytvořil litografie mapující památky v našem okrese znázorněné asi na padesáti grafikách.“
-vevi-

Svět opustil básník a dobrý člověk Jaroslav Střelák
Opustil nás věrný přítel – básník srdce a dobrý člověk – pan
Jaroslav Střelák, člen VIOLKY – Klubu tvůrčího psaní v
Prostějově.
„Tak se mějte hezky, užívejte si
léta a po prázdninách se zde opět
sejdeme…“ Těmito slovy se s
námi loučil v našem literárním
salonku U tří bříz v Prostějově letos v červnu pan Střelák. Uplynul
měsíc a my jsme dostali smuteční
oznámení: V pondělí 5. července
2010 náhle zesnul pan Jaroslav
Střelák ve věku nedožitých 78 let.
Ano – byla to pro nás neuvěřitelná a bolestivá zpráva. Pan Střelák
přicházel vždy mezi nás s velkým elánem, bohatými zkuše-

nostmi a podněty. Miloval život,
svoji vesničku Čertoryje na Olomoucku, o které tak citlivě ve
svých verších psal. Ve svých básních se snažil vystihnout citem
podstatu lidského bytí a sounáležitosti člověka s přírodou. Věřil,
že svět bude lepší.
Pan Jaroslav Střelák dovedl potěšit každého milým slovem. Zajímal se o tvůrčí literární talent
mladých členů VIOLKY. Často
publikoval v tisku na Olomoucku i Prostějovsku. Spolupracoval
s Českým rozhlasem Olomouc.
Před nedávnem mu vyšla v libereckém nakladatelství básnická
sbírka – Tolikoprostý ten každý
den.

Svou lidskou vyrovnanost a životní optimismus pan Střelák
čerpal hlavně z poezie. Ta mu
dávala sílu a naději v lepší budoucnost. Těšil se úctě a lásce ze

strany svých blízkých a přátel.
Velkou oporou mu byla v jeho životních zájmech jeho manželka,
paní Jiřina Střeláková, které patří
naše vřelé poděkování.
Vzpomeňme na poslední verše
našeho kolegy – pana Střeláka:
Životem kráčíš den co den
a každý přec je významný
však věř, že nejsi žádným dnem
opuštěn,
Neb kráčíš krokem přítele, který
je výrazný.
Vážený pane Střeláku, loučí se s
Vámi a nezapomínají na Vás členové z VIOLKY – Klubu tvůrčího psaní v Prostějově.
Za členy VIOLKY Marcella
Dostálová a Věra Čermáková

Klobouky SŠ ART ECON bodovaly v Jihlavě
Dne 11. 11. 2010 se v Jihlavě
konal 22. ročník Mladého
módního tvůrce.
Letošní rok se nesl ve znamení
Volná mladá móda, Klasická
mladá móda, Tonak, Sportovní

oděvy a prádlo, Model roku
3000, Květinová smršť, Oděvní
doplňky a Společenské oděvy.
ART ECON – Střední škola
Prostějov, s.r.o. soutěžila ve
dvou
kategoriích
-

Volná mladá móda a Tonak –
aranžování klobouků. A právě v
této kategorii získali naši studenti krásné 2. místo. Na výzdobě
klobouků se podíleli žáci 2. a 3.

ročníku
oboru
Aranžér. zúčastnilo dvanáct odborně zaV letošním roce se soutěž potka- měřených škol z celé České rela se soutěží kadeřníků a vi- publiky.
zážistů a vznikla z toho hezká
ART ECO
společenská akce. Soutěže se
Střední škola
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Loštičtí Betlémané mají i občanky

Advent na Zámku Plumlov

Regionem táhlo ruské a rakouské vojsko

„KRÁSA BETLÉMA NESPOČÍVÁ V TOM, Před bitvou s Napoleonem se utábořilo v Prostějově, stejně jako v roce 1805

KOLIK JE TAM FIGUREK,“ říká řezbář
Skupina z obecně prospěšné společnosti Zámek Plumlov ztvárňuje historické panovníky z těch nejvýznamějších rodů, které na plumlovském panství vládly. Akci doprovázeli šermíři ze skupiny Malleus.

O víkendu zámek ožil nejen v noci při prohlídkách památky, jejích sklepů i venkovní bašty, ale v
sobotu se uskutečnily na nádvoří
vepřové hody, jež zajistilo řeznictví Mirgovi Plumlov. Zároveň
byla také otevřena adventní výstava v klubovém zařízení zámku a rozsvícen vánoční strom.
Noční prohlídky plumlovského
zámku byly doprovázeny divadelním představením. Dvacetičlenná
skupina z obecně prospěšné společnosti Zámek Plumlov ztvárňuje
historické panovníky z těch nejvýznamějších rodů, které na plumlovském panství vládly.
První představení vypovídalo o nespokojeném manželství Přemysla
Otakara II., který zplodil potomka
mimo královské lože a později mu
přiřadil titul Vévoda Opavský.
Představení vypráví o vzniku zám-

Od začátku Adventu až do Tří
králů. a celou tuto dobu se už
spoustu let otevírá svět Loštického betléma. Ten letošní bude v
pořadí už čtrnáctý a jeho ‚obyvatel‘ znovu přibylo. Počet Betlémanů už překročil polovinu
druhé stovky a jak Jaroslav Beneš říká, zdaleka ještě tam nejsou všichni, kteří by si to zasloužili.
Panoptikum nejen loštické, ale i
pomyslná kronika celé Moravy. To
je svět Loštického betléma, který
začal vznikat někdy v roce 1994.
Tehdy řezbář Jaroslav Beneš vložil
do svého betléma první figurky.
Poprvé ho představil světu v roce
1996 a od té doby s ním ‚nevynechal‘ jediné Vánoce. A pokaždé se
mezi figurkami z lipového dřeva
představí nějaká nová postavička s
tváří nápadně podobnou známé
osobnosti, minimálně v místním
měřítku. „Těch osobností, které by

si to zasloužily a které bych chtěl
do betléma vyřezat, je spousta. Není ale vždy lehké je přesvědčit a
získat jejich souhlas,“ přiznává
řezbář.
Loštickému betlému vládne nepřehlédnutelná dávka zdravého
patriotismu. Jeho obyvatelem se
opravdu nemůže stát jen tak každý.
A ten, kdo tady svoje místo dostane, se může těšit opravdu vybrané
společnosti. Nesmí tady chybět samozřejmě hanácký král Ječmínek,
který je mimochodem čtvrtým
králem ve zdejším betlému. Svého
minidvojníka tady má i svérázný
malíř Libor Vojkůvka, který je tady
ztělesněn zároveň jako cestovatel
a milovník motýlů a kaktusů. Domovské právo před časem tady získal také písničkář Jaroslav Wykrent. „Tyto osobnosti nejen že souhlasily s tím, že je do betléma
umístím. Svoje figurky zároveň
doplnily něčím originálním, co je

pro ně charakteristické,“ vysvětluje řezbář. A tak maličký Vojkůvka
má s sebou miniobraz malovaný
skutečným Vojkůvkou, naopak
betlémský Wykrent se může pyšnit miniaturním notovým záznamem několika not písničky Pentle
růžová z pera skutečného autora,
tedy Jaroslava Wykrenta. „Někdy
v budoucnu by měl přibýt také ještě zpěvák Pavel Novák. Tuto figurku jsme už ale nestihl udělat do jeho smrti, a teď nějak pořád hledám
tu pravou chvíli. Jakoby mi něco
říkalo, že ještě není ten správný
čas,“ přiznává. Vše potřebné, tedy
souhlas syna Pavla Nováka a zpěvákovo trsátko má k dispozici, zbývá pouze ten správný okamžik…
Během listopadu je vždycky zapotřebí betlém rozebrat, vyčistit,
vyložit novým mechem, prostě
provést generální úklid dřív, než
přijdou první návštěvníci. A také
umístit nové figurky. Ty jsou pro

letošek tři, pokud počítáme lidské
dvojníky. Jinak sem přibyly ještě
další čtyři v podobě zvířátek. Navíc se nad betlémem vznáší i nový
anděl. I když by se mohlo zdát, že
pro letošek nějaká ta osobnost věhlasu ‚celebrit‘ chybí, není to tak
docela pravda. „Pro mě je takovou osobností určitě i zlatník Michal Mayer z Bouzova,“ vyvádí z
nechtěného omylu Jaroslav Beneš. Jak dál říká, ten přistoupil ke
svému ztvárnění velmi zodpovědně vědom si této pocty. Kromě
portrétních fotografií jak z ánfasu,
tak i z profilu pro dokonalé zachycení potřebných rysů, svoji figurku ‚vybavil‘ pro něj charakteristickými brejličkami a minireplikou svatováclavské koruny jako
symbolu zlatnické práce. To vše
samozřejmě vlastnoručně vyrobené.
V dobrém slova smyslu ‚nezahálel‘
i další nový Betléman řezbářův pří-

ku, přes jeho dlouhou existenci až
po jeho konec, kdy vlastně nebyl
nikdy dostavěn. Všichni herci měli
dobové kostýmy a doprovázelo je
šermířské umění skupiny Malleus,
která se věnuje formě zvané volný
šerm, kdy se všechny pohyby a
útoky odehrávají naostro.
„Pojetí prohlídek je jiné. Dříve se
jednalo spíše o ztvárnění situací vycházející z domněnek, kdežto nyní
čerpáme z reálné historie. Noční
prohlídky jsou u diváků úspěšné,
míváme vyprodáno a za podzimní
sezónu navštívilo zámek přes dva
tisíce lidí,„ řekla ředitelka obecně
prospěšné společnosti Zámek
Plumlov Kateřina Jenešová. Další
plánované prohlídky jsou až na jaře, a to ve stylu českých pohádek.
Nejbližší akce na Zámku Plumlov
bude Silvestrovský ohňostroj.
-vevi-

U Marciánů už mají Vánoce
Řezbář Jaroslav Beneš rozhodně nemá o kandidáty na další figurky do svého betléma nouzi.
Občas je ale problém je k tomu přemluvit.

tel malíř Pavel Alexandr Taťoun, s
jehož obrazy se návštěvníci Loštického betléma mohli už setkat v předešlých ročnících. Nyní na ně bude
čekat mezi dřevěnými figurkami i
jejich autor. I on pro svého dvojníka namaloval miniplátno a věnoval
několik štětin ze svého štětce. Třetici osobností uzavírá známá loštická ‚postavička‘ Miloš Klička. „Už
generace jeho předků nesly přezdívku Faust a říká se tak i jemu. V
tomto duchu je i zpodobněn,“
usmívá se J. Beneš. Mimo svého
čestného místa v betlému získá u
příležitosti uvedení do panoptika
betlémských postaviček každý také svoji ‚občanku‘. Tím je jeho
‚občanství‘ nezpochybnitelné.
A jakou ‚funkci‘ mají v betlémě nové přírůstky z říše zvířat, konkrétně
jakoby diskutující dvojice koza s
veverkou a o kousek dál párek hranostajů? „Čím víc znám lidí, tím
víc si vážím zvířat,“ odpovídá s
nadsázkou řezbář. Nicméně vyjadřuje to velký smysl třeba v tom, že i
tak rozdílné druhy, jako je koza s
veverkou jsou schopny najít společnou řeč, zatímco lidem to jde
jaksi čím dál hůř…
Jaroslav Beneš také už spřádá plány, jak ‚navýšit kapacitu‘ prostoru
svého betléma. „Kdy to bude potřeba? To už je teď. Není to ale tak
jednoduché, protože na betlém se
sem chodí dívat návštěvníci i během roku, takže to nejde na nějaký
čas rozebrat a přizpůsobit podle toho, jak to mám promyšlené. Jediný
čas je vždycky to období během listopadu, kdy se chystáme na Loštický betlém. Letos jsem to ale propásl, tak třeba napřesrok,“ přiznává. Jak ale říká, smysl a kouzlo betléma není jenom v jeho velikosti.
„Krása betléma nespočívá v tom,
kolik je tam figurek. Mnohem důležitější je jeho obsah v tom, co má
vyjádřit,“ říká.
Kdo by se chtěl do Loštic vypravit
na malý výlet, má možnost už od
této středy, tedy od 1. prosince.
Otevřeno bude až do 6. ledna, vždy
od 14 do 18 hodin, včetně víkendů
a svátků. „Není to tak, že během
zbytku roku ho nikdo nemůže vidět. Pokud někdo zazvoní a jsem
doma, je otevřeno,“ dodává osobitý řezbář Jaroslav Beneš z Loštic.
–MiH-

Sestry a Horkýže i Eva a Vašek:
Na všechny máme lístky, stačí je vyhrát!
Vánoční výstava u Marciánů začala o víkendu.I když‚papírově‘
končí 5. prosince, zastavit se můžete i po tomto datu. Vánoce tím nekončí.
V sérii předvánočních výstav
mají svoje nezastupitelné a také
výjimečné místo Vánoce u Marciánů, tedy v Zahradnickém
centru Marciánová v Kostelci
n/H. V pátek v podvečer se otevírala už poosmé a o její éntreé
se protentokrát postaraly francouzské šansony.
První adventní víkend znamenal
také první možnost zajít se podívat
do Zahradnického centra Marciánová v Kostelci n/H na letošní
předvánoční výstavu. Ta sice oficiálně trvá pouze do 5. prosince, jak
ale říká Josef Marcián, pro vánoční výzdobu bude možné si sem zajít až do 23. prosince. „Skončila sezóna, kdy se převážně zabýváme
zahradní architekturou a realizací
zahrad, a můžeme se více věnovat
floristice. První akcí je právě adventní výstava tradičních vánočních dekorací,“ poznamenává.
Od Marciánům je možné si odnést
něco na zpříjemnění předvánoční
atmosféry, stejně tak se sem dá přijít i pro inspiraciči se něco přiučit,
nebo prostě jenom tak trochu při-

vonět k Vánocům. „Snažíme se
nabídnout zákazníkům aktuální
trendy a barevné kombinace nejen
formou dekorací neživých materiálů, ale i živých hrnkových a řezaných rostlin,“ vysvětlil Josef Marcián.
A právě především těm, kteří si
chtějí udělat radost třeba i tím, že si
dokážou něco pěkného na adventní a vánoční výzdobu vyrobit sami, je určena předváděcí show, během níž se pod odborným vedením můžete přiučit různým ‚fíglům‘ i novým nápadům v aranžích
a vazbách. Stylizace letošní výstavy navodí tajemnou atmosféru
ztemnělé oblohy, pod kterou září
plamínky svíček z adventních
věnců, vánočních svícnů a třpytivé ozdoby.
Podle slov Josefa Marciána však
ani Štědrým dnem vánoce v Zahradnickém centru Marciánová
nekončí. Denně od 9 do 18 hodin
bude otevřeno také mezi svátky i
po Vánocích. Po celou dobu bude
připravena bohatá nabídka dekorací s vánoční tématikou. –MiH-

Samozřejmě
ne
všichni
zároveň na jednom pódiu, to
by z toho mohl být pěkný
poprask a polízanice, ale i tak
můžete s Večerníkem zajít na
nejprve 8. prosince do Jesence
na vystoupení populární dvojice Eva a Vašek, v sobotu 11.
prosince pak rozpoutají v
Prostějově punkovou bouři

legendární Tři sestry a
Horkýže slíže.
Ale pěkně popořádku, nebo spíš
od konce. Minulý týden jsme dávali do hry jeden lupen na
společný koncert punkových
nestorů Tři sestry a slovenské
partičky Horkýže slíže. Podmínkou pro možnost se o něj
ucházet měl ten, kdo správně

odpověděl na naši otázku, jak že
se jmenuje poslední cédéčko Tří
sester. Samozřejmě jsou to
Lázničky, a aby bylo soutěžnímu
řádu učiněno za dost, zbývá ještě
prozradit jméno výherce. Tím je
Lubomír Klus, Partyzánská 20,
Prostějov. I protentokrát platí, že
pro lístek není třeba chodit do
redakce, s průkazem totožnosti se

o něj stačí přihlásit přímo u vstupu.
Ale to není všechno. Máme vstupenku ještě jednu, a tím také ještě
jednu otázku. A možná trochu
těžší, ovšem ne nezodpověditelnou. Můžeme předeslat, že jde o
takový malý lingvistický oříšek
týkající se názvu hostující
slovenské kapely, tedy Horkýže

V sobotu večer před zaplněným sálem křtila svoje premiérové cédéčko Malohanácká muzika, která soustřeďuje mladé muzikanty ze ZUŠ Jevíčko, Velké Opatovice a Konice. Aplaus byl naprosto zasloužený. Více o Malohanácké muzice přineseme příští týden.
-MiH-

slíže. Takže se ptáme na český
ekvivalent tohoto sousloví. Dnes
dáme nápovědu jenom v tom, že
je to něco jako ukázat na někoho
dlouhý nos. To by už stačilo,
jenom třeba ještě trochu pamětníkům můžeme připomenout, že
stejnou otázku jsme položili v
soutěži o lístky na koncert této
kapely před pár lety. Ovšem
opakování je samozřejmě matka
moudrosti, takže máte šanci vstoupit znovu do stejné řeky a v
sobotu 11. prosince vyrazit do
Společenského
domu
v
Prostějově s lístkem od nás.
V úvodu jsme ale slibovali ještě
další lístky. Pravda, asi nic moc
pro punkery, ale pro jiné naopak
koncert Evy a Vaška může být
splněným přáním. Tato dnes už i
manželská a muzikantská dvojice
si získala během krátkého času
spoustu příznivců, především ve
spojení s písničkou Bílá orchidej.
Ty bezesporu mají i na
Prostějovsku. ‚Naživo‘ bude
možné s nimi setkat ve středu 8.
prosince od 20 hodin. Ale my
nabízíme dva lístky pro ty, co
správně odpoví na naši otázku,
jaká jsou příjmení obou interpretů. Takže pokud to víte, nebo
aspoň víte, kde to zjistit, jakoukoliv cestou doručte správnou
odpověď s adresou do naší
redakce. Příští týden se dozvíte,
kdo nejen lístky na Evu a Vaška,
ale i na punkové legendy
vyhrává.
-red-

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 apoleona I. a spojená armáda ruského
cara Alexandra I. a rakouského
císaře Františka I.
V neděli krátce po třetí hodině odpolední dorazila do Prostějova eskorta čtrnácti jezdců na koni a třiceti pěšáků s dělem v uniformách
ruské a rakouské armády. Skvělou
show připravili pro stovky návštěvníků na náměstí T. G. Masaryka členové Klubu vojenské historie Ostrava, kteří akcí „Pochod
vojáků ke Slavkovu“ připomínají
tuto významnou událost. Kromě
slavnostní salvy z historického kanonu před radnicí a ukázky výcviku dělostřelectva shlédli diváci také ukázky výcviku jízdy a pěchoty. Po přehlídce na prostějovském
náměstí se vojáci pozdravili se starostou města Miroslavem Pišťákem a po jeho svolení odtáhli do
Kralic na Hané, kde přenocovali.
Ráno je ale čeká pochod na Slavkov, vždyť už 4. prosince je tady
čeká slavný Napoleon!
-mik-

Na návsích se rozzářily vánoční stromy

Plumlovský zámek vyrobený z perníku byl prostě k nakousnutí.
Období adventu, které začíná čtyři neděle před
Štědrým dnem, přináší do měst i na venkov řadu
zvyků a tradic. Je to období lidových jarmarků, vánočních koncertů a koledování, zdobení obydlí adventními věnci s postupným rozžínáním adventních
svící, rozsvěcování vánočních stromů.
O prvním adventním víkendu se sešli malí i velcí obyvatelé Smržic u rozsvícení vánočního stromu a na tradiční prodejní výstavě vánočních výrobků a dekorací.
„Je to ve Smržicích už tradice, že si všichni obyvatelé
společně připomenou, že v neděli začíná advent. Už v
pátek večer se setkáme pod vánočním stromem, zazpíváme společně s dětmi ze základní školy koledy a pak
poprvé rozsvítíme vánoční strom,“ řekla starostka Hana
Lebedová.
V neděli odpoledne pak srmžickou faru prostoupila vůně jehličí, pomerančů a skořice. Na prodejní výstavě vánočních dekorací, adventních věnců, svícnů a dalších
tradičních ozdob se nejvíce líbila právě aranžmá z přírodních materiálů, sušeného ovoce a koření.
Ke společnému zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu přišly na náměstí měst a obcí v regionu stovky lidí. Ve Skalce připravili při této příležitosti malý kulturní program děti ze ZUŠ Nezamyslice, přidaly se i
místní děti. Zazpívaly a zarecitovaly, zahrály na flétničky a po rozsvícení vánočního stromu, který ozdobili členové občanského sdružení Slunečnice, vypustily děti s
rodiči k nebi lampiony s přáníčky Ježíškovi.
„Vloni mělo setkání před adventní nedělí premiéru a
mělo obrovský úspěch. Hned napoprvé se ho zúčastnili
téměř všichni obyvatelé – děti i dospělí. Letos už si tuto
příjemnou předvánoční akci nenechal ujít snad nikdo,“
pochvalovala si místostarostka Petra Prokopová.
V Plumlově rozsvítili vánoční strom v sobotu v podvečer jako vyvrcholení dvoudenního adventního programu. Už v pátek ho zahájil jarmark a noční prohlídky
zámku. V sobotu zámecké nádvoří provoněly zabíjačkové specialitky, svařené víno, punč a grog, k uspokojení všech chutí nechyběly ani obrovské frgále s pravou
valašskou specialitou - hruškovými povidly. A v objektu kulturního zařízení si dali dostaveníčko na vánoční
výstavě výrobci korálků, perníčků, vánočních ozdob ze
slámy a adventních věnců.
-redDesítky světýlek poprvé
rozzářily vánoční strom ve
Smržicích v pátek před
první adventní nedělí.

8-9
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Vítejte na světě

Denisa Burešová

Kamila Pospíšilová

Nela Müchová

Nela Molatová

21. 11. 2010, 49 cm/3,20 kg
Němčice nad Hanou

22. 11. 2010, 51 cm/3,40 kg
Prostějov

22. 11. 2010, 49 cm/3,35 kg
Vrahovice

16. 11. 2010, 49 cm/3,25 kg
Prostějov

Richard Elbl

Tomáš Novák

Zdeněk Tomšík

Adam Pudil

15. 11. 2010, 47 cm/2,85 kg
Prostějov

19. 11. 2010, 52 cm/3,75 kg
Kostelec na Hané

20. 11. 2010, 53 cm/3,70 kg
Kralice na Hané

22. 11. 2010, 53 cm/4,15 kg
Prostějov

Adam Kratochvíl
22. 11. 2010, 50 cm/3,55 kg
Prostějov

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

SESTAV SI SVOJI MINIKUCHAŘKU
aneb „VÁNOČNÍ PERNÍČKY“ v akci


Dnes už potřetí pokračujeme v seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který určitě těší
nejen všechny hospodinky, cukráře i cukrářky. Ať totiž chceme, nebo nechceme, čas
vánoční se skutečně nezadržitelně blíží a už za pětadvacet dnů tady máme Štědrý den! No, a
k němu neodmyslitelně patří bohoslužby, pohádky, stromeček s dárky, kapr, nebo třeba vůně
domácího cukroví. Bezesporu tou nejtradičnější laskominou jsou po generace oblíbené a
toliko proslulé perníčky, bez nichž si pořád leckdo neumí „Ježíška“ ani představit.
Ve spolupráci s vydavatelstvím ORAZ vám tak týden co týden až do samotných
Vánoc
přinášíme tradiční či originální recepty z dílny domácí kuchyně, přičemž
V
ze šesti perníčkových variací si klidně můžete složit svoji vlastní „minikuchařku“,
z níž
n uděláte pro své nejbližší ty skutečné dobroty a vaše vánoce budou zase o něco
sladší...
Dnes se do vašich rukou tedy dostává třetí díl celé „Večerníkovské“ série,
sla
s níž jsme se poprvé vytasili před dvěma týdny.
Ta se skutečně setkala s velkým ohlasem čtenářů, neboť nám dokonce sami posíláte do
redakce své jedinečné recepty i s fotografiemi, které chutnají už jen ze samotné obrazovky...
Za všechny tyto tipy děkujeme a zároveň vzkazujeme, že bez bázně a hany můžete klidně
posílat dál! Ty nejzajímavější a nejoriginálnější recepty i s fotografiemi ještě do vánočních
svátků zveřejníme.
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!
Navíc naše nová rubrika „DÁREK OD NÁS PRO VÁS!“ bude mít již od příštího vydání
dvojité provedení v podobě dalšího překvapení, jímž bude určitý bonus, který následně
můžete jako čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku využít.
-pk, kk-



Pro čtenáře ...
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* POŘIĎTE SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2011 *

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
opětovně posiluje pozici nejčtenějšího týdeníku v regionu a pro rok 2011 připravuje
hned několik novinek, které
mají učinit naše periodikum
ještě atraktivnějším, zajímavějším a hlavně mezi
vámi opět o něco oblíbenějším! Do již patnáctého ročníku naší historie budeme
vstupovat nejen s kompletně
novým kabátem a vizáží, ale
především s obměněnou tváří
i celkovou podobou. A vězte,
že se máte skutečně na co
těšit!
V těchto dnech pilně a neustále 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...
Dnes už potřetí máte ojedinělou možnost získat do své sbírky minikuchařku plnou originálních receptů pro vánoční
pečení, navíc pokračujeme v
seznámení s tím, na cožpak se
mohou v nejbližších dnech
nejvěrnější a oddaní čtenáři
těšit. Doslova za dveřmi je totiž každoroční „PŘEDPLATITELSKÁ HOREČKA“, v
níž se dočkáte nejen zajímavých dárečků, ale také vás čeká SOUTĚŽ O VĚC É CEY!

Už podvakrát jsme vás totiž
stačili upozornit, že víme, co
se sluší a patří, a že právě věrnost v jakékoliv podobě je potřeba ocenit. Proto
jsme se zprvu zaměřili na naše stálé a
oddané
čtenáře,
tedy předplatitele
P R O S T Ě J O V SKÉHO 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 to přitom stačí tak málo - zajistit si CELOROČ Í předplatné
týdeníku
PRO-

KDO VÍC ČTE, VÍC VÍ,

KDO ČTE VEČERNÍK,

ČEKÁ VÁS NEJEN NŮŠE PLNÁ DÁRKŮ, ALE NÁSLEDNĚ
TAKÉ ŘADA SPECIÁLNÍCH PŘEKVAPENÍ
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 I ZERÁT v rozsahu
60 úhozů ZDARMA!

VÍ ÚPLNĚ NEJVÍC!
STĚJOVSKÝ 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 STEJ É výši pouhé
desetikoruny, obdrží VŠICHI dárek v celkové hodnotě

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, oproti původním předpokladům z technických důvodů prozradíme až v
příštím čísle. Můžeme však na
druhou stranu slíbit, že o to
zajímavější nabídka to bude...
A navíc na vás bude čekat další avizované překvapení v

rámci rubriky „DÁREK OD
ÁS PRO VÁS!“.
Prostě a jasně - PROSTĚJOVSKÝ Večerník se vyplatí nejen číst, ale i KUPOVAT! 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.

Neváhejte a předplaťte si
PROSTĚJOVSKÝ Večerník!
¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE
¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
JEN ZA 520 KČ
PŘEDPLATITELSKÁ
¤ DÁREK ZA VĚRNOST A NAVÍC
HOREČKA STARTUJ
E
ŠANCE VYHRÁT NĚKTEROU
AŽ 6. PROSINCE 2
010!
Z VĚCNÝCH CEN

JEŠTĚ MÁTE ČAS...

NAŠE PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ O HRAČKY ZNÁ PRVNÍ DESÍTKU VÝHERCŮ!

VYHRÁVEJTE DÁRKY S FILIPEM, LETOŠNÍ HLAVNÍ CENOU
BUDE AKUMULÁTOROVÉ AUTO V HODNOTĚ 2 500 KČ!
Tak a už je máme! Ptáte se, koho? o, přece první výherce v
naší soutěži s prodejnou „Hračky U Filipa“, kterou pro vás
připravil největší zpravodajský
a společenský týdeník v regionu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jenž tak přichází s další jedinečnou příležitostí vyhrát nějaký
ten krásný, třeba i vánoční
dárek. Už tradiční “PŘEDVÁOČÍ SOUTĚŽ” o velmi
atraktivní ceny, které věnovala
právě hračkářství, sídlící v prostějovské ulici Újezd, si v minulosti získala nemalou oblibu nejen těch nejmenších a zájem
více jak stovky soutěžích v prvním kole naznačuje, že ani letos
tomu nebude jinak! Ostatně není se co divit, vždyť nejen pro
naše malé přívržence je už v redakci připraven nejrůznější

sortiment hraček 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
proběhne velké slosování o
HLAVÍ CEU, kterou tentokrát bude AKUMULÁTOROVÉ AUTO v hodnotě 2 500
Kč! yní vás ale seznámíme, jak
s možností zapojit se do dalšího
průběhu soutěže, tak i první desítkou výherců, jenž uspěla v
úvodním dějství.
Sluší se zopakovat, že po nemalém
úspěchu několika předchozích
dílů pokračujeme v načaté tradici a
poté, co se naše redakce dohodla s
majitelem prodejny „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
jste mohli poprvé soutěžit před
týdnem, dnes máte příležitost číslo
dvě a příště se naplní ono pověstné:
do třetice všeho dobrého...“ Na tři
základní kola následně 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!
Pravidla naší soutěže jsou tradiční,
známá a hlavně veskrze jednodu-

chá. Stačí, když znáte správnou
odpověď na námi položenou otázku, kterou pak jakoukoliv možnou
formou dopravíte, doručíte, či nahlásíte do sídla redakce v Olomoucké 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 tedy neskončí v
jednom daném kole. Na konci této
velké “PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽE PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU S PRODEJNOU
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,
který 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“.
Takže - po roce se opět
blíží Vánoce a vy můžete
prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku každý týden vyhrát
pěkný dárek na Ježíška!
-pk-

Správná odpověď z 1. dílu soutěže PV Večerníku s Hračkami U Filipa (číslo 46/2010,
22.11.) zní: Soutěž s prodejnou “Hračky U Filipa” se v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku
koná už pošesté v historii!“

ŠTĚSTÍ SE PŘI LOSOVÁ Í USMÁLO A TYTO VÝHERCE:
1. cena: Jakub KOČÍ, Kostelecká 28, Prostějov
2. cena: Marie MATĚJKOVÁ, Dzbel 20, Jesenec
3. cena: Vladimír MATĚJKA, Jiráskova 530, Konice
4. - 10. cena: Ivetka JANKŮ, Nová Dědina 24 • Renata NAVRÁTILOVÁ, Stražisko 32 •
Monika VEČEŘOVÁ, Martinákova 12, Prostějov • Veronika PEKÁČOVÁ, Ptení 28 • Jan
HONKYŠ, E, Valenty, Prostějov • Daniel KREJČÍ, Ptení • Olga JUKLOVÁ, Lípy 312, Čechy pod Kosířem
Výhry si vyzvedněte v redakci PV Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov!

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-

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. TÝDEN ZNÍ:
Ve kterém roce začal vycházet PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
v současnosti nejčtenější týdeník v regionu?
Odpovědi zasílejte do pátku 3. prosince 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 již druhou desítku šťastlivců,
kteří obdrží ceny věnované prodejnou Hračky U Filipa. Výherce
zveřejníme opět v příštím vydání, které vyjde 6. prosince 2010, v
němž najdete také třetí soutěžní otázku!

Kultura & zábava

29. listopadu 2010

* Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení * Pozvánky * Oznámení
Club Zátiší, Lidická 28, PV.
Pá + so DISCO 80“ 90“.
Vstup free. www.clubzatisi.cz
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v
Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167.
Půjčovna LAZARIÁNSKÉHO SERVISU oznamuje změnu sídla z ul. Lidická 86, PV na HACAROVA 2, PV zabezpečuje pro tělesně postižené
občany a seniory zapůjčení pomůcek:
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
pevná a pojízdná WC křesla, pevná a
pojízdná chodítka, sedačky do vany,
francouzské hole. Půjčování zajištěno
po telefonické domluvě: pí. V. Zapletalová 776 054 299.
Informační centrum pro mládež Prostějov. Otvírací doba:
Pondělí 12:30 17:30 hod.
Úterý 12:30 17:30 hod.
Středa 14:00 19:00 hod.
Čtvrtek 14:00 19:00 hod.
Pátek 12:30 17:30 hod.
Nový web ICM Prostějov:
www.icmprostejov.cz
Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris: Tvořivá dílna Vánoční
motivy pondělí 29. Listopadu od
16.00 do 18.00 hod. Kovárna Ekicentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Fotografická soutěž Památné stromy
Prostějovska. Soutěž trvá do konce listopadu.
Kavárně Galerie ND v Prostějově. Karel NOVÁK RETRO FOTOGRAFIE 1962 1985. Výstava potrvá do
8.12.2010.
Regionální informační centrum -

prostory prostějovského zámku.
V současné době probíhá výstava obrazů Jany JURÁŠKOVÉ. Otevírací
doba RICu je: Pondělí pátek 9:00
17:00 hod., sobota, neděle 9:00 12:00
hod. Vstup zdarma. Kontakt: Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8, Prostějov. Tel.: 582
329 723.
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 335251.
Sportcentrum DDM Prostějov pořádáno děti i dospělé: 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. Předpokládané lyžařské areály: Dolní Morava, Hynčice, Paprsek,
nový areál Kouty nad Desnou. Informace: Sportcentrum DDM 582 332

KUPÓN č. 47
Tento kupon platí vždy pro jednu osobu. Kupon platí současně
na soutěž KDE NAJDETE a na KŘÍŽOVKU.

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: , 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, email: , 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 í 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 2. ledna 2011.
Regionální informační centrum
v prostorách prostějovského zámku:
Otevírací doba RICu je:
Pondělí pátek: 9.00 17.00 hod.
Sobota, neděle: 9.00 12.00 hod.
Vstup je zdarma. Kontakt: Regionální
informační centrum, Pernštýnské
nám. 8, Prostějov. Tel.. 582 329 723
Pozvání na členskou schůzi klubu Kardio při Svazu postižených civilizačními
chorobami ČR, která se koná ve středu
dne 8. prosince ve 14.00 hod. v sále
Národního domu v Prostějově, spojenou s vánočním programem a výběrem
členských příspěvků na příští rok.
„SEMTAMNÍK“ pro členy OO
SONS Prostějov

Úterý 30. listopadu od 18.00 do 20.00
hod. Koncert Bílé tóny. Účinkují: pěvecké duo Eva a Vašek a nevidomý hudebník Radek Žalud. Pořádá TyfloCentrum Olomouc o.p.s. Místo konání: sál RCO (výšková budova u olomouckého vlakového nádraží). Vstupenky zajistíme v kanceláři SONS.
Středa 1. prosince od 9.00 do 10.00
hod. Kurz anglického jazyka
Od 14.30 hod. tradiční „Předvánoční
posezení“ v sále restaurace U tří bříz.
Čtvrtek 2. prosince od 8.00 do 12.00
hod. Tvoření z keramické hlíny
Od 11.00 do 16.00 hod. Zájmový klub
klubovna SONS. Pátek 3. prosince
Koncert ve Španělském sále v Praze.
Vystoupí naši i zahraniční umělci, promluví hraběnka Nostizcová. Pořádá
SONS ČR o.s. Praha. Vstupenky zajistíme hlaste svůj zájem. Od 7.00 do
8.00 hod. Relaxační plavání
OO SONS Prostějov- ve středu 15. 12.
2010 se bude od 18. 00 hod. v kostele
Povýšení Svatého kříže v Prostějově
konat adventní koncert. Zpívá smíšený sbor EXAUDI, diriguje Olga Čermáková. Koncert se koná pod laskavou záštitou paní místostarostky
RNDr. Aleny Raškové, výtěžek z této
akce je určen na financování služeb
pro osoby se zrakovým postižením.
Program MC Cipísek
Kurz baby masáží pro maminky
s miminky - 1.12. a 8.12.2010. Informace a přihlášky Bc.Pavlíková tel.
728 233 904.
Ve čtvrtek 2.12. je zrušen dopolední
program na obou pracovištích MC
(Mikulášská nadílka v ND)
V prosinci nebude fungovat Mimiklub v MC Dvořákova.
Hanácký soubor písní a tanců KLAS
společně sdětskými soubory KLÁSEK
a KLÁSEČEK z Kralic na Hané, pořádají a srdečně Vás zvou v sobotu 11.
prosince 2010 od 17.00 hod. do kulturního domu v Kralicích na Hané na ADVENTNÍ POSEZENÍ s tancem.
V úvodním programu vystoupí soubory KLAS, KLÁSEK a KLÁSEČEK.
Přijďte se pozastavit a pobavit.
Srdečně zveme všechny zájemce na
VÁNOČNÍ JARMARK A DEN

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na ZŠ
A MŠ Melantrichova, který se koná v
pondělí 6. prosince od 15.00 hodin
v prostorách školy. K zakoupení bude
spousta výrobků a jako každý rok bude výtěžek věnován na humanitární
účely. Celý den budou probíhat ukázkové hodiny a volnočasové aktivity.
Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme.
Dne 29. listopadu 2010 bude
v Lázních Slatinice probíhat od 15.30
hod. SLAVNOSTÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU. Od 11.30
15.30 hod. bude vprostorách lázní probíhat VÝSTAVA BETLÉMU.
Vánoce ve Společenském domě Prostějov. Společenský dům Prostějov srdečně zve všechny na „IV: VÁNOČNÍ JARMARK“, který se uskuteční
dne 10. prosince 2010 od 9.00 do 17.00
hod. ve foyer Společenského domu na
Komenského ul.
Město Prostějov pod záštitou místostarostky Aleny Raškové pořádá ve dnech
2. 13. prosince 2010 akci „ŽIJÍ MEZI
NÁMI“ v prostorách Regionálního informačního centra, Pernštýnské nám. 8
zámek PV. Prodejní výstava prací uživatelů sociálních služeb města PV.
Dne 5.12.2010 v 9.00 hod. se bude konat v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje
na Brněnské ulici v Prostějově mše
svatá a po ní navštíví náš chrám svatý
Mikuláš se svým andělským doprovodem. Všechny srdečně zveme na mši
svatou spojenou s následnou malou nadílkou. Přejeme všem občanům i
návštěvníkům města Prostějova pěkné
prožití adventní doby a skutečnou radost z narození Ježíše Krista nejen o
vánocích.
Klubové zařízení v Plumlově Vás zve
na ADVENTNÍ KONCERT Zdislavy
KRAUSOVÉ (zpěv a klavír), který se
koná v neděli 12. prosince 2010 od
15.00 hod. na zámku v Plumlově. Program: vlastní písně, zhudebněné
básně, koledy, pastorely y vánoční
písně. Vstupné dobrovolné.
Zveme vás na společné zamyšlení nad
otázkami a záhadami života. Před-

Správná odpověď z č. 45 Na snímku je budova na ul Tylova. Vylosovaným výhercem se stává paní Procházková Marie, Krasická 43, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi posílejte, telefonujte, nebo osobně přineste do 7. prosince 2010, 15.00 hodin na adresu redakce
uvedenou v tiráži, nebo volejte na tel. 582 333 433. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 13. prosince 2010.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma PROFITEX PROSTĚJOV, WOLKEROVA 37,
TEL: 582 346 300

Sobotní prodej!

nášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i ústní dotazy posluchačů. Vstupné je dobrovolné. Neděle 5.12. v 9:00 hod., Společenský
dům, Komenského 6.
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově Vás zve:
Neděle 5.12. Adventní zastavení v
kostele Povýšení sv.Kříže od 15.00
hod. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude dán na Adopci na dálku.
Úterý 7.12. od 14.45 hod. Den otevřených dveří pro žáky základních škol,
kteří uvažují o studiu na osmiletém
gymnáziu. Pátek 10.12. od 14.30 hod.
Přijímací zkoušky „nanečisto“
Neděle 19.12. Vánoční koncert Pěveckého sboru CMG ve velkém sále
Městského divadla, začátek v 17 hod.
Vstupenky zakoupíte v kanceláři školy nebo v předprodeji městského divadla. Výtěžek bude věnován na podporu vzdělávání indického chlapce v
rámci programu „adopce na dálku“.
Přijměte naše srdečné pozvání k malému zastavení, načerpání vánoční atmosféry a setkání s přáteli. OS LIPKA
a jeho Centrum denních služeb pořádá
jubilejní X. ročník prezentační výstavy
TAK TO VIDÍM JÁ, která se koná za
podpory senátorky PS ČR , paní Boženy Sekaninové ve středu 15. prosince
2010 od 15.00 hodin v restauraci U tří
bříz, Dolní ul.č. 2, v Prostějově. Prodejní výstava je veřejnou prezentací výsledků aktivit mladých lidí se zdravotním postižením a společenským setkáním s hudbou.
GALERIE S a SPOLEK PROSTĚJOVSKÝCH FOTOGRAFŮ si
Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií Josefa FRANCE, Luďka MAŘÁKA a Ivo SNÍDALA „INSPIROVÁNÍ PŘÍRODOU“. Výstava probíhá v budově SOU obchodního v PV
od 19.11. do 3.1.2011.
ROMANTICKÝ KLAVÍR jazzová, populární a klasická hudba každou neděli
od 16.00 hodin v KAVÁRNĚ VE ŠPALÍČKU. Hraje Martina Nováková.
Římskokatolická farnost Povýšení
sv. Kříže v Prostějově a Řád
Milosrdných bratří v Prostějově
Vás srdečně zvou na
Tradiční cyklus koncertů
„u Milosrdných„
4. 12. 2010 Adventní koncert
G. F. Händel, W. A. Mozart,
A. Strébl a další
Hana Medková – zpěv
Václav Uhlíř – varhany
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Kino Metro 70
Pondělí 29. listopadu:
17.30 Román pro muže
Česká tragikomedie
20.00 The Doors
Celovečerní rockový dokumentární film
Úterý 30. listopadu:
17.30 Román pro muže
20.00 The Doors
Středa 1. prosince:
17.30 Román pro muže
Česká tragikomedie
20.00 The Doors
Čtvrtek 2. prosince:
17.30 Občanský průkaz
Česká tragikomedie
20.00 Občanský průkaz
Pátek 3. prosince:
17.30 Občanský průkaz
20.00 Občanský průkaz
22.15 Občanský průkaz
Sobota 4. prosince:
17.30 Občanský průkaz
20.00 Občanský průkaz
22.15 Občanský průkaz
Neděle 5. prosince:
17.30 Občanský průkaz
20.00 Občanský průkaz
Kinoklub
DUHADUHA
kinoklub
Středa 1. prosince:
15.00 Oko nad Prahou
Sobota 4. prosince:
09.00 Dobrodružství opice Žofky
Pásmo pohádek
20.00 Kajínek
Český akční thriller
Kulturní
klub DUHA
Kulturní
klub

DUHA

Čtvrtek 2. prosince:
19.30 Pavel Žalman Lohonka a spol.
Koncert folkové legendy
Pátek 3. prosince:
20.00 Taneční večer pro seniory
Pátek 3. prosince
nám. T.G.Masaryka
16.30 18.30
Pekelné soutěže pro děti
16.30 17.00
Zpívání nejen pro Mikuláše
17.00 18.00
Pekelně mikulášská šou
18.00 18.30
Zpívání nejen pro Mikuláše
Sobota 4. prosince DUHA, Školní
ul.:
9.00 12.00
Promítání pásma pohádek
13.00 15.00
Vánoční minidílny
15.30 Kouzelné Vánoce aneb
já nejsem Ježíšek ale
Kožíšek
Městské
divadlodivadlo
Městské

DOMOVNÍ SPRÁVA
PROSTĚJOV, s.r.o
VÍCEÚČELOVÁ
HALA-ZIMNÍ STADION
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST:
Úterý 30. listopadu:
10:00 - 11:30 hod.
Pátek 3. prosince: 9:00 - 10:30 hod.
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Neděle 5. prosince:
13:15 - 15:15 hod.

Středa 1. prosince:
9.00 MOTÝLI
Divadlo Palace Praha
12.00 MOTÝLI
19.00 SMÍŠENÉ POCITY
Umělecká agentura Jaroslavy Svobodové
Sobota 4. prosince:
19.00 ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
PÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍ

Simetrix
Simetrix

Apollo
13
Apollo

Pátek 3. prosince:
DJ Mirek Karásek (rádio Haná)
Sobota 4. prosince:
DJ Martty

Pátek 3. prosince:
21.00 DEFLEXION
Sobota 4. prosince:
20.00 KLEMENTOVA MIKULÁŠSKÁ PÁRTY
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Berani - 21.3.-20.4. Nevíte co s penězi? Máte poměrně jednoduchou volbu, nesahejte na ně a uložte si je na horší časy. Ty určitě přijdou, zvláště když vám reálně hrozí vyhazov ze současného zaměstnání.
Býci - 21.4.-21.5. Čím více lidí oslovíte, tím větší budete mít
úspěch. Potřebujete sehnat někoho, kdo s vámi půjde do různých
obchodních činností. Musíte hlavně sehnat peníze, což bude problém.
Blíženci - 22.5.-21.6. Máte pro strach uděláno, nemusíte se bát ničeho a nikoho. Sice se objeví někdo, kdo se bude snažit vykolejit
vaše sebevědomí, ale naštěstí půjde jen o neškodnou záležitost.
Raci - 22.6.-22.7. Nepouštějte se do žádných velkých akcí, v tomto týdnu mnoho štěstí mít nebudete. Pokud máte rozdělanou důležitou práci, nechte ji ležet, rozhodně vám nikam neuteče.
Lvi - 23.7.-23.8. Můžete čekat potíže s dětmi, kterým se rapidně
zhorší prospěch ve škole. Zřejmě bude nejlepší navštívit třídního
učitele a společně se domluvit, jak haranty zvládnout. Nepodceňujte to.
Panny - 24.8.-23.9. Hrozí vám reálné nebezpečí okradení. Zvláště
při nákupech v supermarketech si dejte maximální pozor. Své peníze mějte neustále na očích, při placení se s nikým nevybavujte.
Váhy - 24.9.-23.10. Kolega vám bude dělat nemravné návrhy, kterým ovšem podlehnete. Jakýkoliv flirt není vyloučen, ovšem pokud jste již zadaní, čeká vás obrovský problém. Zřejmě budete zatloukat.
Štíři - 24.10.-22.11. Během uplynulých dní jste si několikrát pustili pusu na špacír a teď se musíte bát následků. Čeká vás pohovor u
nadřízeného a ani kolegové se na vás nebudou dívat příliš hezky.
Střelci - 23.11.-21.12. Na co sáhnete, to se vám v nejbližších dnech
podaří. Štěstí budete mít v lásce i doma při vedení rodiny. Může s
vámi zahýbat pouze jediná věc, a to začínající problém s alkoholem.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Jste až příliš stresováni časem a všelijakými limity pro svoji práci. Není vám co závidět, na druhé
straně si spoustu věcí berete až příliš k srdci. Zvolněte tempo, odpočívejte.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Přepadne vás obrovské lenošení, pomalu
se vám nebude chtít ani vstávat z postele. Což o to, nikdo vás z
ní vyhánět nebude, ovšem každé zdržení popudí vašeho nového šéfa.
Ryby - 20.2.-20.3. Budete se enormně nudit. Asi nezbyde nic jiného, než vymyslet nějaký relaxační plán. Pokud máte dovolenou,
vyberte si ji a odjeďte daleko. Někam, kde jste ještě nikdy nebyli.
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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
PV Veèerník,
Olomoucká 10,

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

házená

KOSTELEC DOSTAL NAMLÁCENO
Prvoligový tým byl bit
a nakonec padl na
palubovce Dvora
Králové nad Labem

Večerníkovské
Sportovní

MENU

Strana 23

Hokejoví fandové, neblázněte:

lední hokej

JESTŘÁBI
ŘÁ „ZAS VYHRÁVAJ“!
Hokejisté Prostějova
přerušili nepříznivou
sérii, když uspěli
za tři bodyy na Valašsku!

Strana 24
volejbal

VK MODŘANSKÁ
Ř
SE DRŽEL!
Prostějovské
volejbalistky sebraly
třetímu nejlepšímu
týmu Evropy set!
A mohlyy i víc...

Strana 26
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BONMO T
„RESPEKT
NEMÁM ASI
Z NIKOHO!“
Zkušený boxer a
kapitán extraligového týmu BC
DTJ
Prostějov
PETR NOVOTNÝ se cítí
na víkendový tuzemský
šampionát boxerů připraven a touží jedině i po zlaté
medaili. I proto si mohl dovolit odvážný předstartovní
výrok, kterými jsou právě
boxeři tak proslulí...

NUMERO

1

„
„Pouze“
jednoho vítězství
n
dosáhl na Turd
naji mistrů v
n
Londýně prosL
tějovský tenista
tě
Tomáš Berdych.
T
Člen TK A
Agrofert se podČl
niku Masters zúčastnil poprvé v historii a především
v úvodním souboji si prošel doslova křestem. Poté
už ale předváděl „svůj“
tenis, ovšem co stačilo na
Roddicka, bylo na Nadala
málo.

ŠAMPION
Š
AMPION

PYROTECHNIKA
DO HAL AŽ TAK

Fotbalový brankář VÍTEK
míří do žižkovské Viktorky
Je nanejvýš pravděpodobné, že si
opět sbalí tašku a bude si zvykat
na kabinku ve zbrusu nové šatně.
Fotbalový brankář Jan Vítek, který
sepokonciprotivanovskédivizníéry
stal slušným kočovníkem, nejspíš i v
tomto přestupovém okně změní
dres. Na veřejnost totiž prosákl
eminentní zájem o tohoto gólmana v podání druholigové Viktorie
Žižkov! O možném přestupu do
pražského oddílu se jedná právě
v těchto dnech. Čtyřiadvacetiletý
odchovanec prostějovské kopané
je momentálně hráčem divizní
Konice, od začátku září však vypomáhal konkurenční SFK Vrchovina,
kde se blýsknul výtečnými výkony.
Podle našich informací je zájem i o
další konické fotbalisty, ale i hráče
z jiných klubů. Prostě, zimní přestupový kolotoč se pomalinku hýbe...

NEPATŘÍ!

PROSTĚJOV - Žhavá diskuse už nejen na internetových fórech se
v posledních dnech rozvinula na téma, zda-li za jistých podmínek
povolit, či nadobro zakázat pyrotechniku při hokejových zápasech
druholigových Jestřábů. Se svým poselstvím se dokonce ozval již
samotný vedoucí Víceúčelové haly-ZS Ivo Horák, který do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zaslal v uplynulém týdnu
otevřený dopis, v němž vyzývá všechny fanoušky, aby během a
hlavně po ukončení mistrovských zápasů „A“-týmu nepoužívali
ŽÁDNOU pyrotechniku!
(Pokračování na str. 24)

V kádru Jestřábů je opět Filip Smejkal!

„Moře“ zase vypomáhá MEIDL
PROSTĚJOV
Hráčskou rošádu s
týmem Olomouce
„upeklo“ v závěru
uplynulého týdnu
vedení prostějovských
Jestřábů.
Na
jejich soupisku
druholigového
týmu přibyla nová,
přesněji řečeno
staronová tvář,
mužstvo „Kohoutů“ přišel
oživit taktéž hráč, který si již
olomouckým klubem prošel.
A tak zatímco na hostování
do konce roku se hráčem
Prostějova stal devětadvacetiletý
útočník Filip Smejkal (na
snímku), za prvoligový tým
„Mory“ v sobotu a minimálně
ještě dnes v rámci střídavých
startů nastoupí dvaadvacetiletý
forvard Radek Meidl. Jak to
bude dál, o tom se bude jednat v
následujících dnech.
Zatímco Smejkal během šestnácti

Šprochy
ze zákulisí

prvoligových utkání nevstřelil
ani jednu branku a pouze
na dvě přihrál, přičemž
v posledních zápasech
dokonce převážně
vysedával na lavičce,
Radku Meidlovi se v
druhé lize dařilo. Ve
třinácti odehraných
zápasech nastřílel
devět gólů a na jeden
přihrál. „Meidl s námi
od pátku trénuje a nastoupí k
zápasům v Ústí a v pondělí proti
Chomutovu. Jestli tady zůstane
dál, záleží na tom, jak se mu bude
dařit,“ řekl na klubovém webu
Olomouce sportovní manažer
Josef Podlaha.
Transakci Večerníku potvrdil i
šéf Jestřábů Michal Tomiga. „S
Filipem jsme byli v kontaktu
již před sezónou, sám hráč měl
zájem za předpokladu, že se
nedostane do základního kádru
Olomouce, v Prostějově působit.
(Dokončení na str. 24)

ORLI VYBRAKOVALI BONN!
A vyhráli také v lize nad Děčínem
PROSTĚJOV - Tentokrát to
už vyšlo naplno! Prostějovští
basketbalisté nejdříve postavili na hlavu veškeré papírové předpoklady, když hodně
překvapivě až senzačně zvítězili na půdě favorizovaného
německého celku Telekom
Bonn, čímž se v základní skupině EuroChallenge Cupu
dostali do průběžného vedení,
což se před startem tohoto poháru určitě nečekalo! A co víc,
Orli na rozdíl od předešlého
týdne tentokrát dokázali na
mezinárodní triumf navázat
i na tuzemské scéně. V rámci
Mattoni NBL totiž svěřenci
trenéra Petera Bálinta včera
odpoledne před kamerami
České televize zdolali v napínavém duelu Děčín o dva body! Bodově se tak udrželi lídra
z Pardubic.
Důležité vítězství dosáhl BK

Prostějov ve středu, kdy se v
Bonnu radoval z vítězství v poměru 81:75! „Rozhodl náš výborný výkon v obraně a hlavně
nástup v závěru poslední čtvrtiny, v níž jsme zlomili odpor
soupeře,“ radoval se trenér
Hanáků Peter Bálint. Druhý
triumf jeho svěřenců znamená, že Orli potvrdili domácí
výhru nad slovinskou Krkou
Novo Mesto. Prostějov navíc
po druhém kole zůstal jediným
neporaženým týmem ve skupině, přesto je ještě postup do osmifinále daleko. „Musíme zůstat nohama na zemi. Už tento
týden nás čeká náročné utkání
v Záhřebu, který po dvou po-

rážkách bude hrát o všechno,“
krotil euforii generální manažer klubu Petr Fridrich. Duel
na palubovce chorvatského
celku je na programu ve středu
1. prosince.
Včerejší televizní zápas dvanáctého kola Mattoni NBL pak
přinesl přesně podle očekávání
naprosto vyrovnaný duel, který
našel rozezlení až v samotném
závěru. A jelikož střela děčínského Hatchera košem nepropadla a tak se z výhry radovali
Orli. Důležité proti silnému
celku ze severu Čech byl především fakt, že domácí tým
předvedl svoji kvalitu a po prohře s Ostravou ukázal mnohem
lepší tvář. Především první
poločas se Prostějovu vydařil.
„Kluci ukázali charakter a morálku,“ shodovali se unisono
představitelé prostějovského
klubu.
-pk-

LUKA je v Orlové
Bývalý ostrostřelec hokejových
Jestřábů Vladimír Luka ukončil angažmá v Polsku a zamířil do Orlové,
kterou trénuje někdejší kouč
Prostějova Aleš Flašar. Už brzy se
tedy fanoušci opět dočkají a svého
někdejšího oblíbence opět potkají
na ledě Víceúčelové haly-ZS... Další
bývalý prostějovský hráč Radim
Antonovič napodobil Lukovy cesty
v uplynulém týdnu, kdy se dohodnul na angažmá u druholigového
nováčka v Uherském Hradišti.

CIBULKOVÁ hrát nebude
Tenisová extraliga se již nezadržitelně
blíží a do konečné podoby se tak dostáváitým,kterýbudeobhajovattitul
mistrůČeskérepublikyzroku2008(loni se nejvyšší soutěž družstev nehrála
kvůli Davis Cupu - pozn.red.). Již dříve
Večerník informoval o startu ruské
kráskyMarieKirilenkovéamyuždnes
víme, koho že tato hráčka nahradí.
„Hrát nebude Slovenka Cibulková,
naopak Rakušanka Bammerová
ano,“ prozradil Miroslav Černošek, šéf
prostějovského tenisu. Více najdete v
připravovanétenisovépříloze.
Zaslechl, zapsal, zaznamenal,
zaregistroval Petr Kozák

Smutná zpráva plná bolesti...

Zemřel STANISLAV BÁBEK
Neuvěřitelně smutná zpráva přišla jako blesk z čistého nebe v samém závěru
minulého týdne. V sobotu 27. listopadu zemřel po delší nemoci Stanislav Bábek,
sportovní veřejnosti dobře známý nestor prostějovského ledního hokeje a tenisu.
Když jsme tuto zprávu ověřovali, zasáhli jsme bolestně mnoho lidí, kteří Stanislava
Bábka znali dlouhá léta. Ještě během nedělního večera tomu nikdo nechtěl věřit.
Bohužel, Stanislav Bábek se od této chvíle na nás všechny už dívá z hokejového a
tenisového nebe. „Opravdu se tomu těžko dá uvěřit, Standa byl enormně vitální
člověk, tenis hrál na kurtech ještě v pětasedmdesáti a porážel o mnoho let mladší
borce. Je pravda, že poslední léta byl hodně nemocný. Za svůj život vychoval
desítky skvělých hokejistů i tenistů. Bude nám všem hrozně moc chybět,“ svěřil
se nám dojatě Zdeněk Pěnička, redakční fotograf PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a dlouholetý přítel Stanislava Bábka.
A my všichni, kdo jsme tohoto skvělého sportovce znali, víme, že to byl i člověk
čestný, poctivý a upřímný. Se Stanislavem Bábkem se přijdeme všichni rozloučit
dnes, tedy v pondělí 29. listopadu ve 14.00 hodin do Obřadní síně Městského
hřbitova v Prostějově.
-mik-

„PŘEDZÁPAS“ JIŽ OD 18:05
HODIN: TIPSPORT EXTRALIGA
LEDNÍHO HOKEJE HC EATON
PARDUBICE - HC SPARTA

HOSPŮDKA KOVÁRNA,

i-i-fifi

Poděbradovo náměstí 7, Prostějov
internet aRwMA!
ZDA
ve společných prostorách s hernou BROADWAY

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

Reality

29. listopadu 2010

16

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
1+1, Mozartova ul.
Kč 6.000,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Vrahovická ul.
Kč 4.000,-/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

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

S
S
L
L
E
E
V
V
A
A
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
O
V
I
N
K
A

N
O
V
I
N
K
A

Prostějov,Krátkául.
Prodej většího stavebního místa poblíž centra. Krásná
zahradasestaršímRD(kdemolici).Pozemekovýměře
1512m2,veškeréinž.sítě.
Cena:Kč3.090.000,-

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

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

Prostějov,ul.Drozdovice
Prodej rodinného domku 2+1, 10 minut od centra
města. Dům k opravě, možnost rozšíření do podkroví, do ulice nová plast. okna a dveře, část. podsklepeno.
Zast.plocha109m2.
Cena:Kč891.000,N
O
V
I
N
K
A

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

POSLEDNÍCH 5 BYTŮ!
Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory.Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání

Prostějov,Vrahovickául.
AKCE! Při rezervaci do 20.12. sleva 8%!
Prodej nových bytů po slevě:
3+kk(80m2)
Kč1.671.640,3+kk(81m2)
Kč1.680.840,Cenagaráže
Kč182.000,-

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
Kč670.000,-SLEVA!
2+1,ul.Šárka–DB,75m2,2.patro,pův.stav
Kč720.000,--SLEVA!
2+1,Okružníul.–DB,cihla,1.patro,balkon,50m2
Kč750.000,2+kk,Studentskául.–DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč990.000,--SLEVA!
2+1, Tylova ul. – OV, cihla, 55 m2, zv. přízemí, balkon,
porek.
Kč1.190.000+provize
3+1, sídl. E. Beneše – OV, 70 m2, 2. patro, plast. okna,
lodžie
Kč1.250.000,3+1,sídl.Svornosti–OV,cihla,85m2,4.p.,lodžie,plyn.
ÚT
Kč1.295.000,--SLEVA!

Nabízíme:
RD – PRODEJ

www.jhreality.cz

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.

Rubriky, pozvánky, inzerce
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Stallo se před....
27. 11. 2000
►HOKEJISTÉ SE DRŽÍ NA ŠPICI
Další dva zápasy první ligy odehráli hokejisté Prostějova, kteří
nejdříve přivítali po léta nevyzpytatelnou Kadaň, aby následně
zajížděli na led Písku, kde se Hanákům tradičně nedaří. A chmurné
myšlenky dokonaly naplnění... Přestože v domácím souboji proti
Severočechům měla „žlutomodrá síla“ místy až drtivou převahu a
hráči se těšili podpoře halsivek z hrdel čtyř a půl tisícovek diváků,
na body to nestačilo! Exprostějovského gólmana Šlupinu totiž
překonal pouze obránce Švec, zatímco Chlad inkasoval čtyřikrát!
Napravit toto zaváhání vyrazili svěřenci trenéra Přecechtěla na jih
Čech. Tam jim však v cestě stálo nejen „nepřátelské“ prostředí, ale
i sudí Ondřej, který vyloučil hned čtrnáct našich hráčů a dalším
pěti udělil osobní a disciplinární tresty. Domácí přitom pykali
jen třikrát... I tento nepoměr zapříčinil těsnou prohru v poměru
4:5 (branky HC Prostějov: Palinek, T. Hradecký, Šakarov, J.
Hradecký). V průběžné tabulce první ligy tak Prostějov klesnul na
sedmou příčku a šéf klubu Robert Kolář vyhlásil tuhý boj o play
off. Zapojit se měli i fanoušci, kteří díky zájezdu zdarma měli po
Šumperku opanovat i Brno! Další změny potkaly hráčský kádr,
který opustil obránce Matečný, jenž na vlastní žádost klub opustil
a zamířil do Havířova, odkud náhradou přišla dvojice Suchánek
- Melichárek!
► FOTBALISTÉ V PŘECHODNÉM OBDOBÍ
Druholigový tým SK LeRK Prostějov se v listopadových dnech
nacházel v takzvaném přechodném období po konci podzimní
části a před startem zimní přípravy. Jeho součástí bylo přátelské
utkání proti Opavě, které svěřenci kouče Trnečky sehráli v
Olšanech u Prostějova a v němž zvítězili díky proměněné penaltě
Randy a gólu Bartese čtyři minuty před koncem 2:1. K mužstvu
se už připojili navrátilci z hostování Boniatti, J. Zbožínek, bratři
Kopečtí, či Přecechtěl, jednání se vedla o setrvání kmenových
hráčů Sigmy Olomouc Gáby, Spáčila a Laštůvky.
► KOSTELEČTÍ PROMRHALI NÁSKOK, ALE VYHRÁLI
Házenkáři Kostelce na Hané vstoupili do druhé poloviny první
ligy mužů vítězstvím nad Náchodem, o které se však na domácí
palubovce strachovali až do poslední vteřiny. Přitom tomu tak
být zdaleka nemuselo. Již od počátku si totiž svěřenci trenérské
dvojice Grepl - Hegar vytvořili poklidný pětibrankový náskok,
který necelou čtvrthodinu před koncem vzrostl na sedmigólový
rozdíl. A i když ještě v době, kdy do závěrečné sirény chyběly čtyři
minuty, měli Kostelečtí pět branek navrch, nakonec z toho bylo
drama, když výhru musel v poslední minutě pojišťovat Vařák. I
tak se ale Kostelec pousnul v tabulce už na pátou příčku.
-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. Již ve dvou
číslech jsme vám nabídli úvodní
díly ALMANACHu, dnes nahlížíme do padesátých let minulého
století, od kdy se datuje vznik organizovaného basketbalu. Příště
se už dočtete něco o vzniku organizovaného basketbalu.
50. LÉTA - VZNIK
ORGANIZOVANÉHO
BASKETBALU
Léta vzniku organizovaného basketbalu jsou neodlučně spojena
se jmény pedagogů středních
škol. Byli to především František
Zapletal, Vladimír Zeman, Rudolf
Svoboda a další. V roce 1952
vznikla sportovní škola dorostu v
košíkové při střední průmyslové
škole stavební, hlavně zásluhou
profesora Zapletala. V jeho výběru se objevují poprvé jména
Břetislav Muller, Pavel Lasovský,
či Václav Teprt. Pod hlavičkou
střední průmyslové školy stavební se toto družstvo zúčastnilo
jako vítěz Moravy celostátního
turnaje v Pardubicích, kde obsadili 5.místo. Tento úspěch se stal
impulsem pro vznik řady družstev

František Slavotínek slaví „pětašedesátiny“
y“

LEDNÍ HOKEJ:
KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
JIŽNÍ MORAVY A ZLÍNA - 14. KOLO
HC GREWIS PLUMLOV
HC UHERSKÝ BROD
ČTVRTEK 2. 12. 2010 19:15 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

BOX
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MUŽŮ A ŽEN 2010
PÁTEK 3. 12. 2010 14:00 HODIN
SOBOTA 4. 12. 2010 14:00 HODIN
NEDĚLE 5. 12. 2010 10:00 HODIN
Společenský dům, Komenského ul.
více čtěte na straně 25

INZERCE

LEDNÍ HOKEJ:
LIGA JUNIORŮ - 25. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VHK VSETÍN
PÁTEK 3. 12. 2010 19:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

FUTSAL
OKRESNÍ LIGY OKF 2010/2011
TURNAJE 1. a 2. LIGY MUŽŮ
A VETERÁNŮ
SOBOTA 4. 12. 2010
8:00 - 16:00 HODIN
NEDĚLE 5. 12. 2010
8:00 - 16:00 HODIN
hala ZŠ a RG Prostějov
a Městská hala
Kostelec na Hané - hala
Nezamylice na Hané
více čtěte na straně 25

hrálo se na letní tělocvičně a v sokolovně. Do finále se probojoval
náš tým, soupeřem mu byl VAAZ
Brno, který zvítězil o dvanáct bodů . Tento tým se stal na dlouhých
třicet let naším tradičním rivalem,
někdy měli navrch hráči VAAZ
Brno, jindy my...
V tomto období se pod vedením
profesora gymnázia V.Zemana
vytváří základ družstva žen a začíná první velmi úspěšná etapa.
Většina hráček se rekrutovala
ze základní devítileté školy v
Bedihošti, ty byly jako žákyně
přebornicemi Olomouckého kraje. Toto družstvo se probojovalo
do II. národní ligy, kde po 4 roky
svádělo boje o 1.místo, především
s týmy Kyjova a Přerova. Hráčka
Prostějova Marie Orálková se
stala juniorskou reprezentantkou
ČSR. Družstvo tvořily hráčky:
Dušková, Kotyzová, Burešová,

Berezová, Pázlerová,
Matějíčková, Petýrková,
Hana a Eva Šamánkovy,
Hrubanová, Orálková,
Václavíková, Zapletalová,
Storová, Poláková a další.
Členkou reprezentačního
výběru juniorek ČSR se
stala Marie Orálková. Ta
později přestoupila do klubu VŠ Praha, kde se stala
kapitánkou, poté hrála za
ligový Přerov, kde tragicky
přišla o život. V roce 1959
začínají hráčky odcházet na vysoké školy, zmíněná Orálková do
Prahy, Pázlerová do Brna, ta později hraje nejvyšší soutěž za Kyjov,
po svém provdání do Rakouska
pokračuje v basketbalové kariéře
ve Vídni.Zapletalová odešla do
Královopolské Brno a Matějčková
do Opavy. Shodou okolností z
Prostějova odchází i úspěšný trenér Zeman, získal místo učitele na
pedagogické fakultě v Olomouci a
končí s trénováním. První, velmi
úspěšné družstvo žen tak rokem
1960 v Prostějově končí, zbytek
hráček přechází do Olomouce...
převzato z www.bkprostejov.cz

FOTBAL
LA LIGA - 13. kolo nejvyšší
španělské soutěže
FC Barcelona - Real Madrid
PONDĚLÍ 29. 11. 2010
21:00 hodin
FOTBAL
EVROPSKÁ LIGA základní skupina
US Palermo (Itálie)
- AC Sparta Praha
ČTVRTEK 2. 12. 2010
21:05 hodin
TENIS
DAVIS CUP
- FINÁLE Srbsko - Francie
PÁTEK 3. 12.
- NEDĚLE 5. 12. 2010
14:00, 15:00, resp. 21:00 hodin
LEDNÍ HOKEJ
TIPSPORT
EXTRALIGA
HC Kometa Brno
- HC Oceláři Třinec
PÁTEK 3. 12. 2010
18:00 hodin

Přijďte na GALAVEČER ankety „O nejlepší sportovce roku 2010“

V měsíci listopadu oslavil svoje půlkulaté
jubileum bývalý vynikající překážkář
FRANTIŠEK SLAVOTÍNEK, který začínal v
Atletickém klubu Prostějov, odkud to dotáhl až k
titulu mistra Československé republiky v běhu
na 110 metrů překážek, který získal v roce 1969,
9,
v době kdy závodil za USK Praha. Po skončení aktivní kariéry začal
v prostějovském oddílu působit jako trenér a vychoval řadu reprezentantů.
Mladé naděje v atletickém klubu Prostějov pak trénuje doposud.
„Avšichni mu přejeme hlavně zdravíčko,“ vzkazuje za celou prostějovskou
atletiku Milan Čečman, předseda AK Prostějov. K početnému zástupu
gratulantů se připojuje i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
-pk-

Sportovní tipy týdne

dospělých v okrese Prostějov:
Sokol Bedihošť, Sokol Určice,
Sokol Kostelec n.H. a Hanácké
železárny. Tato družstva, spolu
s týmy prostějovských středních škol uskutečňují okresní
přebor. V roce 1956 se vytváří
družstvo mužů, které hraje přebor Severomoravského kraje.
Družstvo je složeno z bývalých
členů sportovní školy dorostu
v košíkové, doplněné odbíjenkáři OP Prostějov a házenkáři z
Bedihoště a Kostelce na Hané.
Ve stejné době je však nečekaně
zrušena sportovní škola dorostu a
slibně rozbíhající sport čelí odchodu hráčů, a to jak k jiným sportům,
tak řada chlapců nastupuje na vojnu. Po návratu Vladimíra Běhala
z vojenské služby vzniká po dohodě s Vladimírem Zemanem
sportovní klub košíkové pod
hlavičkou TJ OP Prostějov, v této
podobě přetrvává dodnes i když
soustřeďuje pouze ženskou část
basketbalového hnutí. V roce
1960 se vedení oddílu rozhodlo,
že za rok vzniku organizovaného
basketbalu bude považován rok
1950 a k tomuto výročí uspořádal turnaj za účasti osmi týmů.
Naše družstvo mužů hrálo do té
doby v Olomouckém kraji, po
reorganizaci bylo převedeni do
Jihomoravského kraje. Týmy
byly rozděleny do dvou skupin,

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

PROSTĚJOV - Jak jsme
P
už na stránkách Večerníku
u
několikrát informovali, přín
pravy na letošní anketu „O
p
nejlepší sportovce roku“ v
n
rámci regionu Prostějovska,
rá
tentokrát s letopočtem 2010,
jsou v plném proudu. Tak jako každý rok, i letos ji vyhlašuje Okresní sdružení ČSTV
Prostějov. A sluší se zopakovat,
že den za dnem se blížící vyhodnocení s sebou nese jednu

zbrusu novou inovaci. Zatímco
přípravná část je stejná jako
v předcházejících obdobích,
slavnostní vyhlášení se uskuteční v rámci důstojného galavečera, kterého se můžete
osobně zúčastnit. Bezplatné
vstupenky si je možné ještě dne
s objednat v sekretariátu OS
ČSTV Prostějov!
Doposud byli nejlepší sportovci a
sportovkyně, ale i trenéři, funkcionáři, oddíloví činovníci či rozhod-

Sportovní tipy týdne

HÁZENÁ:
2. LIGA MUŽŮ,
SKUPINA MORAVA-JIH - 10. KOLO
TJ SOKOL II. PROSTĚJOV
SOKOL SOKOLNICE
SOBOTA 4. 12. 2010 15:00 HODIN
hala ZŠ a RG, Studentská ul.

FUTSAL:
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR
2010/2011
dvojzápas RELAX PROSTĚJOV
INDIANA PLUMLOV
SOBOTA 4. 12. 2010
16:00 a 17:00 HODIN
Městská hala Kostelec na Hané

VOLEJBAL
STŘEDOEVROPSKÁ LIGA - 11. KOLO
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
SLÁVIA UK EU BRATISLAVA
(Slovensko)
SOBOTA 4. 12. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

LEDNÍ HOKEJ
LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“
23. KOLO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SHK HODONÍN
SOBOTA 4. 12. 2010 17:00 HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

čí ohodnocováni v přednáškovém
sále Národního domu. V posledních letech se však začaly stále
více a silněji ozývat hlasy toužící
po úpravě a reorganizaci ankety.
A k něčemu takovému došlo právě letos. „V letošním roce bude
mít anketa zbrusu novou formu.
Zatímco samotná přípravná část
se nemění, slavnostní vyhlášení se
uskuteční v rámci galavečera a to
v Městském divadle v Prostějově
dne 10. prosince 2010 od 17:00

FUTSAL
ČESKÝ POHÁR 2010/2011
TURNAJE V RÁMCI
PROSTĚJOVSKA
NEDĚLE 5. 12. 2010
8:00 - 19:00 HODIN
hala Nezamyslice na Hané a
Městská hala Kostelec na Hané
více čtěte na straně 25

HÁZENÁ:
1. LIGA MUŽŮ - 10. KOLO
TJ SOKOL KOSTELEC
NA HANÉ-HK
TJ BYSTŘICE
POD HOSTÝNEM
NEDĚLE 5. 12. 2010
10:30 HODIN
Městská sportovní hala
v Kostelci n.H.

hodin,“ zopakoval Večerníku
Ladislav Pospíšil, předseda OS
ČSTV. Přehled všech nominovaných sportovců pro jednotlivé kategorie, tj. jednotlivci mládež - dospělí, kolektivy mládež
- dospělí – nižší soutěže (okres,
kraj) a vyšší soutěže, aktivní
sportovci - veteráni, sportovci
zdravotně postiženi, trenéři-cvičitelé, rozhodčí, zasloužilí
funkcionáři a Cena fair-play
najdete v příštím čísle.
-pk-

LEDNÍ
HOKEJ:
KRAJSKÁ
LIGA MUŽŮ
JIŽNÍ MORAVY A ZLÍNA
15. KOLO
HC GREWIS PLUMLOV
HHK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
NEDĚLE 5. 12. 2010
16:15 HODIN
Víceúčelová
sportovní hala-ZS

Reality

29. listopadu 2010

777 251 878

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

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

tel.:
mobil:

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!

3+1 Hybešova, PV
Tel: 777 231 606
Nadstand, 1. Patro, nová luxusní kuch. linka
vč. spotřebičů, vlastní plyn. kotel, neprůchozí světlé pokoje, prostorná komora, lodžie a
vlastní sklep. Orientace sever-západ.
Cena: 1.600.000 Kč

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
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

čený, pozemek 269 m2
1+kk Krasická, PV
Tel: 777 231 606
OV, v novostavbě, II. patro s výtahem, výměra
2
38 m , cihlový. Částečně zařízen: sedací souprava, stolek, kuchyňský stůl + židle, šatní skříň
v předsíni, lednička.
Cena: 1.000.000 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.
3+1, n/c, Divišova, PV
8.000,-/měs.vč.ink.
4+1, n/c, Bulharská, PV
9.000,-/měs.vč.ink.

BYTY PRODEJ:
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

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

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,

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

Byty:
1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m2, lodžie
659 tis.Kč
1+1 DB panel, E.Beneše
780 tis.Kč
2
735 tis.Kč
1+1 OV cihla, Krapkova, 40 m
1+1 OV cihla v RD, vybavený
830 tis.Kč
1+1 OV Sídl.Svobody, 37 m2
855 tis.Kč
1+1 OV, Krasická
990 tis.Kč
1230 tis.Kč
1+1 v OV, Krasická, 45 m2, vl.kotel
1+1 DR cihla, Studentská, 61m2, vl.kotel
1075 tis.Kč
780 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
699 tis. Kč, SLEVA
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2
1110 tis.Kč, SLEVA
2+1 OV cihla, Moravská, 61 m2
2+kk DR cihla, Studentská, 68 m2 (vl.kotel) 1220 tis.Kč, SLEVA
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
1599 tis.Kč
3+1 OV panel, A.Slavíčka, 75 m2, krásný byt
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

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
1+0 Olomoucká
4 tis.Kč, NOVINKA
1+kk Sídl.Svornosti
5,8 tis.Kč vč.ink., NOVINKA
1+1 Manhartova, podkroví
4,5 tis.Kč + 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 Českobratrská
6,7 tis.Kč.vč.ink.
2+1 Martinákova
8 tis.vč.ink.
2+1 Fanderlíkova
5 tis.+ ink.
2+1 Krasická, podkroví
9 tis.Kč + ink.
2+1 Havlíčkova
5 tis.Kč + ink.
-------------------------------------------------------------3+1 Karlov
8 tis.Kč + inkaso
3+1 Martinákova, zaříz.
8,9 tis.Kč vč.ink.
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
RD V. Outraty, 80 m2, nejl.jako neb.prost.40 tis./rok
RD 1+1 v Přemyslovicích, zahrada
5 tis.Kč + ink.
RD 2+1 na Husově nám., zahrada
7 tis.Kč + ink.

Rodinné domy:
2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
380 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa
565 tis.Kč
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
860 tis.Kč
3+1 Dub nad Moravou, rekonstr.
890 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m2
1020 tis.Kč
3+1 Otaslavice, zahr., 870 m2
1300 tis.Kč, NOVINKA
3+1 Krasice s dvorkem, pěkný
1880 tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516 m2
1950 tis.Kč
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
7+1 Vřesovice, 280 m2, velmi pěkný
2020 tis.Kč
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
- prodej Šmeralova, Pv
225 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
Stav.poz. ve Vrahovicích, 577+ 80 m2
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

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

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

Byty pronájem Prostějov
1+kk E.Beneše, po rek.
4.900 Kč+en
5.100 Kč+en
1+kk Drozdovice, 31m2.
1+1 Krasická, 40m2 + gar.stání
7.000+en
2+kk Drozdovice, 51m2, novostavba
6.500 Kč+en
3+kk Drozdovice, 77m2, novostavba
9.500 Kč+en
3+1 A.Slavíčka, po rek., zařízen 10.000 Kč+en
2
10.000 Kč+en
4+1 V. Špály, 91m , po rek.

Byty prodej Prostějov
1+kk OV, E.Beneše
629tis Kč
1+kk DV, E.Beneše
650tis Kč
1+1 OV, E.Beneše, po rek.
750tis Kč
1+1 OV, Okružní, po rek.
750tis Kč
2+1 OV, 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 1.490tis 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
2
Poz. Domamyslice, 1426m .
1400 Kč/m2
Pronájem ordinace, PV Karlov.
5tis Kč
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek.890tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč

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

8.000 Kč vč. en

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

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: 776 294 498
1+1 OV, PV B. Němcové
750tis Kč
2+1 OV, Barákova, cihla, po rek.
950tis 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 s lodžií. Dům
i byt po celkové rekonstrukci. Byt se prodává
včetně všeho vybavení. Cena 980 000Kč
◘Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2,zv. přízemí,dům po celkové rekonstrukci, bezbariérový přístup
Cena 1 150 000 Kč

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

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2. patro,
54 m2, velký, pěkný.
Cena 920 000 Kč
◘ Prodej bytu 2+kk s lodžií v klidné části
PV, 4/4.výtah,dům po revitaliaci,vlastní kotelna, nízké měsíční náklady. Cena: 825.000 Kč
◘ Prodej bytu 2+1,Anglická panel plast.
okna, šatna.
Cena 785 000 Kč
◘ Prodej bytu 1+kk, po kompl. rekonstrukci, OV, lodžie, 30m2
Cena 620 000 Kč
◘ Pronájem 1+kk s lodžií, 5500 Kč vč.ink

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

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

2+1, DB, Belgická, panel, 54m2, byt i dům po
rekonstrukci.
Cena 990.000Kč
CENA K JEDNÁNÍ !!
2
3+1, DB, Šárka, panel, 68m , byt původní stav.
Cena 890.000Kč. – SLEVA !!

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 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

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, OV/panel., 6.p.,60
2
m , lodžie, šatna, parkety, dlažba. Nízké náklady
na bydlení
990 000,- Kč
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

Byty prodej

Tel.: 606 922 838
OSTATNÍ NEM.VČETNĚ FOTOGR.NA WEB.
STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL.ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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

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. přípojka. Pozemek 1500 m2, z toho zastavěná plocha 780 m2
Cena 350,- Kč/m2
KOMERČNÍ PROSTORY
Pronájem komerčního prostoru v II. NP budovy hotelu Gól - bývalé restaurace, o výměře
450 m2
13 000,- Kč/měs.
Pronájem Kostelecká (sídlo České pojišťovny) – lukrativní kancelářské a obchodní prostory v 4 patrové administrativní budově v centru.
Prostory od 14 do 600 m2 ihned k pronájmu.
Info v RK
REKREAČNÍ NEMOVITOSTI

Chata Mostkovice 3+1, poz. 1156 m2, koupelna,
wc, žumpa, krásné místo v blízkosti Plumlovské
přehrady, možnost stavby RD.
1300 000,- Kč
Rekreační chata Stražisko, pozemek 350 m2, 3+2,
veranda, terasa, v dobrém stavu.
480 000,- Kč

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

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

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 Svatoplukova 60m2 cihla
680.000Kč
2+1 Dolní OV 63m2 nová koupelna 850.000Kč
2+1 V.Špály OV
939.000Kč
2,5+1 Okružní OV 63m2+lodžie
825.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 1.050.000Kč
2+1 Olomoucká OV 55m2 cihla
820.000Kč
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 PV 59m2 po celkové rek.
2+1 u centra 60m2 cihla

700.000Kč
1.295.000Kč
1.350.000Kč

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

1.360.000Kč

DOMY

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

246.000Kč
350.000Kč
350.000Kč
439.000Kč
739.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
189.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 2+1 5km od Konice
695.000Kč
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. 1.365.000Kč
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 Svornosti 40m2 cihla
5.800 vč. ink
1+1 Brněnská 40m2+lodžie
5.200 vč. ink
2+kk Seloutky po rek 60m2 zařízený 5.900Kč vč.ink
2+kk Krasická 62m2 zánovní
6.900+ ink
2+1 Italská i zařízený
5.900Kč +1.300ink
2+1 Krasická 73m2 cihla
6.000Kč+ink
2+1 Západní zánovní
6.900Kč+1300ink
2,5+1 S.Svobody 63m2 po celk. rek. 8.000Kč vč.ink
3+1 Okružní 78m2
8.000Kč vč.ink
RD 2+kk Přemyslovice po rekon. 5.000Kč+ink

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

4.500Kč+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 900.000,-Kč
3+1 Kostelec na Hané, OV, panel, 72 m2
Cena: 1.250.000,-Kč
3+1 Vrahovická, PV, OV, cihla
1.150.000,-Kč
3+1 Bedihošť,OV, cihla, zahrada, garáž
1.590.000,-Kč
4+1 Moravská, PV, OV, cihla
1.430.000,-Kč

Domy prodej:
RD 3+1 Smržice, garáž, zahrada
1.480.000
RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, k rekonstrukci
950.000,-Kč

Ostatní:
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 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
3+1, 100 m2 Křížkovského
6.000 Kč + ink
VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY:
BYT 1+1 E. Beneše, 34 m2
570.000 Kč
BYT 1+1 Šmeralova, 34 m2
630.000 Kč
BYT 2+1 Kralice na Hané, 62 m2
720.000 Kč
BYT 2+1 J. Zrzavého, 60 m2
850.000 Kč
BYT 2+1 Moravská, 61 m2
970.000 Kč
BYT 3+1 Olomoucká, 72 m2
990.000 Kč
BYT 3+1 Brněnská, 75 m2
1.100.000 Kč
RD PLUMLOV, poz. 1995 m2
1.890.000 Kč
SLEVA! Nový RD 5+KK
BRODEK u PV 2.250.000 Kč
ŘAD. RD 3+1 PROSTĚJOV
– Krasice 2.480.000 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

Vyměním větší městský byt za menší.
Tel.: 739 415 619.

www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortních pokojů
a apartmánů. Krátkodobě
i dlouhodobě, pro jednotlivce,
páry i skupiny. Tel.: 776 544 388.

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.

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.

Koupím RD 1 + 1 nebo menší 2 + 1 i
bez zahrady – Klenovice, Skalka.
SMS na tel.: 734 490 592

Pronajmu byt 2 + 1 a 3 + 1 v centru města. Tel.: 777 618 587, 602 787 096.

Prodám byt 1 + 1, OV, lodžie, nízké náklady, Libušinka, cena 700.000 Kč.
Spěchá. RK nevolat! Volat po 16.00
hod. 775 607 263.

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., 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
* 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
Byty v novostavbě u centra:
* 2,5+kk, 60 m2, balkon, výtah,
sklep, 1.350.000 Kč
* 2+kk, 58 m2, velká terasa,
výtah, sklep,1.200.000 Kč. Kuchyň.linka dle vlastního výběru zdarma,možnost
výběru dekoru plovoucích podlah.
Rodinné domy a pozemky:
* 5+1, zahrada, v.rek., Klenovice n/H.,
650.000 Kč
* 3+1, zahrada, po rek., Lutotín,
1.600.000 Kč
* 6+2, v rek., zahrada, Čechovice,
1.600.000 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:
* 3-4 pokojový byt
* rodinný dům , do 4,5 mil. Kč,
v Prostějově
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
Koupím RD v Prostějově nebo do 30
km. Platba ihned. 773/631 631.
Hledám domek k celkové rekonstrukci,
demolici do 20 km od PV. Volejte 775
635 832.
Koupím pole, zahradu, travnatou plochu s příjezdovou cestou od 500m2 a
víc, do10 km od PV. Platba v hotovosti
20 – 30 Kč/m2. Tel. 608 601 719.
Pronajmu 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.
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.
Koupím byt 3+1 v OV, jižní část města. Ne RK! Tel.: 604 487 707
Hledám 2+1 OV cihla v PV. Ne RK!
Tel.: 777 790 057
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.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 +
1 v PV, 721 749 248.

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!
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.

Prodám byt 3 + 1 v OV, 604 988 597.
Prodej bytu 3 + 1, OV/P, 74 m2, lodžie,
po kompl. rekonstr v blízkosti centra.
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.

Prodám RD k rekonstrukci v Určicích.
Cena 300 tis. Kč. RK nevolat. Tel.: 721
817 009.

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.
Hledám pronájem bytu 1 + 1 nebo 2
+ 1 v Prostějově. Tel.: 739 322 895.
Pronajmu garáž, B.Šmerala, uzavřený
objekt. Tel.: 723 039 347.
Prodej řadové garáže - Močidýlka.
Garáž je ve velmi dobrém stavu s možností připojení elektřiny. Volná ihned.
602 558 388
Pronájem garážového stání v suterénu
novostavby v Krasicích. 602 558 388.
Prodej bytu 2 + 1, OV/C, 79 m2, lodžie, šatna, pův. stav. Garanční fond
bydlení, tel.: 774 101 818.
Vyměním městský 2 + 1 s výměrou 60
m2 v centru města vedle radnice, za
garsonku. Nízké náklady. Tel.: 608 33
20 80.

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

Prodám byt v OV 3 + 1 ul.
Olomoucká, 72 m2, cena dohodou.
Nevolat RK. Tel.: 608 83 16 81.

Prodám domek v obci Skalka 2 + 1,
vhodné i jako chalupa. Dvůr, zahrada.
Bližší Inko na tel.: 608 33 20 80.

Pronajmu 1 + kk, po rek., cena vč. ink.
5.800 Kč. 790 36 36 38.

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.

Prodám byt 2 + 1, DB, cihla,
Šafaříkova ul. 607 774 466. RK nevolat!

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, 569 000Kč. 737 772 130.
Prodám garáž na Šmeralově ul. u
PFAFFu. Tel.: 776 038 107.

Pronájem 3+1, ihned, 608839131.
Pronájem bytu 2 + 1 v RD, 72 m2, nájem + ink. 4.700 Kč + 2.500 Kč. Tel.:
739 250 495.
Pronajmu příp. prodám garáž u nové
nem. Tel.: 776 123 485.
Prodám byt 2 + 1, OV, cihla, Vl.
Ambrose, 607 774 466, RK nevolat!

Pronajmu 1 + 1, 38 m2, poblíž centra.
Tel.: 777 973 937.

Prodám byt 2 + 1, 51 m2, v OV,
Okružní ul., PV. Panel. dům po revitalizaci, cena dohodou. Tel.: 728 268
853.

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.

Pronajmu 3 + 1 v PV, sídl. E.Beneše.
Cena 9.000 Kč vč. ink./měs. Volný od
1.1.2011. Tel.: 739 123 227.

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

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

Prodej RD ve Vrbátkách, 607 877 720.
RK nevolat!
Pron. gar. stání, 602745131.
Prodám byt 2 + 1, OV, cihla, Moravská
ul. 607 774 466. RK nevolat!
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Pronajmu 2 + kk po rek., Tyršova ul.,
5.000 Kč/měs. + ink. A 1 + 1 Pražská
ul., 4.000 Kč/měs. + ink. Tel.: 608 776
089.
Prodám chatu na Plumlovské přehradě u vody. Tel.: 608 776 089.
PRONÁJEM BYTU 2 + KK - 3KM
OD PV. KOMPLETNĚ VYBAVENÝ (INTERNET, TELEVIZE,
PRAČKA, VANA, SEDAČKA, POSTELE, LINKA, SPORÁK) 6.000,VČETNĚ INKASA, KAUCE - DOHODA, NEKUŘÁK, ZVÍŘATA NE! TEL.: 608 215 911.
Pronajmu 3 + 1 na Sídl. svobody,
3.p., částečně zařízený, rekonstrukce jádra, nájem 5.500 Kč + ink. Tel.:
604 430 934.
Prodám nebo pronajmu levně garáž za
Mechnaikou. Tel.: 737 321 069.
Koupím byt 3 + 1 v OV, v lokalitě
Dolní, Tylova, Brněnská a blízké okolí, možno i k rekonstrukci. Tel.: 728
268 853.
Pronajmu byt na Sídl. svobody 3 + 1 s
alkovnou, i dlouhodobě, možnost i garáže. Ne reality! Tel.: 732 215 683.
Prodám byt 2 + 1, Šárka, po rekonstrukci, 1.000.000 Kč. Dohoda možná. Tel.: 739 66 47 07.
Pronajmu byt 1 + 1, Sídl. svobody,
5.500 Kč. Tel.: 728 005 674.
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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.
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
Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. Tel.:
603 534 795.
Práce domů po tel., 1 uzavřený případ
12 000 Kč, tel.: 775 974 169.
Cestap s.r.o.– IHNED dp HPPpřijme
elektrikáře (ČSN minim. 6). GSM
603 202 023. Plat dohodou.
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.
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.

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling. T.: 737 564 790, 9-12h.
www.studio365.eu
Nabízím práci pro zedníka, sádrokartonáře, pomocného pracovníka, na ŽL.
Tel.: 732 423 432.
Nabízíme práci v kanceláři v
Prostějově. Tel.: 776 248 323.
Přijmu pedikérku na ŽL. Tel.: 775
079 985.
Přijmeme obsluhu do herna- baru
Plzeňka na Krasické ul., Prostějov. Info
p. Belo 608 767 273, pí. Konečná 775
646 150, osobně v herna- bar Plzeňka,
Krasická ul., Prostějov. Spolehlivost
podmínkou.
Obsazujeme pracovní místa: telefonista, asistent, referent, manager, obchodní
zástupce a realitní makléř. Nabízíme zajímavou práci, výdělky 25 - 40 000
Kč/měs. firemní vůz a telefon k dispozici. T: 605 254 556.
Přijmeme asistenta/ku do kanceláře v
Prostějově. Výdělek 30.000 Kč. Tel.:
737 38 76 71.
Sháníte práci? Hledáme komunikativní spolupracovníky do prostějovské
pobočky rozvíjející se firmy. Nabízíme:
volnou pracovní dobu, plat od 20.000
Kč, benefity. Tel.: 602 733 532.
Hledám učitele na počítačový program
METLAB. Tel.: 604 521 870.
Pro provoz naší pobočky v regionu, hledáme pracovníky -ce. Nabízíme volnou
prac. dobu, rekvalifikaci, 28 – 50
000kč/měs. a postup. Žádný prodej ani
pojišťovnictví. Věk a praxe nerozhodují. Tel.: 728 958 301.
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
do hlavního pracovního poměru lakýrníka.Nabízíme zázemí stabilní společnosti, odpovídající mzdové podmínky a
závodní stravování. Požadujeme vyučení a praxi v oboru, bezúhonnost.
Osobní kontakt pouze po tel. domluvě.
Tel: 777 632 869 p. Vejmola po-pá
8.00-16.00
Práce domů. Za Vaši SMS s adresou zašlu nabídku, 728 490 077.
Přijmeme spolupracovníky do kanceláře na vyřizování technické admin. Tel.:
604 765 014
Zavedený noční klub v Prostějově,
nabízí místo společnice se zajímavým ohodnocením v poklidném a seriozním pracovním kolektivu.
Neotálejte a volejte denně na tel.733
202 001 po 21.h.
Přijmu na ŽL pedikérku/a, tatéra/ku.
775 079 985.
www.internetjob.cz/ivana
BIG BEN SCHOOL, s.r.o., vypisuje
výběrové řízení na pozici: LEKTOR/KA ANGLICKÉHO JAZYKA. V případě zájmu vyplňte dotazník
na: www.big-ben.cz. Kontakt: info@big-ben.cz, tel.: 777 562 788
Hledám asistentku poj. KOOPERATIVA na 1/2 úvazek s nástupem od 2011.
Obchodní zastoupení. Lidická 38, PV,
777164309, jiri.dostal.rb@seznam.cz,
www.kooperativa-prostejov.cz
Nabízím výdělek nebo přivýdělek.
Nyní výhodná vánoční akce. Tel.: 733
725 025.
Pomozte nám s naší kanceláří.
Zaučíme, zaškolíme. Volejte pí.
Cetkovská 731 565 119.
Do připravovaného CONTOURS FITNESS pro ženy přijmeme trenérku.
Požadujeme znalosti a zájem o fitness,
vstřícnost, organizační schopnosti a
pracovitost. Odpovídající ohodnocení.
Práce v příjemném prostředí dámského
fitness. Tel.: 773 677 048.
Hledáme spolehlivé a komunikativní
kolegy do kanceláře v PV. Okamžité zaškolení. Plat 25.000/měs., možnost firemního vozu. Informace na tel. 724
819 526 sl. Derková.

Řádková inzerce

práci
nabízí
VÍTE UŽ TEĎ, ŽE VÁM BODU PO
VÁNOCÍCH CHYBĚT PENÍZE A
CHCETE OKAMŽITĚ ZAČÍT VYDĚLÁVAT? Tel.: 777 104 909.

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

finance
NEUSPĚLI JSTE?
! U NÁS ANO !
Bez poplatků do 24 hodin.
Schválení na kanceláři.
Tel.: 777 265 285
! ! ! PENÍZE ! ! !
Na příjem nebo na zástavu.
Bez poplatků a ručitele.
Přijmu spolupracovníky.
Tel.: 776 494 459
! ! ! NOVINKA ! ! !
Dnes požádáte, zítra ji máte.
Na příjem nebo na zástavu.
Spolupráce možná.
Bez poplatků. T. 774424671.
Na zást. soukr. inv. Tel.: 739 905 611.
Nebank. půjčky bez poplatků pro
zaměstnance i OSVČ, 731 128 385.
Rychlá půjčka pro všechny. Bez poplatků. Vyřízení za pár hodin. Tel.:
604 603 644.
PSV Invest s.r.o.
Společnost působící na trhu
realit a nebankovních služeb nabízí:
- výkup nemovitostí za nejvýše
možné ceny
- konsolidace úvěrů
- půjčky proti zástavě nemovitosti
- půjčky 5 - 40 tis. Kč do 24 hodin
kontakt recepce Po - Čt
Telefon: 582 331 331.
Peníze od 5 do 15.000Kč. Vyřízeno
do 24. hod. Tel.: 776 087 428
Peníze rychle a na ruku. Tel.: 775
300 501.
Vánoce se blíží a finance Vás tíží?
Půjčky 5 – 15.000 Kč. do 24. hod.
Tel.: 777 760 974.
Půjčíme komukoliv od 20.000 do
5.000.000 Kč. Vhodné i pro důchodce a ženy na MD. Tel.: 737 610
839.
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.
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služby

služby

Provádíme kompletní vnitřní stavební práce. 605 86 41 40.

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ zahájen
6.12.2010 denně od 13.00 – 18.00
hod., víkend 8.00 – 18.00 hod. Plumlovská ul. (vedle Úřadu práce). PRODEJ KAPRŮ od 19.12.2010. NEJLEPŠÍ CENY!

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo
e-mail: dacel@seznam.cz.
Stěhování, vyklízení, 775 132 134.

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721
344 771. Zemní práce strojen UNC

různé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBKLADAČSKÉ PRÁCE
koupelny
bytová jádra
balkony -terasy

-obklady, dlažby
sanita

Mob.: 604 259 957

Daruji za odvoz pěknou obývací stěnu
+ letiště vč. nočních stolků. Vše zachovalé. Tel.: 605 032 214.

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

Nabízím skleněné a dřevěné korálky,
fusingová sklíčka, řetízkovinu i komponenty k výrobě šperků. Tel.: 602
245 797, www.bizuterie-tomkova.cz
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.
Bílé a elektro zboží, nábytek se slevou
až 30%. Stavební materiál se slevou
až 40%. Tel.: 608 848 568.

STAROŽITNOSTI

GOLEM
SPOLEČENSKÝ

DŮM

SATELITY,
POČÍTAČE

Dne 1. prosince 2010
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka,
pana Františka PLAJNERA
z Křenůvek.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 4. prosince 2010
vzpomeneme smutné
13. výročí úmrtí
pan Ing. Miloše KONUPČÍKA
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera a syn s rodinami.

rychle, levně

Dne 28. listopadu 2010
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí od úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Aloise SMÉKALA
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Marie, Ivana
a syn Roman s rodinami.

LORD computer s.r.o.
Poděbradovo nám.2a
796 01 Prostějov
tel. 773 123 004,
582 331 412
Dne 2. prosince 2010
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Vojtěcha TROCHTY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové s rodinami.

Prodej palivového dřeva. Info na tel.:
604 853 059.
Králičí farma Vícov prodává chlazené
králíky 1kg/99 Kč. Objednávky na
tel.: 777 936 723.

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

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

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

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.

seznámení

zvířata

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

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

Jorkšíráčky „Vánoční štěňátka“ po
malých rodičích ZADÁM! Prostějov, tel.: 606 166 853.

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

Uzávěrka
řádkové
inzerce
je v pátek
3. prosince
v 10.00 hod

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

Domácí elektrospotřebiče a elektronika ! AŽ O 35% LEVNĚJI! oproti
maloobchodní ceně. Tel.: 731 565
119

Dne 28. listopadu 2010
jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí
paní Květoslavy PLÍŠKOVÉ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina..

Prodej, montáž, servis

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

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

Dne 27. listopadu 2010
jsme si připomenuli 5. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk SEIFERT.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Andrea s rodinou.

Díky za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
zapomenout nedovolí.

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.

daruji

Dne 5. prosince 2010
uplyne 1. rok, od úmrtí naší drahé
maminky, babičky a družky
Zdeňky FRÝBORTOVÉ.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte
s námi. Dcera Zuzana a Radek,
vnoučata a druh Stanislav.

prodám

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

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

vzpomínáme

Kombinovaná internetová a katalogová reklama a bezplatná zelená linka už od 1.590 Kč/rok vč. DPH. Tel.:
608 84 85 68.

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

Stavební sdružení provádí výstavbu
RD, rekonstrukce RD, bytů, obkladačské práce, zateplování budov a
jiné stavební práce. Tel.: 731 566
255, 608 46 38 84.

KERAMIKA PLUS

Doučím matematiku. 721 307 759.

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

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

Karel Sochor

20

auto - moto

Prodám štěňata Boloňského psíka za
2.000 Kč. Nelíná. Vhodné pro alergiky. Roztomilý vánoční dárek. Tel.:
721 133 397.
Prodám štěňátko pekinéze, 4.000 Kč,
604 783 540.

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

Najdete nás na adrese:
www.vecernikpv.cz

Sport
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Prostějovské plavecké naděje TJ POZEMSTAV jsou vidět U „Kamzíka“ se stal
králem DVOŘÁK!

Hned na třech plaveckých akcích pro mládež se představily
naděje oddílu TJ Pozemstav
Prostějov, které sbíraly medailové příčky v Brně, Olomouci
i ve Zlíně. „Dosáhli jsme řady
kvalitních výsledků i výkonů,“
pochvaloval si Petr Adamec, lodivod prostějovských plavců. Další
významné klání je na programu
v Prostějově. O víkendu 11.a 12.
listopadu se uskuteční Zimní
mistrovství ČR staršího žactva
(ročník 1997), ve kterém bude
mít oddíl TJ Pozemstav dvě želízka, Terezu Petželovou a Lenku
Skoumalovou, které na letním
šampionátu vybojovaly medailové
příčky.

motýlek za 29,13 vteřiny. Mladá
Martina Skoumalová na silnou
konkurenci nestačila a v disciplíně
200 metrů prsa skončila na celkovém 20. místě, když zaplavala za
2:57,29 min. Ve finálovém bloku
se nadějím TJ Pozemstav opět dařilo. První startovala ve finále padesátimetrového motýlku Tereza
Mráčková, která časem 28,94 sec.
obsadila nepopulární, ale přesto
cenné 4. místo. Tomáš Bátěk si v
následujícím finále na 200 metrů
prsa zaplaval své osobní maximum a dohmátl jako třetí v čase
2:17,07 minuty a poslední prostějovský finalista úvodního dne
brněnského klání Jakub Nezdoba
na motýlkářské „dvoustovce“ zabojoval a druhou příčku ozdobil
Velká cena Brna 2010 výborným časem 2:00,66 minuty.
Druhý den Velké ceny Brna přineSedmé kolo Českého poháru se sl pro výpravu z Prostějova opět
uskutečnilo jako „Velká cena Brna finálové účasti a kvalitní časy. V
2010“ a odstartovalo za účasti čtyř rozplavbách si postup vybojovaprostějovských plavců. Nejdříve li Jakub Nezdoba na 100 metrů
si v rozplavbách vybojovali po- motýlek (56,08 sec.) a 100 metrů
stup do finále Tomáš Bátěk na polohový závod (59,26), Tomáš
trati 200 metrů prsa v čase 2:18,57 Bátěk na 100 metrů prsa (1:04,60
minuty, Jakub Nezdoba na 200 min.) a Tereza Mráčková na 100
metrů motýlek za 2:02,61 min. metrů motýlek (1:05,06). V saa Tereza Mráčková na 50 metrů motném finále se nejlépe dařilo

ce to byl kontrolní závod, kterého
se zhostili velmi dobře,“ pochválil
trenér Petr Adamec.

Oblastní přebor žactva

ve Zlíně
„Memoriál 17. listopadu“. Z členů
oddílu TJ Pozemstav si nejlépe vedl Jakub Nezdoba, který ve finálo- Minulý víkend pak patřil ve Zlíně
vých bojích vybojoval na trati 100 jedinému kvalifikačnímu závometrů motýlek v čase 57,27 vteřin du žactva na mistrovství České
prvenství a na poloviční motýlkové republiky, který se konal v rámci
trati pak za 26,18 sekund dohmátl Podzimního Oblastního přeboru
jako druhý. Dalším vítězství ve žactva dvanáct až čtrnáctiletých a
finále se může pochlubit Tomáš jehož se zúčastnilo třináct plavců
Bátěk v disciplíně 100 metrů prsa prostějovského oddílu. A vedli si
v čase 1:08,18 minuty. Tři medaile velmi dobře, když vyplavali celdále vybojovala Tereza Mráčková, kem osmadvacet medailových
která se umístila na 2. příčce v dis- příček - 12x 1. místo, devětkrát 2.
ciplíně 50 metrů motýlek za 29,23 příčka a 7x 3. pozice! „Také časy
sec. a 100 metrů motýlek za 1:06,09 byly velmi kvalitní, zaplavali si
min, třetí místo přidala na 100 mnoho osobních rekordů, které
metrů volný způsob, kdy dosáhla jistě mnohým zajistí na nadchávýkonu 1:01,69. Do finále se také zejícím šampionátu žactva účast,“
probojovali Jakub Cibulka, Michal sdělil kouč Adamec.
„Memoriál
Tomeček, Tereza Petrželová, Nejlépe si vedli Jakub Cibulka
17. listopadu“
Kateřina Praskačová, Lucie (třikrát první, druhý i třetí), Tereza
v Olomouci
Řiháková, Lenka Skoumalová a Petrželová (pětkrát první a jednou
Kristýna Vrchová. V celkovém druhá), Lenka Skoumalová (třiVe středu 17. listopadu se v hodnocení klubů skončily nadě- krát první a druhá), Endy Agalliu
Olomouci na padesátimetrovém je prostějovské TJ Pozemstav na (dvakrát první i třetí), Ondřej
bazénu i za účasti sedmnácti pro- třetím místě za Kometou Brno a Popelka (dvakrát druhý) a Adam
stějovských plavců uskutečnil SK UP Olomouc. „Pro naše plav- Cimrmann (jednou třetí).
-pkNezdobovi, který vynikajícím
výkonem 57,93 vteřin dohmátl
jako první a získal zlatou medaili.
Tomáš Bátěk již svůj výkon z rána
nepotvrdil a časem 1:05,49 min.
obsadil ve finále 6. příčku. Stejně
na tom byla i Tereza Mráčková na
100m motýlek. I ona dohmátla v
čase horším ranních rozplaveb
1:05,84 a skončila celkově šestá. „Celkově můžeme hodnotit
Velkou cenu Brna jako velmi vydařený závod, o čem svědčí sedm
finálových účastí a zisk tří medailí,“ shrnul povedenou účast Petr
Adamec, jeden z hlavních trenérů
plaveckého oddílu TJ Pozemstav
Prostějov.

Gymnastická sezóna začíná vrcholit, chlapce i dívky čekaly šampionáty
Naděje TJ POZEMSTAV PROSTĚJOV sbíraly medaile po celé republice

Členové oddílu sportovní
gymnastiky TJ Pozemstav
Prostějov, který vyvíjí činnost
pro děti a mládež v nedávno dobudované gymnastické hale při
ZŠ Melantrichova Prostějov,
mají za sebou řadu závodů
a již se připravují na republikové klání. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám přináší takové
malé okénko pod pokličku výsledků mladých nadějí gymnastického klubu.
Chlapci zahájili podzimní závodní
sezónu na začátku října závodem
ve Šternberku, kde nedali v kategorii mladších žáků soupeřům
šanci na umístění. Z vítězství se
těšil Jindřich Šafran, za nímž se
seřadili jeho oddíloví kolegové
Daniel Ponížil, Šimon Marcin
a Štěpán Marcin, Daniel Navrátil
navíc přidal osmou příčku! V kategorii starších žáků si Lukáš
Koudelka odvezl bronz za třetí
místo. Na konci října odcestovali
hoši z TJ Pozemstav až do Kolína

na čtyřdenní soustředění, jehož
součástí byl tradiční Memoriál
K. Hartiga. Ani zde nezklamali a opět vystoupili na nejvyšší
stupínky. Kategorii mladších
žáků opanovali vítězný Daniel
Ponížil a druhý Jindřich Šafran,
dále Štěpán Marcin skončil čtvrtý, Šimon Marcin sedmý a Daniel
Navrátil osmý. Ve starších žácích
si Lukáš Koudelka vybojoval opět
3. místo. K další prověrce to mladí
gymnasté neměli daleko, neboť
ve středu 10. listopadu se v prostějovské gymnastické tělocvičně
ZŠ Melantrichova konal Přebor
Olomouckého kraje. A domácí
naděje při něm bojovaly opravdu
skvěle a svými výkony si hned
osm z nich zajistilo post na Přebor
České republiky, který se uskutečnil 20. listopadu v Kolíně (výsledky
přineseme v příštím vydání - pozn.
red.). V kategorii 7 až 9 let skončil
Lukáš Preclík na čtvrtém a Filip
Petrásek na pátém místě, v kategorii 13 let a mladší opět zvítězil

gymnastek se umístila na velice solidní
čtrnácté příčce. V tentýž den závodilo šest
dívek v Bučovicích
na „Poháru studentstva“. Do Bučovic
se sjely gymnastky
nejen z celé České
republiky, ale i ze
Slovenska, které tak
vytvořily konkurenci
osmnácti družstev
s 53 závodnicemi ve
věku 8 až 11 let. Ani
tentokrát se prostějovské dívky neztratily a ukázaly, že umí
zabojovat. V soutěži
družstev před sebe
pustily jen závodnice z Ostravy a samy
si vystoupily na 2.
a 3. místo! Tým ve
MLADÉ GYMNASTKY. Trenérka oddílu sporsložení Vidmuchová,
tovní gymnastiky TJ Pozemstav Veronika Lukášová
V y h l í d a l o v á , má pod sebou hned několik nadějných děvčat. Na snímVejrostová ne- ku Markéta Vyhlídalová, Dominika Ponížilová, Kateřna
sl stříbrný lesk, Vejrostová, Eva Míčková, Markéta Vidmuchová a Denisa
Míčková, Ponížilová Kopecká.
Foto: archív oddíl SG TJ Pozemstav Prostějov
a Kopecká pak bronzový. I v kategorii jednotlivkyň Z dalších umístění pak dodejme,
zabraly hned dva stupínky a to ty že M. Vyhlídalová byla devátá,
nejvyšší - Markéta Vidmuchová, D. Ponížilová uzavírala první
která se těšila ze zlaté medaile, desítku, D. Kopecká skončiEva Míčková skončila druhá. la sedmnáctá a K. Vejrostová
jednadvacátá. Závěrečný boODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY TJ POZEMSTAV PROSTĚJOV nus pak přidala Dominika
nabízí sportovní činnost pro děti a mládež v nově dobudované Ponížilová ve finále na kladině, kde si vybojovala 3. místo.
gymnastické hale při ZŠ Melantrichova Prostějov.
V neděli 21. listopadu čekal
■ Gymnastická průprava chlapců a dívek již od 3 let v družstvech dle věkových kategorií dívky Přebor Olomouckého
kraje, při němž se bojovalo
■ Cvičení rodičů s dětmi
o případný postup na Přebor
■ Kondiční cvičení s gymnastickou průpravou pro různé věkové kategorie
ligy družstev České republiky
MLADÍ GYMNASTÉ! Trenéři gymnastického oddílu TJ ■ Skoky na trampolíně
do Ostravy. O tom tedy zase až
Pozemstav Prostějov Hemerka, Buben, Petráísek a jejich svěřenci. ■ Gymnastická průprava pro jiné sporty
příště...
-pkFoto: archív oddíl SG TJ Pozemstav Prostějov ■ Gymnastická příprava k talentovým přijímacím zkouškám na VŠ
Daniel Ponížil, Lukáš Koudelka
obsadil druhou pozici a medailový triumf Prostějovanů dokonal
třetí Šimon Marcin. A aby toho
nebylo málo, tak Štěpán Marcin
skončil čtvrtý, Jindřich Šafran pátý, Daniel Navrátil devátý a Filip
Kopa třináctý.
Dívky oddílu sportovní gymnastiky TJ Pozemstav zahájily závodní
sezónu o týden později a to závodem v Brně, odkud si družstvo
ve složení Dominika Ponížilová,
Kateřina Vejrostová a Denisa
Kopecká přivezlo bronz. V závodě jednotlivkyň se Dominika
Ponížilová probojovala závodním
polem až o dva roky starších závodnic na velmi pěkné druhé místo se ztrátou jen jedné desetiny na
vedoucí příčku. Na konci listopadu
bojovala starší děvčata v Ostravě.
Pády z bradel je však odsunuly
z předních pozic. V náročné kategorii kadetek si ale i přesto připsala na svá konta pěkná umístění
- Eva Míčková obsadila sedmou
příčku a Markéta Vidmuchová
jedenáctou. V kategorii žen obsadila teprve čtrnáctiletá Veronika
Pluskalová deváté místo. První
listopadovou sobotu bojovala
Veronika Pluskalová v Liberci
v „Závodě Olympijských nadějí“.
Ve velké konkurenci zahraničních

TJ SOKOL I PROSTĚJOV vzkazuje: Pojďte si s námi zacvičit

TJ Sokol I Prostějov připravila korun, což činí cca 7,50 Kč na
na sezonu 2010 - 2011 bohatý jednu cvičební hodinu, pokud se
program cvičení pro všechny účastníte dvou cvičení v týdnu.
věkové kategorie od nejmenších U důchodců a žen na mateřské
až po ty dříve narozené. S dovolené činí příspěvek pouze 400
blížícím se koncem letošního Kč na rok.
roku se nabízí vhodná příležitost, Cvičení pro ženy pokročilejšího
kam a kdy si můžete přijít věku „pilátes“:
zacvičit, zasportovat, či jen tak Je v naší jednotě rovněž velmi
protáhnout tělo.
navštěvované a oblíbené cvičení
„pilátes“, které je organizováno
Cvičení pro děti předškolního vyjímečně dopoledne a to každé
věku a cvičení žákyň si můžete úterý a čtvrtek od 10.00-11.00 hod.
vybrat z těchto nabídek:
v přednáškovém sále. Důchodci
Cvičení rodičů a dětí ve věku 2-4 zde zaplatí za celý rok členský a
roky – každé úterý od 17.00-18.00 oddílový příspěvek ve výši 400
hod., dále cvičení předškolního korun, což při cvičení dvakrát
žactva ve věku 4-6 roků – každou v týdnu představuje pět korun na
středu od 16.00-17.00, tradiční jednu cvičební hodinu! Přihlášku
cvičení mladších a starších žákyň na toto cvičení předem dohodnout
a žáků bude vždy v pondělí a ve se cvičitelkou.
čtvrtek od 17.00-19.00 hod. Za celý Cvičení jógy pro všechny
rok zaplatíte členský a oddílový generace a skupiny:
příspěvek ve výši 260 Kč, což je cca Jóga má velmi kladný podíl na
šest korun na jednu cvičební hodinu. jisté duševní rehabilitaci každého
Cvičení pro ženy aerobiku a člověka a v jednotě patří toto cvičení
bodystylingu:
mezi nejnavštěvovanější cvičení.
Více i méně náročná cvičení Organizuje se dle rozpisu 3x v týdnu
s bedýnkami, gumami, overbaly i a to každé pondělí od 9.30-11.00 a
bez nich jsou organizována takto : večer od 19.00-20.30 a ve středu
aerobik vždy v pondělí a ve čtvrtek od 19.00-20.30 hod.. Důchodci zde
od 19.00-20.00 hod. (velmi vhodné zaplatí za celý rok členský podíl
pro studentky a mladší ženy) 400,-Kč, dospělí uhradí částku 600,v hlavním sále a bodystyling každé Kč a mládež 260,-Kč za celý rok,
úterý a čtvrtek od 15.00-16.00 hod. což při účasti na všech hodinách
v přednáškovém sále sokolovny. představuje zřejmě nejnižší
Za celý rok zaplatíte členský a příspěvky v republice na 1 cvičební
oddílový příspěvek ve výši 600 hodinu – důchodci 3,50 Kč, dospěli

5 Kč a mládež 2 Kč.
Cvičení břišních tanců:
Organizuje cvičitelský sbor
jednoty jednou týdně a to každý
čtvrtek v době od 18.00-19.00 hod.
Cvičení výborně tvaruje ženskou
postavu a je vhodné zejména pro
mladší věkové skupiny, přičemž
částky pro jednotlivé skupiny
cvičenců jsou stejné jako ve všech
výše uvedených cvičeních.
A co nabídka pro mládež
výkonnostních sportů?
V jednotě Sokola se již řadu roků
věnují přípravě mládeže a to hned
ve třech sportovních odvětvích nohejbalu, zápasu řecko-římském
a judu. Zde jsou mladí sportovci
připravování pod vedením
zkušených trenérů a ve své
sportovní kariéře dosahují mnozí
velmi dobrých výsledků . Do výše
uvedených sportů se mohou děti
přihlásit ve věku od cca osmi roků
takto:
Do nohejbalu každé pondělí od
16.00-17.00, čtvrtek od 14.0015.00 a pátek od 14.00-15.00 hod.,
do zápasu každé úterý a čtvrtek
od 16.00-17.00 hod. a do juda
každé pondělí, středu a pátek od
15.00-16.30 hod. Zde jsou členské
a oddílové příspěvky pro mladé
sportovce různé dle svého zařazení
v rozmezí od 350 až po 500 korun
na rok, což jsou v jiných sportech
našeho města příspěvky zhruba za
jeden kalendářní měsíc!
-red-

Sobota
20. listopadu patřila
v prostějovském hostinci „U
KAMZÍKA“ šachistům. Ve spolupráci s SK
ROŠÁDA Prostějov se totiž
právě v Krapkově ulici uskutečnil 1. ročník pohárového turnaje
v rapid šachu „KAMZÍK CUP
OPEN 2010“. Premiérového
klání šachové show se zúčastnila maximální možná dvacítka
přívrženců černých a bílých
figurek, mezi nimiž byla i jedna
zástupkyně něžného pohlaví.
A půvabná slečna Veronika
Vičarová z pořádajícího oddílu
si nevedla špatně, když se vlezla
do první poloviny startovního
pole.
Rapid šach se hraje dvakrát 15
minut, přičemž hráči se nejdříve
utkali ve skupině každý s každým, posléze následovaly zápasy
o konečné umístění. Po urputných, takřka celodenních bojích
se z celkového prvenství nakonec
radoval Vladimír Dvořák, který
je stejně jako zmíněná Vičarová
členem SK Rošáda Prostějov. Na

dalších
medailových pozicích
se umístili šachisté SK Prostějov,
druhý Petr Matoušek
a třetí Roman Závůrka.
Kromě vynikajícího umístění
Veroniky Vidlářové, která obsadila sedmou příčku, stojí za
zmínku i účast dvou mimoregionálních borců - Jiřího Macháčka
ze Zlína a Jana Goroše, hájícího
barvy Garde Olomouc. Oba se
shodou okolností zařadili za
Vičarovou na osmou, resp. devátou pozici.
Nejvíce želízek v ohni však měly pochopitelně domácí oddíly. Pořádající SK Rošáda i SK
Amatér nasadili do boje po pěti
členech, SK Prostějov přispěl
kvartetem.
„Chtěli bychom srdečně poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili tuto královskou hru a to se jich
sešlo tolik, že tento letošní ročník
už nebude překonán. Dvacet startujících je totiž maximum celého
klání,“ sdělil Večerníku, který byl
mediálním partnerem turnaje, šéf
turnaje Aleš Hradský starší. -pk-

Konečné pořadí 1. ročníku
KAMZÍK CUP OPEN 2010:
1. Vladimír Dvořák (SK Rošáda Prostějov), 2. Petr
Matoušek, 3. Roman Zavůrka (oba SK Prostějov),
4. Petr Zatloukal (A 64 Grygov), 5. Vojtěch Král (SK
Prostějov), 6. Leopold Grepl, 7. Veronika Vičarová
(oba SK Rošáda Prostějov), 8. Jiří Macháček (Amatér Zlín), 9. Jan
Goroš (Garde Olomouc), 10. Vladimír Goroš (Sokol Vrahovice),
11. Aleš Hradský junior (SK Prostějov), 12. Lukáš Brzoska (Junior
Prostějov), 13. Eduard Cásek (Amatér Prostějov), 14. Rudolf Kříž (SK
Rošáda Prostějov), 15. Jan Sekanina, 16. Radim Chytil (oba Amatér
Prostějov), 17. Jaroslav Ščudla (Junior Prostějov), 18. Aleš Hradský
starší (SK Rošáda Prostějov), 19. Jaroslav Langer, 20. Michal Pajer
(oba Amatér Prostějov).
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Otmar JODL ve spolupráci s SK ROŠÁDA Prostějov
pořádá pohárový turnaj v rapid šachu
v rámci již 3. ročníku špičkové šachové show

OŤA CUP OPEN 2011
KDY?
sobota 22. ledna 2011
KDE?
Hospoda U JODLŮ, Palackého 4, Prostějov
V KOLIK? 9:00 hodin
Rapid šach se hraje dvakrát 15 minut, hráči se utkají ve skupině každý s každým, o pořadí rozhoduje počet bodů, při rovnosti
bodů pak sonneborn, vzájemný zápas či los. Posléze následují
zápasy o konečné umístění, v těchto utkáních rozhoduje při remíze los. Řízené losování turnaje provede hlavní rozhodčí turnaje,
kterým bude tradičně Jiří Novák.
Startovné činí 100 Kč, platbu lze uhradit u hlavního pořadatele Aleše Hradského st. (tel.: 775 345 206). „Zaplacené startovné
se nevrací, zůstává automaticky sponzorským darem,“ upozorňuje
s úsměvem Otmar Jodl. V rámci startovného bude připraveno občerstvení v podobě vepřového řízku s chlebem, desetistupňového
piva značky Holba, v případě zájmu kávy či kofoly. Turnaje se má
právo zúčastnit prvních osmadvacet přihlášených šachistů, kteří
zaplatí startovné. „Proto vzkazujeme všem hráčům, že je třeba zaplatit urychleně! Ještě před startem bychom pak chtěli poděkovat
všem sponzorům, kteří podpořili tuto královskou hru,“ vzkázal
Aleš Hradský starší, ředitel klání.
-pk-
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O minulých víkendech vítězili šachisté ROŠÁDY na všech frontách
* KRAJSKÝ PŘEBOR
V nejvyšší krajské soutěži oplatilo „A“-družstvo loňskou porážku
Šternberku na jeho půdě, a po vítězství 5,5:2,5 je prozatím se šesti
body na třetí příčce, zatímco svého
soka poslalo na samé dno tabulky.
Soutěž je však velmi vyrovnaná, jen
o tři body méně má i předposlední
AŠK Olomouc. V čele je Sokol
Přemyslovice s 9 body.
ŠK Šternberk – SK ROŠÁDA
Prostějov 2,5:5,5 (výsledky jednotlivých utkání: Dosoudil Závůrka 0:1, Zapletal - Dvořák
0,5:0,5, Hejnar - Tichý 0:1, Skácel
- Pavel 0:1, Šuba - Vaculka 1:0,
Fišer - Hradský 0:1, Procházka Kocmel 1:0, Bruckner - Vychodil
0:1), Spartak Přerov - TJ Sokol
Přemyslovice 3,5:4,5

* OBLASTNÍ PŘEBOR

korigovaly na 3:4 a v poslední partii bojoval domácí doyen Hons (88
let!) s talentem Rošády Tomášem
Zajíčkem, kterému je teprve 11 roků
o vyrovnání. V souboji generací,
který trval pět a půl hodiny, ale nakonec zvítězilo mládí a Zajíček tak
pečetil výhru ROŠÁDY. Výsledky
tohoto prostějovského výběru jsou
o to cennější, že většinu tvoří žáci
či dorostenci. V čele soutěže je po
dvou kolech SK Prostějov „B“,
ROŠÁDA „B“ je třetí, na 6. a 7.příčce se srovnaly rezervy Přemyslovic
a Sokol Konice.
Sokol Hranice - SK ROŠÁDA
Prostějov „B“ 3:5 (výsledky jednotlivých utkání: Novák - Snášel
1:0, Vykopal - Kocmel 0,5:0,5,
Holka - T.Gorba 0:1, Šeiner –
Vičarová 1:0, Hons – Zajíček
0:1, Doubravová – M.Gorba 0:1,
Mikšík - Krejsa 0:1), SK Prostějov
„B“ - Sokol Přemyslovice „B“ 6:2,
Sokol Konice - Sigmia Olomouc
„A“ 2,5:5,5.

„Béčko“ ROŠÁDY odjelo k druhému kolu oblastního přeboru do * REGIONÁLNÍ PŘEBOR
Hranic na Moravě. Domácí byli mírnými favority, na což však V regionálním přeboru porazila přeProstějovští nedbali a brzy se ujali kvapivě vysoko ROŠÁDA „C“ převedení 3,5:0,5. Hranice sice poté myslovické „céčko“ 3,5:0,5. Výhry

se dočkali i hráči ROŠÁDY „D“,
když i s pomocí jedné kontumované partie zdolali Junior Prostějov. A
zatímco ROŠÁDA „C“ se vyhoupla
dokonce do čela pětičlenné tabulky,
ROŠÁDA „D“ je třetí.
SK ROŠÁDA „C“ - TJ Sokol
Přemyslovice „C“ 3,5:0,5 (výsledky jednotlivých utkání: Šindelář Böhm 1:0, Krejsa - Ošťádal 0,5:0,5,
Musil - Koutný 1:0, Svoboda -

Možný 1:0), SK ROŠÁDA „D“
- Junior Prostějov 2,5:1,5 (Zajíček
- Brzoska 0:1, Oulehla - Grbin
K:0, Kment - Brothánek 0,5:0,5, T.
Vysloužil - Dub 1:0), SK Prostějov
„C“ měl volný los.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a
podniká svoje sportovní akce za
veřejné finanční podpory Města
Prostějova.
-tog, pk-

NADĚJE V AKCI. Již v útlém věku ukazuje teprve jedenáctiletý člen šachového klubu SK Rošáda Prostějov Tomáš Zajíček svůj talent a schopnosti, díky nimž
zařídil nedávno i vítězství záložního výběru svého mateřského oddílu v Oblastní soutěži, když zdolal o sedmasedmdesát let (!) staršího soupeře! Foto: archív SK Rošáda

Basketbal, volejbal

22. listopadu 2010

Basketbalisté Prostějova uhájili v dramatické
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EUROCHALLENGE CUP - ZÁKLADNÍ SKUPINA „E“;
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TELEKOM BASKET BONN - BK PROSTĚJOV
ROSTĚĚJOV

75:81
Čtvrtiny:

24:24, 18:15,
16:19, 17:23
Trestné hody: 25/19:31/25
Střelba za 2b: 48/25:33/20
Trojky:
15/2:17/6
Doskoky:
33:31
Asistence:
7:10
Osobní chyby: 13:16
Diváků:
1200

Sestava a body Prostějova
Lawrence 15
Šležas 8
Bohačík 5
Hyzy 8
Landry 16
Marek 3
Trenér:
Asistenti:

Veikalas 21
Prášil
Nicholson 10
Tóth
Dokoupil
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

EUROCHALLENGE CUP

základní část - 2. kolo
SKUPINA „A“: Szolnok - Novgorod 86:82. Petrohrad 4, Szolnok
3, Dunkerque 2
SKUPINA „B“: BK Ventspils 4, Skyliners. 3, Maccabi Haifa B.C.
2, BC Khimik Yuzhny 1.
SKUPINA „C“: Sofia4, Helsinn Lugano basket 3, Sport Lisboa e
Benfica 3, Tartu Univarsity rock.
SKUPINA „D“: Belgacom liege 4, Norkköping dolphins 3, Barak
Netanya 3, Türk Telekom Ankara.2.
SKUPINA „E“: BK Prostějov 4, Krka Novo mesto 3, Bonn 3,
Zagreb 2.

Výsledky prostějovských týmů
Po delší době opět bodovali mladíci z "béčka", v Praze porazili BA Spartu
a získali důležité body k záchraně. "Céčko" s jmenovcem nezaváhalo a
soupeři nadělilo výprask v podobě sta bodů.
Pátek 26. listopadu
1.liga muži BA Sparta - BK Prostějov "B" 74:91 (16:22 32:40 51:64)
Střelci : Šír Radek 19, Majerík Peter 14, Melichárek Ivo 13, Semerád
Michal 12, Lenhart Oldřich 9, Rusek Štěpán 8, Šiška Ondřej 7, Paunovič
Vladimir 6, Bajar Josef 2, Vejnović Dean 1
oblastní přebor muži BK Olomouc - BK Prostějov "C" 64:102 (16:32,
31:59 a 51:80)
Naprostá dominance orlů, především v prvním poločase, stovku dal
"Rodmi" Nedvěd a věnoval ji zraněnému Luboši Růžičkovi, který je po
operaci kolene.

koncovce výhru! Děčín ale kousal...
Pv 90:88 Os
PROSTĚJOV -V náročném
basketbalovém programu se
prostějovští Orli po návratu
z vítězného utkání v Bonnu
museli hned začít připravovat
na odpočatý Děčín. Ten byl
po vítězství v Pardubicích
hodně nažhavený a od první
minuty to svěřenci trenéra
Budínského dávali hodně
najevo. Orli tak měli co dělat,
aby se buď udržovali v těsném
vedení, nebo aby udrželi těsný
kontakt se soupeřem. Když byl
pak po třech čtvrtinách stav
vyrovnaný 67:67, bylo jasné,
že domácí diváci uvidí další
dramatickou koncovku. V té
jsme se až na úvodní minuty
nemohli dostat do vedení a
museli jsme dotahovat. Teprve
nájezd Lawrence a tříbodové
střely Prášila a Marka poslaly
Orly do vedení 84:80, které už
uhájili. V poslední minutě ale
měli opět co dělat. Vzhledem
k tomu, že se soupeřovi dařilo
zakončovat a nám se vůbec
nedařily trestné hody, přiblížil
se soupeř na rozdíl dvou bodů.
Naštěstí pro nás se vteřinu před
koncem ze slibné tříbodové
pozice netrefil Hatcher, jehož
střela orazítkovala dvakrát
obroučku a desku, a my jsme
se tak mohli radovat sice z
těsného ale dvoubodového
vítězství – 90:88.
Že budou mít prostějovští Orli
při kombinaci EuroChallengeMattoni NBL oproti ostatním
týmům tuzemské ligy co dělat
se znovu potvrdilo. Zatímco my
jsme museli cestovat do Bonnu,
odehrát důležité, vyrovnané
a nakonec vítězné utkání,
svěřenci trenéra Budínského
se mohli v klidu připravovat

na obranu našich hlavních
hráčů. Těchto několik faktů
se až na úvod utkání v celém
zbytku zápasu projevilo. V
samotném úvodu utkání si totiž
naši hráči dokázali vynutit
fauly a proměnit v té době
výborné trestné hody. Tím
jsme se drželi v pětibodovém
vedení. S prostřídáním našich
i soupeřových hráčů ale získal
převahu hostující celek a to
především díky robustním
pivotům s jejichž vzrůstem
a tonáží se naši podkošoví
hráči příliš nemůžou měřit.
Ti dokázali získávat útočné
doskoky a tedy druhé šance k
zakončení. Nebylo se tak čemu
divit, když sérií 11:2 otočili hosté
utkání ve svůj prospěch a jenom
díky závěrečným tříbodovým
střelám Prášila s Veikalasem
jsme z pětibodového vedení
soupeře snížili na jeden bod
25:26.
Zatímco v první desetiminutovce
se oba celky střídaly v bodových
sériích, druhá čtvrtina spíše
připomínala střelecký trénink.
Oba celky poměrně brzo po
přechodu do útočné poloviny
zakončovaly a nutno říci, že se
solidní procentuelní úspěšností.
Skóre tak postupně narůstalo
a několikrát se i změnil
vedoucí tým. Nakonec jsme
se ale z vítězství v této periodě
radovali my a to díky závěrečné
sedmibodové šňůře, o kterou
se zasloužil Marek tříbodovou
střelou, Hyzy košem s faulem a
potom jedním trestným hodem
Landry. Výsledkem bylo tedy
poločasové skóre 49:44.
O pětibodový poločasový
náskok jsme bohužel hned v
úvodu druhé poloviny díky
Soukupovi přišli a začínalo se
zase od nuly. Se soupeřem jsme
se tak přetahovali o každý bod,
o každý faul, o každý doskok

až do té doby, než hosté znovu
získali převahu pod košem.
Úspěšně tak zastavovali naše
akce a rázem odskočili do
pětibodového vedení 64:59.
Na to reagoval trenér domácích
Peter Bálint oddechovým
časem, ve kterém zdůraznil
potřebu kvalitní obrany. V
závěrečné pasáži jsme už
žádný koš nedovolili a pokud
soupeř skóroval, tak pouze z
linie trestných hodů. Na druhé
straně se prosazoval z našeho
celku Nicholson s Lawrencem,
takže jsme se nakonec na
hosty dotáhli a do závěrečné
desetiminutovky se vstupovalo
za stavu 67:67.
V té se ujal soupeř šestibodovou
sérií vedení a teprve až trojka
Prášila a dlouhá dvojka Veikalase
znovu otočily na 74:73. Pak
ale znovu hosté odskočili a
znovu srovnával kapitán Prášil
trojkou na 79:79. Minuty
ale pomalu ubíhaly a nám se
nedařilo udělat rozhodující
krok. Ten naštěstí přišel záhy,
kdy za vedení Děčína 80:79 se
za dva body trefil Lawrence a
následně skóroval dnes výborně
hrající Marek zpoza tříbodové
linie. Šestašedesát vteřin před
koncem základní hrací doby
jsme se dostali do čtyřbodového
vedení, na které reagoval trenér
hostů oddychovým časem. Po
něm se ale jeho svěřencům
nepodařilo skórovat a naopak
museli faulovat. Když Kyle
Ladnry proměnil dva trestné
hody a zvýšil na 86:80, zdálo
se, že je dobojováno. Hosté
se ale jako praví bojovníci
nevzdávali a díky rychlým
košům a taktickým faulům se
dostávali blíž a blíž. Důvodem
nebyla jenom nepevná obrana
Orlů ale i neproměněné šestky.
Zatímco v celém utkání jsme
měli trestné hody na výborných

Výhru přinesla dobrá obrana a
body dvojice Landry, Veikalas
BONN
(Německo)/
PROSTĚJOV -. Vynikající start
v EuroChallenge Cupu potvrdili
Orli na palubovce Bonnu, kde
dokázali po velké bitvě zvítězit
81:75. Navázali tak na týden
starý úspěch s týmem Krka Novo
Mesto a posunuli se na první
místo ve skupině E.

Veikalas, který byl s jednadvaceti poznamenal Fridrich.
body nejlepším střelcem zápasu. Orlí letka se výhrou přiblížila
„Hrál parádně a trefoval se ve k vysněnému postupu, podle
chvílích, kdy jsme to potřebovali,“ klubového manažera však tým ještě
pochvaloval si manažer Orlů.
čeká daleká cesta. „Výhra v Bonnu
Na druhé straně vyhořeli má velkou cenu. Potřebujeme
basketbalisté Bonnu při střelbě z ale výsledek potvrdit v dalších
velké vzdálenosti, když proměnili zápasech. Dvě výhry k postupu
pouze dva z patnácti trojkových nestačí. Musíme se soustředit na
pokusů. „Malá úspěšnost ale další zápas v Záhřebu, kde domácí
Základem úspěchu byla především souvisela s naší dobrou defenzivou. budou po dvou porážkách hrát jako
kvalitní obrana. Benas Veikalas Nedávali jsme střelcům prostor o život,“ předpokládá Fridrich.
-reda Jaromír Bohačík dovolili k pohodlnému zakončení,“
nejlepšímu střelci Bonnu Jemery
Huntovi pouhé tři body, důležité
souboje pod vlastním košem často
vyhrával Yemi Nicholson. Také
proto se domácí výběr nedostal do
Peter Bálint (trenér BK Prostějov): „Bylo to opravdu hodně náročné
většího vedení. V poločase Bonn
utkání. Jak jsme očekávali, byl domácí celek pod oběma koši hodně
vedl pouze 42:39 a díky tomu Orli
silný. V poslední čtvrtině se nám ale podařilo zastavit jeho útočné
drželi šanci na kvalitní výsledek.
doskoky. Ve druhé polovině jsme obecně dobře bránili a jsme tak
„Naše defenziva byla opravdu
moc rád, že sérii třech venkovních zápasů jsme zahájili vítězstvím.“
výborná,“ ocenil nasazení hráčů
Michale Koch (trenér Telekom Baskets Bonn): „Gratuluji týmu
generální manažer Prostějova
BK Prostějov a trenéru Bálintovi. Byli lepším týmem, hráli s větší
Petr Fridrich. „Domácímu výběru
energií a disciplinovaněji. Nemohli jsme tento zápas vyhrát, protože
nepomohla ani plná hala, která je
jsme do něj nedali všechno. Nehráli jsme dobře a několikrát jsme
hnala do útoku.“
neproměnili potřebné střely. Nechci mluvit o zraněních, ale musím
Hostující nápor na přelomu třetí a
říct, že je pro nás tahle situace hodně těžká.“
čtvrté desetiminutovky odstartoval
Benas Veikalas (hráč BK Prostějov): „Vždycky ej dobré zvítězit ve
Landry. Do té doby prostějovská
venkovním utkání. Bonn je silný tým a o to víc jsme rádi za dnešní
opora zaznamenala pouze dva body,
vítězství. Myslím si, že jsme jako tým odehráli dobrý zápas. Zejména
pak se ale odpíchla k výbornému
pak ve druhé polovině byla naše obrana výborná. Teď už se tak
výkonu. „Kyle byl dlouho pečlivě
těšíme na další venkovní zápas, tentokrát v Záhřebu.“
bráněný Chrisem Ensmingerem,
Folarin Campbell (hráč Telekom Baskets Bonn): „Byl to velice
který si často pomáhal fauly. V
dobrý zápas. Bojovali jsme až do konce. Bohužel jsme dnes hráli
závěru třetí desetiminutovky už ale
špatně v obraně. Měli jsme dnes velkou šanci zvítězit, bohužel jsme
dostal čtvrtou osobní chybu a toho
ji ale nevyužili. Musíme hrát s větším klidem a víc jako jeden tým.
náš hráč dokázal využít,“ všiml si
Pevně věřím, že zranění Wise nebude mít žádný vliv na náš další
Fridrich.
zápas v rámci EuroChallenge.“
převzato z www.bkprostejov.cz
Skvělou střelbou se prezentoval také

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



79% (26/33), v závěru byly
doslova tristní a to 40% (4/10).
Právě to zapříčinilo snížení na
dvoubodový rozdíl pět vteřin
před koncem základní hrací
doby – 90:88. Zodpovědnost na
sebe v tuto chvíli vzal děčínský
Hatcher, který se zastavil metr
před tříbodovou střelou a

vypálil. Tříbodová střela, která
by případně znamenala vítězství
hostů, se několikrát odrazila od
obroučky, od zadní desky, ale
nakonec košem nepropadla.
Domácí Orli se tak mohli radovat
z vítězství a úspěšného vstupu
do druhé poloviny základní části
Mattoni NBL.
-red-

Kostelečtí házenkáři byli
ve Dvoře Králové „ZBITI“!
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BK PROSTĚJOV – BK DĚ
DĚČ
DĚČÍN
ĚĚČČÍÍNN

90:88
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Asistence:
Získané míče:
Ztracené míče:
Diváků:
Rozhodčí:

25:26, 24:18,
18:23, 23:21
43/30:19/13
33/18:55/30
17/8:18/5
31:34
16:7
21:30
16:10
4:8
14:9
850
Hruša, Vrážel,
Kapl

Sestava a body Prostějova

Lawrence1 3
Šležas 9
Veikalas 7
Hyzy 5
Nicholson 13
Marek 9
Trenér:
Asistenti:

Trenér:
Vedouc týmu:

Bohačík
Tóth
Prášil 16
Landry 16
Dokoupil
Krakovič
Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MATTONI NBL
881:733
972:838
981:798
813:737
894:836
839:836
812:843
794:842
801:897
726:976
667:844

20
20
19
19
18
17
16
14
14
12
11

ZA BEZEDNÝMI KOŠI...
13. kolo,
13
kolo,
kol
lo sobota
sob
so
bota
bot
ta 4.
4. prosince
pros
pr
osiince
ince 2010,
201
0100, 18:00
18:00
8:00 hodin:
hod
odi
din:
in: Basketbal
Bas
askketb
ketball
QANTO Svitavy - BK JIP Pardubice (17:00 hodin), Basketball
Brno - BK Prostějov, BK Děčín - USK Praha, NH Ostrava - BK
Breda&Weinstein Opava (17:30 hodin), BC Kolín - Unibon Nový
Jičín (17:45), Lokomotiva Plzeň volný los.
-pk-

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

Alois Jurík
Radek Navrátil.

SOKOL TELNICE
TJ SOKOL II.
PROSTĚJOV
Průběh utkán: 0:1,5:1,6:5,
7:8,11:9,12:14,13:16,18:1
8,20:21,23:22,25:26,27:28
,30:30

Poločas:
18:18
Sedmimetrov hody: 4/4:2/2
Vyloučen:
3:7
Rozhodčí:Matuška,Grim
Divci : 37

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý – Kamený.
Černíček 7
Valach 5/2
Juráček
Bydžovský 3

Jurečka 7
Bečička 2
Raška

T. Flajsar 1
T. Jurík 1
Šestořád
R. Nevrlý 4
Chytil

Trenéři:

ZA
R E M ÍÍZ

JAK SE HRÁLO...

PROHRA

Házenkáři Prostějova vezou z venku důležitý bod.
T

30:30

Pv

HUSTOPEČE
N.B./
PROSTĚJOV - Již podruhé
vdesetidnechzajíždělihráčiSokola
II Prostějov do Hustopečí sehrát
utkání 9.kola 2.ligy,tentokráte
proti celku Telnice,která zde hraje
domácí zápasy.
Oba celky dosud dělil v soutěži jediný
bod a tak byla pro ně výhra nutností.
Po úvodní brance Černíčka ml., který
se po dvou zápasové pauze zaviněné
zraněním vrátil do sestavy se domácí
zásluhou 5 gólů v řadě dostali v 5.
min do vedení 5:1.Naštěstí Prostějov
přestal chybovat a výsledek brzy
obrátil na svou stranu,kdy největší
rozdíl ve skóre byl ve 26. min a to
13:16. Hráči hostů dokázali hlavně
eliminovat nejlepšího střelce celé
soutěže Kupu,který dal za celý zápas

KAM za prvoligovou házenou
10. kolo, sobota 4. prosince 2010, 17:00 hodin: Kostelec n.H. Bystřice p.H. (Toko, Pavlíček), Litovel - Náchod, Dvůr Králov
n.L. - Košutka Plze, Šumperk - Nov Vesel (neděle 5.12., 10:30),
Karvin SCM - Praha-Chodov (neděle 5.12., 13:00), Jičín „B Ostrava (neděle 5.12., 17:00)

pouhé dvě branky ze hry. Bohužel
nezvládli v závěru poločasu dle
svých představ přesilovku 6 na 4
a místo zvýšení náskoku se po ní
domácí dostali k vyrovnání zápasu
na poločasových 18:18.
Do druhého dějství vyrukovala
Telnice s osobní obranou na střelce
Černíčka a ani jeden tým se nedostal
do více než jednobrankového
vedení. Když se lámal takříkajíc
chleba,tak v posledních 8 minutách
utkání poslali rozhodčí hosty hned
třikrát do oslabení,ovšem Ti se
zlomit nenechali a v poslední minutě
vedli o gól. Domácí na to zareagovali
málo vídaným odvoláním brankáře
a hráli v 7 lidech v útoku. Tento tah
jim bohužel pro Prostějov vyšel
a 4 sekundy před koncem zápasu
vyrovnali z křídla na konečných
30:30.

SK RG míří do Znojma
Ondřeje Bednáře a Martina Uherku zastoupí
Jan Tichý, Martin Lužný a David Konečný,
kombinace dravého mládí v případě prvních
dvou jmenovaných a velezkušeností v případě
třetím,“ prozradil aktuální novinky z tábora SK
RG Prostějov Jan Mynařík, předseda a jeden z
dvojice koučů prostějovského korfbalového

„Bohužel nám znovu nevyšel
začátek střetnutí,naštěstí jsme
ztrátu brzy dohnali a celý zápas se
vyvíjel ve vyrovnaném duchu. Jsem
spokojen s nasazením a bojovností
celého mužstva. Konec byl už taková
loterie a musím suše konstatovat,že
jsme v samotném závěru ztratili bod.
Pozitivum je zlepšení formy mužstva
a věřím v zisk dvou bodů v našem
posledním utkání podzimu v sobotu
doma se Sokolnicemi,“ sdělil
Večerníku Tomáš Černíček starší,
jeden z dvojice koučů TJ Sokol
II Prostějov. „Z jednotlivců bych
chtěl vyzdvihnout dobře chytajícího
Kameného,své zkušenosti značně
předal Tomáš Flajsar.V obraně
zahrál velice dobře Juráček a v útoku
se nejvíce prosadili sedmigóloví
Černíček ml. s Jurečkou,“ dodal
lodivod.
-tj, pk-

9. kolo: Zlín – Maloměřice nehlášeno, Ivančice - Bohunice
28:24, Hustopeče - Velk Meziříčí 34:31 (17:14), Sokolnice –
Kuřim nehlášeno, Brno-Juliánov - Havlíčkův Brod 23:24
(9:13), Telnice - Prostějov30:30 (18:18)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Házen Legata Hustopeče 10 5 4 1 303:273 14
2. SHC Maloměřice 9 7 0 2 286:239 14
3. HK Ivančice 9 6 1 2 245:205 13
4. HC Zlín 8 5 2 1 271:217 12
5. SK Kuřim 8 5 0 3 258:252 10
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 9 4 1 4 220:247 9
7. Sokol Sokolnice 9 4 1 4 238:253 9
8. Tatran Bohunice 9 4 1 4 234:237 9
9. Sokol Velk Meziříčí 9 3 1 5 246:238 7
10. Sokol II Prostějov 10 2 1 7 263:310 5
11. Sokol Telnice 9 1 2 6 249:289 4
12. Sokol Brno Juliánov 9 1 0 8 203:256 2
KAM za druholigovou házenou
10. kolo, neděle 5. prosince 2010, 17:00 hodin: Kuřim Hustopeče (sobota 4.12.), Velk Meziříčí - Ivančice (sobota 4.12.,
15:00), Prostějov - Sokolnice (sobota 4.12., 15:00, Smékal,
Steiger), Maloměřice – Telnice, Havlíčkův Brod – Bohunice,
Brno-Juliánov - Zlín.
-pk-

„Rozhodující budou hlavně souboje s Lodží,“

Korfbalový výběr
Extraligový výběr SK RG cestuje tuto neděli k
dalšímu dvoukolu nejvyšší soutěže do Znojma.
Za jakého stavu? „Utkání s Brnem nás stála
hodně sil i zdravotních obtíží. Do soubojů ve
Znojmě půjdeme bez dvou hráčů základní
sestavy a budeme tak výrazně oslabeni. Zraněné

7. kolo

Tomáš Černíček st. - Svatopluk Ordelt

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. TJ Šumperk 8 6 0 2 238:227 12
2. Tatran Litovel 9 6 0 3 253:228 12
3. HCB OKD Karvin SCM 7 5 1 1 221:179 11
4. Sokol Kostelec na Han 9 5 0 4 248:263 10
5. TJ Náchod 9 5 0 4 247:247 10
6. TJ Bystřice pod Hostýnem 9 5 0 4 293:276 10
7. HBC Jičín B 9 4 0 5 234:255 8
8. HC Košutka Plze 8 4 0 4 227:221 8
9. TJ Praha Chodov 9 4 0 5 261:265 8
10. Sokol Nov Vesel 8 3 0 5 226:226 6
11. 1.HK Dvůr Králov nad Labem 10 3 0 7 270:293 6
12. Sokol Ostrava 9 1 1 7 238:276 3

uvedla německá reprezentantka Corina Ssuschkeová

týmu. „Znojmo je sehraný tým se spoustou
zkušeností na mezinárodním poli a určitě je pro
nedělní zápasy favoritem. Přesto se Prostějov
bude moct opřít o znovunalezenou nepříjemnou
obranu a o překvapivé útoky, které snad dokáží
Hanáci tentokrát přesně zakončovat,.“ uvedl
Mynařík.

defilé
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:
Z V
V-GG P-GG P
skóre B
1. KCC Sokol České Budějovice
6 6
0
0
0
159:87 18
2. KK Brno
6 4
0
1
1
111:92 13
3. TJ Znojmo MS YMCA
6 2
2
0
2
104:108 10
4. SK RG Prostějov
6 3
0
0
3
100:106 9
5. VKC Kolín
6 1
0
1
4
103:123 4
6. TKC Děčín

60

0

0

6

77:138

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.
Ilustrační foto archiv

vedli o čtyři góly, ale bohužel
jsme náskok neudrželi,“
zalitoval Jurík.Ve 20. minutě
byl stav 10:10 a začínalo se
odznovu. Domácí přitvrdili,
což jim rozhodčí povolili
a Kostelečtí se jen těžko
bránili. Podobný vývoj
měla i druhá půle, v níž se
Dvůr Králové definitivně
utrhl a bylo rozodnuto.
„Porážka je zklamáním, ale
domácí nás doslova zbili,“
postesknul si Jurík.
-pk-
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Obchodní partneři TJ Sokol Kostelec na Hané - HK pro sezonu 2010/2011

9. kolo: Ostrava – Šumperk nehlášeno, Dvůr Králov n.L.
- Kostelec n.H. 31:28 (15:13), Košutka Plze -Jičín „B 24:25
(12:13), Náchod - Bystřice p.H. 28:26 (13:11), Praha-Chodov
- Litovel 33:27 (16:10), Nov Vesel - Karvin SCM nehlášeno

12. kolo: Lokomotiva
k
i Plzeň
l - UNIBON Nový Jičín
i 64:111 (14:31,
(
35:57,
3
54:83).
4 83)) Body:
d
Novák Pavel 14, Pecka Ladislav 13, Frána Pavel 10, Soukup Milan 10, Kubizňák Tomáš 7,
Vrubl Štěpán 6, Kovanda Jaroslav 2, Mařík Lukáš 2, Honomichl Václav 0, Mandík Jakub
0, Říha Kamil 0, Suchý Jan 0 - Channels Wesley 21, Šarović Robert 18, Pandula Dušan 16,
Pečiukas Vaidotas 14, Pelikán Rostislav 9, Hájek David 8, Šoška Ondrej 8, Vošlajer Tomáš
7, Jurečka Luděk 5, Muirhead Corey 4, Medek Roman 1; střelba 3b.: 12/5:17/8 střelba 2b.:
44/19:52/29 TH: 15/11:34/29 doskoky: 21:30 chyby: 28:17; rozhodčí: Galajda Václav,
Karásek Jan, Milata Rostisla * BK Breda & Weinstein Opava - BC Kolín 92:78 (26:17,
49:35, 62:52). Body: Štec Marek 23, Šiřina Jakub 18, Dygrýn Ondřej 14, Kratochvíl Jan 11,
Vaňák Martin 11, Miklósik Martin 6, Blažek Jakub 5, Brliť Branislav 2, Čarnecký Michal 2,
Dihel Jiří 0, Strnisko Petr 0 - Smith Terry James 18, Zuzák Stanislav 18, Machač David 12,
Miles Christopher 6, Stria Luboš 6, Hubálek Michal 5, Marko Roman 5, Jelínek Jiří 4, Jones
Brad 4, Němeček Jakub 0; střelba 3b.: 23/10:11/5 střelba 2b.: 52/26:47/26 TH: 14/10:20/11
doskoky: 39:28 chyby: 21:21; rozhodčí: Macela Miroslav, Vondráček Marek, Baudyš Petr
* USK Praha - NH Ostrava 64:73 (17:11, 34:38, 47:60). Body: Klimeš Martin 12, Vyoral
Tomáš 12, Kotas Lukáš 10, Bjegovic Milan 9, Vocetka Michal 9, Hanke Randall 4, Moravec
Luboš 4, Šotnar Michal 4, Hruban Vojtěch 0, Mareš Michal 0, Slavík Jiří 0, Šťastný Martin
0 - Burke Dwight Anthony 20, Palyza Lukáš 18, Stuchlý Marek 14, Mason Alton 9, Stehlík
Jan 4, Trybanski Cezary 4, Gniadek Martin 2, Spagrud Andrew 2, Černoch Václav 0, Číž
Adam 0, Palát Michal 0, Zbránek Filip 0; střelba 3b.: 15/5:14/5 střelba 2b.: 45/19:48/17
TH: 20/11:30/24 doskoky: 31:41 chyby: 26:21; rozhodčí: Paulík Robert, Kurz Vlastimil,
Nejezchleb Petr* BK Prostějov - BK Děčín 90:88 (25:26, 49:44, 67:67). Body: Landry Kyle
Marc 16, Prášil Jaroslav 16, Cadri-Nicholson Bertengeh 13, Lawrence Eugene Elliot 13,
Marek David 9, Šležas Andrius 9, Veikalas Benas 7, Hyzy Radoslaw 5, Bohačík Jaromír
2, Dokoupil Petr 0, Krakovič Jakub 0, Tóth Ladislav 0 - Houška Pavel 19, Soukup Miroslav
16, Sanders Levell 14, Pomikálek Tomáš 12, Hatcher Wiliam 8, Houška Jakub 6, Alič Admir
5, Pištěcký Antonín 5, Žampach Adam 2, Douša Daniel 1, Landa Robert 0, Mařík Lukáš
0; střelba 3b.: 17/8:18/5 střelba 2b.: 33/18:55/30 TH: 43/30:19/13 doskoky: 31:34 chyby:
21:30; rozhodčí: Hruša Petr, Vrážel Petr, Kapl Antonín * BK JIP Pardubice - Basketball Brno
87:76 (27:25, 49:39, 69:59). Body:Arnold Marcus 27, Pospíšil Zbyněk 16, Marek Martin 12,
Wright Derek Steven 12, Tóth Tomáš 7, Černošek Jiří 6, Peterka Ondřej 4, Sýkora Martin
3, Bohačík Petr 0, Volf Martin 0 - Meno Boris 21, Holloway Emmanuel 16, Reinberger
Štěpán 14, Maio Sebastien 13, Castleberry Stephen 7, Norwa Michal 3, Gajdošík Daniel 2,
Kysela Jiří 0, Svoboda Filip 0, Šmíd Filip 0; střelba 3b.: 19/4:15/6 střelba 2b.: 54/31:54/24 TH:
16/13:18/10 doskoky: 31:37 chyby: 16:17; rozhodčí: Lukeš Václav, Kučera Stanislav, Baloun
Jan * Basketbal QANTO Svitavy volný los
-pk-

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

Divi 1
Varhalík 4
Kosina 2

Říča
J. Grepl
M. Grepl 2
L. Chalupecký
Šuba 1

JAK SE HRÁLO...

koše Mattoni NBL v číslech

1. BK JIP Pardubice
11
2. BK Prostějov
11
3. UNIBON Nový Jičín
11
4. BK Děčín
11
5. NH Ostrava
11
6. BK Breda & Weinstein Opava11
7. BC Kolín
11
8. Basketball Brno
11
9. USK Praha
11
10. Lokomotiva Plzeň
11
11. Basketbal QANTO Svitavy 10

Poločas:
15:13
Průběh utkán: 5. 1:5, 10.
Sedmimetrov hody: 3/3:3/3
5:7, 15. 6:9, 20. 10:10, 25.
Vyloučen:
7:6
12:11, 30. 15:13, 35. 16:13,
Rozhodčí: Jakub Krafka,
40. 18:17, 45. 22:19, 50.
Jan Krafka
26:21, 55. 29:25, 60. 31:28
Divák:
210
Sestava a branky Kostelce n.H.:
Navrátil - Kaláb
Vasyliev 3
T. Grulich 4
Jurka 7/3
Paták 5

K

DVŮR KRÁLOVÉ NAD
LABEM - V devátém kole
první ligy házenkářů se
Kostelec na Hané představil
na palubovce Dvora
Králové nad Labem. Po
nedobrých výsledcích mužů
v 1. lize se vedení domácího
oddílu rozhodlo udělat
změnu na postu trenéra.
Současný trenér Hracha
od týmu odchází a nahradí

TJ
T
J SOKOL
KOSTELEC

11. KOLO MATTONI NBL

31:28

ho tandem Michal Picha,
Karel Schmidt. Proběhly
i jisté úpravy v hráčském
kádru. „Tušil jsem proto,
že nás čeká těžké střetnutí,“
uvedl Alois Jurík, lodivod
kosteleckých házenkářů.
A vyplnilo se. Jeho tým
byl oslaben o nemocného
brankáře Varhu a zraněné
trio Vymětal, Ševčík a
Martin Grulich. Přesto se
hostující celek v úvodních
dvaceti minutách držel
více než statečně. „Po pěti
minutách jsme dokonce

22-23

0

-pk-

zápas?
„Byl pro nás dost těžký, protože v tomto kompletním složení
jsme nastoupily teprve podruhé.
Nepodaly jsme optimální výkon, udělaly spoustu hloupých
chyb a to nám samozřejmě moc
nepomáhalo, sráželo to naši hru
dolů. Řekla bych, že Cannes
dnes nezvítězilo, spíš jsme my
samy prohrály vlastními nepřesnostmi. A to je škoda.“
* Ve druhé sadě jste vedly
24:21 a prohrály 24:26. Co se
stalo?
„Jediný problém byl v tom, že
jsme nedokázaly dát ten potřebný bod. Příjem byl až na jednu
výjimku dobrý, ale v útoku se
nám nedařilo položit míč na
zem.“
* Cori, můžete ze svého pohle- * Po světovém šampionátu jsi
du zhodnotit právě skončený zpět v oddílu teprve týden.

PROSTĚJOV - Doslova v
jednom kole je poslední dobou blokařka VK Prostějov
Corina Ssuschke. Sotva se do
Evropy vrátila z japonského
mistrovství světa žen, kde v
základní sestavě německé reprezentace pomohla vybojovat sedmé místo (a odehrála
tam deset střetnutí!), hned naskočila do dalšího zápasového
kolotoče na klubové úrovni.
Po duelu Středoevropské ligy
ve Splitu byl jejím druhým
utkáním za Modřanskou v letošní sezoně souboj základní
skupiny Champions League
proti Cannes. Odvedla v něm
solidní výkon, ovšem na vítězství to nestačilo.

Jak těžké bylo zařadit se do
obměněného kolektivu?
„Složité byly především první
dny přípravy s Prostějovem a
utkání Středoevropské ligy ve
Splitu, cítila jsem se opravdu
moc unavená také kvůli časovému posunu. V posledních dnech
se ale všechno zlepšilo, dokonce
už jsem opakovaně spala celou
noc. Tím pádem i moje práce na
trénincích šla do mnohem větší
kvality a dnes jsem se na hřišti
cítila dobře.“
* Jak vidíte šance na postup z
nabité základní skupiny?
„Postoupit do play off nebude lehké, ale my musíme pro
úspěch udělat maximum. Je
potřeba jít do každého dalšího
zápasu s touhou zvítězit, rozhodující přitom budou hlavně souboje s polskou Lodží.“
-pk-

Lední hokej

29. listopadu 2010

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

Výsledkový servis

„Moře“ zase vypomáhá MEIDL

22. KOLO: HC Plus Oil Orlová - VHK Vsetín 7:2 (4:1, 1:0,
2:1). Branky a nahrávky: 2. P. Flašar (Ivan), 2. Holuša (Galgonek),
7. P. Flašar (Mikšan), 11. Valchař (Moravec, Grygar), 25. Moravec
(Szapka, Valchař), 50. Luka (Ivan, Mikšan), 58. Kraft (Blatoň) - 7.
Farda (Vaněk), 59. Holík (Sys)
SHK Hodonín - HC Břeclav
5:2 (0:0, 2:1, 3:1). Branky a nahrávky: 21. Komárek (Jurásek),
37. Peš (Flamík), 51. Pokorný (Kuba, Tomášek), 54. Kuba (Peš),
56. Špok (Flamík, Hoza) - 39. Paško (Barták, Zapletal), 50.
Bolfík
HC Uherské Hradiště - HC Uničov 8:4 (2:2, 3:1,
3:1). Branky a nahrávky: 13. Antonovič (Pšeja), 17. Andrýsek
(Sakrajda, Červenka), 25. Kotačka (Karpíšek), 31. Sakrajda
(Andrýsek, Antonovič), 32. Antonovič, 43. Hapart (Kotačka),
46. Kotačka (Pšeja), 49. Knebl (Heča) - 7. Skokan, 17. Skokan
(Jurča), 25. Skokan (Zůbek, Přikryl), 58. Diviš
HC Zubr
Přerov - HC Slezan Opava 3:4 po samostatných nájezdech
(1:2, 1:1, 1:0 – 0:0). Branky a nahrávky: 19. Vlček (Kohút), 26.
Kotásek (Hanák, Ferenc), 51. Kočara (Hanák, Vlček) - 16. Tichý
(Měch, Grofek), 17. Suchánek (Vrabel, Chalupa), 26. Polok
(Herman), 65. Polok
AZ Havířov - HC Frýdek-Místek
10:1 (1:0, 3:0, 6:1). Branky a nahrávky: 6. Říčka (Toman),
22. Stránský (Sztefek), 29. Krisl, 35. Balčík (Říčka), 42. Toman
(Říčka), 43. Klimša (Prokop), 50. Stránský (Machálek, Potočný),
53. Toman (Pavlas, Vydra), 60. Říčka (Vrba), 60. Najdek (Zientek,
Prokop) - 51. Sluštík J. (Raszka, Matysz)
HC Bobři
Valašské Meziříčí - LHK Jestřábi Prostějov 3:5 (1:1, 1:1, 1:3).
Branky a nahrávky: 13. Tatarčík (Bokroš, Kostelňák), 24. Bokroš
(Kostelňák), 47. Vašut (Bacul) - 3. Šimo (D. Šebek), 30. Duba
(Paška, Halouska), 43. Kryl, 48. Stráněl (Bartošek, Kryl), 59.
Duba (Zachar)
Salith Šumperk - VSK Technika Brno 6:2
(3:1,2:1, 1:0). Branky a nahrávky: 7. Brunec (Sedlák), 14. Haas
(Velecký), 16. Tesařík (Drtil, Červenka), 37. Tesařík (Červeka),
39. Haas (Červenka, Tesařík), 51. Tesařík (Velecký, Haas) - 10.
Špaček (Odehnal), 39. Rajnoha (Bělohlávek)
HC Nový
Jičín volný los.
-pk-

Během přípravy, kdy se mu
dařilo, si ovšem místo vybojoval,
takže jsme v jednáních ustrnuli.
Nyní se celá záležitost opětovně
otevřela a musím říct, že jsme
rychli našli společnou řeč jak
s Filipem, tak i se zástupci
Olomouce. Jsme rádi, že
takovéhoto borce prvoligových
kvalit budeme mít v mužstvu.
Už v sobotu na ledě Valašského
Meziříčí bylo vidět, že společně
s Čuříkem a Žajglou to může
být hodně úderná formace.,“
pousmál se šibalsky Michal
Tomiga, evidentně potěšen z
podzimního úlovku. Jak bude
angažmá útočníka, který v
Prostějově poprvé působil
již v roce 2001 za éry HC a
angažmá si ještě zopakoval jak
v následujících dvousezónách,
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2
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1
1
1
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1
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2
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8
8
8
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13
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12
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16

114:54
96:50
78:50
83:53
73:64
87:55
82:73
83:82
61:62
58:69
54:86
52:97
49:71
62:104
64:126

tak i v loňském ročníku, kdy
odehrál již za Jestřáby 16
zápasů, během kterých si připsal
5 branek a 4 asistence, technicky
probíhat? „Jedná se o hostování
do konce probíhajícího ročníku
s tím, že v případě potřeby může
nastupovat i za Olomouc v rámci
střídavýchstartů.Hrátatrénovat
budeme především v Prostějově,
je naším plnohodnotným
hráčem,“ nastínil Tomiga, který
však připojil i jednu aktuální
novinku. Bohužel neradostnou..
„Filip sobotní duel nedohrál
kvůli zraněnému kolenu a je
otázkou, jak je to vážné... V tuto
chvíli nevím.“
Co se týká Radka Meidla, tak ten
oblékl dres Olomouc v sobotním
duelu na ledě Ústí nad Labem,
kde náš hanácký rival překvapivě

Narozen: 6.11.1981
1
Výška: 182 cm
Váha: 83 kg
Post: útočník
Hůl: pravá
letos v 1. lize
16 zápasů
0 gólů
2 asistence

RADEK MEIDL
Narozen: 25.11.1988
N
Výška: 191 cm
Váha: 88 kg
Post: útočník
Hůl: levá
letos ve 2. lize
13 zápasů
9 gólů
1 asistence

zvítězil 2:1, a podruhé se tak
stane dnes proti Chomutovu. „Po
těchto dvou zápasech si s vedením
Olomouce i samotným hráčem
sedneme a domluvíme se, jak to
bude vypadat dál,“ sdělil Večerníku
předseda LHK Jestřábi Prostějov

Michal Tomiga, podle něhož se
Meidl do vyšší soutěže až tak
necpe. „Mluvil jsem s ním o tom,
v Prostějově je spokojený a rád by
tady zůstal. Bavili jsme se o tom,
že by tu dohrál sezónu, psychicky
i zdravotně se dal dopořádku a pak

by případně zamířil na lukrativnější
angažmá. Přece jen je to mladý
a především hodně kvalitní hráč.
Tady však skutečně našel jakoby
to, co hledal, neboť trenéři se mu
věnují, vysvětlí mu nedostatky,
má podporu vedení i spoluhráčů.
Právě kvůli partě by prý nerad z
našeho mužstva odcházel, což
mě pochopitelně těší,“ přidal k
situaci kolem mládežnického
reprezentanta České republiky,
který to zkoušel také zámořské
juniorské soutěži, Michal Tomiga.
Jak předseda prostějovského
klubu dodal, je tedy možné,
že proti Hodonínu vyrukují v
jestřábím dresu oba hráči, jeden
či také žádný... To v případě, že
by Smejkalovi nepovolilo start
zraněné koleno. „Všechny varianty
jsou ve hře,“ potvrdil Tomiga. -pk-

K výhře Jestřábů přispěl kapitán i junioři!
VA L A Š S K É
MEZIŘÍČÍ/
PROSTĚJOV – Mírná výsledková
krize Jestřábů je zažehnána.
Svěřenci trenéra Petra Zachara
totiž dokázali vyhrát na horké půdě
valašskomeziříčských Bobrů a po
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třech zápasech bez výhry opětovně
okusili tu opojnou chuť tříbodového
zisku. Dál se tak drží na čtvrté
příčce druholigové tabulky skupiny
„Východ“. V sobotu udeřili po dvou
vyrovnaných třetinách v té třetí a

HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
1. třetina 1:1
2. třetina 1:1
3. třetina 1:3

Branky: 13. Tatarčík (Bokroš, Kostelňák), 24. Bokroš
(Kostelňák), 47. Vašut (Bacul) - 3. Šimo (D. Šebek), 30. Duba (Paška,
Halouska), 43. Kryl, 48. Stráněl (Bartošek, Kryl), 59. Duba (Zachar).
Střely na branku:
33:26
Rozhodčí: Smeták - Kikler, Bojda
Vyloučení: 3:5
Využití:
0:1
Oslabení: 0:0
Diváků: 1600

kam za hokejem....
23. kolo, sobota 4. prosince 2010, 17:00 hodin: Frýdek-Místek
- Šumperk, Technika Brno - Uherské Hradiště, Prostějov Hodonín, Břeclav - Zubr Přerov, Uničov - Valašské Meziříčí
(neděle 5.12.), Opava - Orlová (neděle 5.12.), Vsetín - Nový Jičín
(neděle 5.12.), Havířov volný los
-pk-

Sestava LHK Jestřábi
Slovák (připraven: Vydržel)
D
Doseděl,
ossed
eděl
děll Staněk
Sta
taně
něk
ěk

Paška, Halouska
Peštuka, Jedlička

Šimo - Duba - D. Šebek
gla
Smejkal - Čuřík - Žajgla

ze střídaček

char
Bartošek - Kryl - D. Zachar
Stráněl

Roman SEDLÁK - HC Bobři Valašské
Meziříčí):
„Je to škoda, určitě nás ovlivnilo to, že Robin Bacul měl
problém s bruslemi, ale na to se nevymlouváme. Rozhodl
asi ten čtvrtý gól, z nejlepšího jsme se dostali, najednou
jsme se však příliš hnali do útoku a necháme si dát lacinou
branku...Kluci dřeli, bojovali, ale chyběl tam nápad, nějaká jiskra.
Možná se projevilo to, že trénujeme v devíti, jedenácti lidech,
máme hodně zraněných. Možná je tam křeč, jelikož se blíží závěr
a to nás svazuje, že bychom tu šestku mohli možná uhrát, je třeba
uvolnit asi atmosféru, uvolnit to a hrát spíše pro lidi a ať nás to
baví a ne ať se stresujeme, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme...
Myslím, že alespoň na bod jsme měli, ale rozhodli individuální
chyby a nevyzrálost týmu v rozhodujících fázích a to rozhodlo.“

Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek

nakonec tedy brali všechny body, o
což se dvěma gólovými příspěvky
lvím podílem zasloužil kapitán Lukáš
Duba a vítěznou trefu si připsal
debutant Stráněl. Marný byl pláč
domácích nad brankami vstřelenými
prostějovskými hráči údajně nohou
po prý evidentním kopnutí...
Po týdenní pauze se opět roztočila
mašina třetí nejvyšší soutěže a byl to
ale Prostějov, kdo měl ve Valašském
Meziříčí v rámci dvaadvacátého dějství
důvod k radosti. Zápas začal mezi
oběma týmy opatrně. První příležitost
ke skórování měli v průběhu třetí
minuty hry hosté a hned skončila gólem.
Útočník Jestřábů Michal Šimo se
nejlépe zorientoval před brankovištěm
Vlachýnského a otevřel skóre utkání
0:1. Zanedlouho po inkasované brance
prověřili pozornost Slováka i domácí
Bobři. Zákrok prostějovského brankáře
byl však bezchybný. Domácím se v této
části hry nedařil přechod do útočného
pásma a namísto ohrožení Slovákovy
brány, ujel na druhé straně Čuřík,
který v samostatném nájezdu trefil tyč
Vlachýnského brány! Poté bylo na straně
hostů několik nepřesností a především
zakázané uvolněné znělo z úst hlasatele
utkání téměř pravidelně... Bobři však
zlepšili svou hru a výsledkem jim bylo
srovnání. Při signalizovaném vyloučení
se puk dostal k Tatarčíkovi, který propálil
vše, co mu stálo v cestě 1:1. Velkou šanci
na otočení skore měl v 19. minutě utkání
Lukáš Bokroš, který se krásně vyhnul
hostujícímu obránci, jeho střela jen těsně
skončila vedle Slovkákovy svatyně.
V prostředním dějství zařídil vedení
Valašského Meziříčí ve 24. minutě
Bokroš, který se po skrumáži dostal
k odraženému puku a dorazil puk za
bezmocného Slováka - 2:1. Přesně v

JE TAM! Jestřábi jdou právě na ledě Valašského Meziříčí do vedení sice trochu sporným
gólem, kdy puk šel mezi betony domácího gólmana od Stránělovy brusle, ale sudí branku k
radostiProstějovanůuznává!Zdatambyl,činebylaktivnípohybbruslí,tovíasijensámstřelec,
proněhožtobylamimochodemvůbecprvníbrankavseniorskésoutěži!
Foto:www.hcvm.cz
polovině zápasu se ale Jestřábi dočkali
vyrovnání, když kapitán Lukáš Duba
vyslal takovou polostřelu na domácího
brankáře a k údivu všech puk skončil
za brankovou čárou domácího
Vlachýnského - 2:2. Jak domácí,
tak i hosté se snažili vymýšlet další
útočné kombinace vedoucí k brance,
ovšem nepřesnosti na obou stranách
znemožňovali jít jedné či druhé straně
do vedení. Do konce druhé části se však
již stav utkání nezměnil, takže opět se
rozcházeli soupeři za nerozhodnutého
stavu.
Třetí třetina slibovala boj o důležité
body a vítězství. Chybu v obraně Bobrů
dokázal ve 43. minutě utkání využít
junior Martin Kryl, který dostal hosty do
jednobrankového vedení. 2:3. Následně
byl vyloučen domácí Varga za hru
vysokou holí a Jestřábi mohli domácímu
týmu odskočit na rozdíl dvou branek.
Hra domácích následně vypadala velice

nepřesně a nepohledně. Prostějov, který
vstřelil vedoucí branku byl na koni,
domácí se naopak nemohli přes dobrou
obranu a brankáře Slováka dostat zpět
do hry. Následně jme mohli vidět další
zakázané uvolnění, které zdobilo dnešní
zápas. Ve 47. minutě utkání dokázali
meziříčští Bobři vyrovnat stav utkání.
Baculovu střelu dokázal ještě Slovák
vyrazit, tam ovšem stál domácí kapitán
Přemysl Vašut, který vsítil třetí branku
Bobrů - 3:3. Ovšem nepozornost se
projevila u domácích zcela naplno.
Uběhlo dvacet vteřin a hosté šli opět do
vedení zásluhou Stráněla, který vstřelil
čtvrtou branku Jestřábů - 3:4. Hra
poté pokračovala spoustou osobních
soubojů. Bobři však dlouho nemohli
najít recept na vyrovnání. Uhodilo tak na
druhé straně. v 59. minutě utkání vstřelil
pátou branku Jestřábů Duba, který tak
dokonal odvetu a Jestřábi z Prostějova si
odváží tolik důležité tři body.
-pk-

PYROTECHNIKA NA HOKEJ AŽ TAK NEPATŘÍ!
(Dokončení ze str. 15)
Odpověď členů „kotle“ na sebe
nenechala dlouho čekat , avšak
dle prvotních reakcí na serveru
www.fop1913.cz se nezdá, že
by si příznivci z řad „ultras“
vzali slova šéfa prostějovského
stadionu nějak k srdci... Na
oficiální stanovisko zástupců
prostějovského sektoru si ale
musíme počkat. V každém

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Za tři body zvenku jsme samozřejmě vděční, i když góly, které jsme
dali, nemůžeme označit za nijak krásné. Poslední dva byly možná
sporné, ale rozhodčí je uznal a já můžu být jenom rád. Doufám, že nám
toto vítězství pomůže, i když ho budeme muset doma potvrdit, jedna
výhra nic neřeší.“
-pk-

případě tu máme námět k
diskusi, neboť názory v řadách
hokejové populace jsou
skutečně černobílé. Jedna
strana vidí pyrotechniku
jako nezbytnou kulisu
potřebnou k vytváření
atmosféry a o oslavě
výher ani nemluvě,
druhá argumentuje
nejčastěji námitky ve

reakce šéfa lhk jestřábi
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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 podeváté...
6
Tak tomu se říká debut jako hrom! Mladý odchovanec
prostějovského hokeje dostal ve druhé polovině sobotního
5
zápasu vůbec poprvé pořádnou příležitost v „A“-týmu
Jestřábů a útočná opora juniorského celku se trenérům odvděčila prakticky
y
okamžitě. Teprve dvacetiletý forvard naskočil do třetího útoku a ve 48. minutěě 4
přišla jeho chvíle, kdy se po akci celé formace prosadil svým důrazem u 3
brankoviště. Domácí hráči marně protestovali, že puk se dostal za brankovou
u
čáru nohou – gól byl uznán a Stránělovi tak prožil zdařilou premiéru mezi muži.. 2
Byla o to sladší, že se nakonec jednalo dokonce o branku vítěznou a Prostějovuu
přinesla tři cenné body! „Předvedl se opravdu v dobrém světle,“ pochválil jejj 1

6

číí
dokonce sám šéf klubu Michal Tomiga, který mač ve Valašském Meziříčí
osobně sledoval. Tomáši, jen tak dál! -pk-

Machrometr

FILIP SMEJKAL

Hokejisté Prostějova přetrhli šňůru tří porážek, když vyhráli na Valašsku

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 22 KOLECH:
16
15
14
12
11
9
10
8
9
5
6
5
5
3
2

zprávy z ledové plochy

V kádru Jestřábů je opět Filip Smejkal!

2. LIGA, SKUPINA „VÝCHOD“ - ZÁKLADNÍ ČÁST

1. Salith Šumperk
21
2. HC AZ Havířov 2010
21
3. HC Plus Oil Orlová
20
4. LHK Jestřábi Prostějov 21
5. HC Slezan Opava
21
6. HC Zubr Přerov
20
7. SHK Hodonín
20
8. HC Bobři Valašské Meziříčí 21
9. HC Nový Jičín
20
10. HC Břeclav
21
11. VHK Vsetín
21
12. HC Uherské Hradiště
21
13. VSK Technika Brno
20
14. HC Frýdek-Místek
20
15. HC Uničov
20

24

„Pyrotechnika a vše, co k ní patří, je dlouhodobým trendem,
který k prostějovskému hokeji patří. Myslím, že nejen u
nás je to věc, která prostě u fanoušků je k vidění. Tím neříkám,
kám,
že to je správné, nebo že to ničemu neškodí. Pouze tvrdím, že při
ři
vhodných příležitostech to je skutečně efektní a pěkné, ovšem na
druhou stranu je nutno vzít v úvahu fakt, že naše hala nedisponuje
ani klimatizací, ani vzduchoinstalací. Myslím si však, že kluci z
kotle používají méně škodlivou pyrotechniku a v rozsahu nijak
překračujícím meze. Proto jsem zastáncem názoru, že nějaké
zákazy a podobné příkazy nejsou v tomto směru na místě.
Současně jsem si však vědom, že jde i o záležitost spadajících
do kompetencí pořadatelské služby, kterou mám na povel. Proto
budeme jednat jak s jejich šéfy, tak i zástupci fanoušků. Spíše bych
totiž doporučoval, domluvit se na případném dalším omezení
světlic a podobných nejvýraznějších věcí, které mohou narušit
vzduch v hale a tím ohrožují zdraví diváků i narušují dalších chod
Víceúčelové haly. Násilnou formu nic nařizovat nechci. Myslím
si, že po jistých letních nedorozuměních jsme totiž s příznivci
našli společnou řeč, na zápasech „A“-týmu panuje nejen doma,
ale i venku ta pravá prostějovská kulisa, takže bych nechtěl
cokoliv, jakkoliv narušit. Uvidíme, jak se domluvíme.“
MICHAL TOMIGA, předseda LHK Jestřábi Prostějov

stylu ohrožení dýchacího ústrojí
a to především u dětí, které
hokejové zápasy navštěvují.
Stížnosti se pak množí

také u hráčů tzv. „hobby-týmů“,
kteří si zaplatili ledovou plochu
právě po utkáních Jestřábů
a ve chvíli, kdy se chtějí

věnovat svému mači, sedají
výpary a veškeré škodliviny
právě k ledu... Zainteresovaní
příznivci však vytrvale
argumentují, že používají
neškodnou pyrotechniku, která
je doporučena pro používání
do interiéru! Je to prostě takový
malý začarovaný kruh, každý
si vede svou... Najde se řešení
vhodné pro obě strany?
PROSTĚJOVSKÝ Večerníku
se bude tomuto aktuálnímu a
palčivému problému věnovat v
příštích číslech.
-pk-

OTEVŘENÝ DOPIS IVO HORÁKA, VEDOUCÍHO
ZIMNÍHO STADIONU V PROSTĚJOVĚ
Vážení sportovní přátelé,
chtěl bych požádat všechny fanoušky prostějovského hokeje, zvláště fanoušky tzv. „kotle“, aby během
a hlavně po ukončení utkání nepoužívali žádnou pyrotechniku. Ve Víceúčelové hale-zimním stadionu v
Prostějově se hraje nejen soutěž druhé ligy mužů, ale stadion využívá také široká sportovní veřejnost z
Prostějova a okolí ke sportovnímu vyžití na ledové ploše. Po použití vaší pyrotechniky se nedá na zimním
stadionu až do ranních hodin dýchat, natož v takovém prostředí sportovat! Navíc může dojít k dalšímu
velkému problému, který si asi fanoušci provádějící tuto činnost vůbec neuvědomují, a tím je požár...
Další věc, na kterou bych chtěl upozornit, je lezení diváků, hlavně dětí na tvrzená skla, která jsou umístěna
a zasunuta do mantinelů na ledové ploše. Diváci jsou ve výšce zavěšeni nad sklem, které může kdykoliv
prasknout a pád na ledovou plochu z takové výšky může mít opravdu děsivé následky.
Poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit, je nešvar již dlouhodobý a tím je kouření na celém zimním
stadionu. Kouřením trpí nejen hráči, ale i ostatní diváci. Proto ke kouření využívejte jen venkovních prostor
k tomu určených.
Hodně hezkých, vítězných a hlavně utkání bez kouře a úrazů
přeje Ivo Horák
vedoucí zimního stadionu v Prostějově
Domovní správa Prostějov s.r.o.

Florbal, futsal

29. listopadu 2010

Členové SKC Prostějov vyráží do zahraničí k tvrdému drilu, ale i pro historické zápisy

Michal Mráček a Jakub Filip jedou pokořit curyšskou Šestidenní!
Poslední týdny jsou pro SKC
Prostějov ve znamení cestování za
hranice naší republiky, a to hned
při nejrůznějších příležitostech a
v několika výpravách. Zatímco
někteří z členů se věnují již ryze
tvrdé přípravě před novou sezonou, vybraní borci si závěr roku
zpestřují starty na prestižních
evropských podnicích...

horách, Tomáš Salaj závodil ve
Vídni na Grand Prix Vienna 2010,
což byl závod Světového poháru zařazený do kategorie UCI 2,
takže o konkurenci nebyla nouze.
Přesto Salaj skončil po velice náročném závodě na 13. místě.

Mladíci do Tater,
Salaj do Vídně

V nizozemském Amsterdamu se
pak konaly jubilejní 10. šestidenní
závody na tamější dráze. To by pro
nás samo o sobě nebylo tak zajímavé, kdyby se závodů nezúčastnili i
poprvé v historii borci z Prostějova,
čerství závodníci kategorie „U23“,
Jakub Filip a Michal Mráček. V
Madisonu (závodu dvojic) si před
zraky vyprodaného velodromu dojeli pro skvělé celkové 5. místo! „A
to i přesto, že Kuba v předchozí etapě utrpěl během závodu těžký pád!
Rovněž je nutno zdůraznit, že šlo

Jak jsme již jednou informovali,
hodně početná skupina mladých
cyklistů absolvovala od 16. do 23.
října tréninkové soustředění ve
Vysokých Tatrách na Slovensku.
Pod vedením trenéra Vladimíra
Vačkáře se zhruba dvacítka členů
SKC a SCM Prostějov věnovala
zdokonalování fyzické kondice
formou horské turistiky. A zatímco většina týmu chodila po

Premiéra
v Amsterdamu

OCITNOU SE V KOTLI! Dvojice mladých prostějovských cyklistů Michal Mráček mladší a Jakub Filip se tento týden představí na prestižních závodech ve švýcarském Curychu, kde panuje skutečně pekelná atmosféra... Jak obstojí ve zkoušce ohněm?
Foto: archív SKC Prostějov
o historicky první start závodníků Filip a vracející se odchovanec
prostějovského družstva v zahrani- Michal Mráček mladší.
čí v závodu dvojic,“ usmíval se Petr
Šrámek, předseda prostějovského Šestidenní cyklistické
cyklistického klubu.
závody v Curychu

i s prostějovskou
účastí

Soustředění „U23“
v Beskydech

Ve dnech 17. až 21. listopadu
proběhlo soustředění nově sestaveného družstva SKC Prostějov
„U23“ ve Frýdlantu nad Ostravicí,
kde se závodníci věnovali rozvoji
všeobecné vytrvalosti, především
chůzí, během, jízdou na kolečkových bruslích, plaváním a jízdou
na MTB. „Během pěti dnů absolvovali kluci úctyhodných čtyřiatřicet tréninkových hodin. Poslední
den přípravného srazu si závodníci
včetně průvodce a trenéra Tomáše
Bohatého zpestřili běžeckým závodem seriálu Lysa Cupu, který jak
napovídá název představuje seriál
výběhů na vrchol Beskyd Lysou
Horu, vždy však z jiného místa v
podhůří. Nicméně na nejvyšší bod
Beskyd se všichni členové týmu
během pětidenní přípravy podívali i
několikrát denně,“ prozradil Michal
Mráček starší, kouč výběru, který se
má pro sezónu 2011 rozrůst hned
DORAZIL I ŠÉF! Na vrchol Beskyd Lysou Horu, dorazil na soustředění nově se- dvojnásobně. K letošním členům
staveného družstva SKC Prostějov do třiadvaceti let i předseda oddílu Petr Šrámek. Salajovi a Maršálkovi totiž přibuFoto: archív SKC Prostějov dou juniorský reprezentant Jakub

Doslova v poslední chvíli, prakticky pět dnů před startem, dorazilo
na adresu SKC Prostějov netrpělivě očekávané potvrzení pozvánky pro Jakuba Filipa a Michala
Mráčka k účasti na prestižních
„ŠESTIDENNÍ“ ve švýcarském
Curychu, které vypuknou již zítra,
tj. v úterý 30. listopadu a vyvrcholí
v neděli 5. prosince. Jedná se o bodovací závod dvojic „Madison“,
kdy bodování a ujetá kola náskoku se z každého dne sčítají pro
konečné celkové pořadí. Ve skutečnosti jde o přehlídku těch nejtalentovanějších a nejlepších borců
v kategorii UIV talents, neboli
závodníků do 23 let.
„S takovou pozvánkou, která je
určena pro předem pečlivě vybírané závodníky, je spojena smlouva,
která zahrnuje kompletní servis pro
pozvaného závodníka včetně prize
money,“ usmívá se Petr Šrámek,
první muž SKC Prostějov. Je
zřejmé, že jej možnost prezentace ve Švýcarsku hodně potěšila.
„Šestidenní v Curychu jsou společ-

ně s šestidenními závody v Berlíně,
které se konají koncem ledna, skutečně nejprestižnější v seriálu šestidenních a celé kategorii. Očekává
se vyprodaná hlediště a skvělá
atmosféra po celých šest dnů a ta
nejlepší konkurence z celé Evropy.
Účast na takových závodech je
přáním každého špičkového dráhového cyklisty a pro tentokrát se
to podařilo našim dvěma mladým
závodníkům,“ zářil koncem uplynulého týdne Šrámek. „Závody se
obrovskou společenskou událostí,
nabytý kulturní program, končí
vždy na v jednu hodinu v noci,“
doplnil.
Jednu malou komplikaci to však
pro borce SKC přineslo. Trenér
Mráček totiž startu musel operativně uzpůsobit tréninkový plán
a nachystat vše k pondělnímu
odjezdu. „To jsme však udělali
rádi. Každý ze šesti závodních dní
čeká na závodníky dvouhodinová
porce tvrdého večerního až nočního závodění. Věřím, že jsou kluci
dobře připraveni a udělají dobrá
jméno nejen klubu a Prostějovu,
ale celé české cyklistice,“ uvedl
Michal Mráček starší.
O počínání prostějovských vyslanců ve Švýcarsku vás bude
Večerník, jakožto mediální partner SKC Prostějov, pochopitelně
informovat.
-pk-

„all inclusive“
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 9
KOLECH:

Z V Vp Pp
1. SC Hattrick Brno FbŠ 9 9
70:24
27
2. FBC Spartak MSEM Přerov 9 7 1 0
3. FBC Vikings Kopřivnice
9 5 1 1
4. FbC Playmakers Prostějov 9 5 1 1
5. Retro Bulldogs Brno B
8 4 2 0
6. Slavia I-tec Havířov
9 4 1 1
7. SK FBC Třinec
9 3 1 1
8. Z.F.K. Petrovice
9 3 0 1
8. 1.MVIL Ostrava
9 3 0 0
9. 1. FBK Rožnov p.R.
9 2 0 2
11. TJ Sokol Brno-Židenice
8 1 0 0
12. FbK Horní Suchá
9 0 0 0

P
0

skóre
0

B
0

1
2
2
2
3
4
5
6
5
7
9

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

23
18
18
16
15
12
10
9
8
3
0

kam za FLORBALEM....
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-

2.A LIGA OKRESU
PROSTĚJOV

S DUBANY “A” – VRSK
CHOSLAVICE 3:2, RELAX
C
““B” – SK SKALKA “A” 4:3,
SK SKALKA “A” – SK DUS
BANY “A” 5:1, RELAX “B”
– VRCHOSLAVICE 3:3, SK
DUBANY “A” – RELAX “B”
5:2, BEXIM PALLETEN – LIKÉRKA M.Prusy 1:3, AC ZAVADILKA 2000 “A” – BEXIM
PALLETEN 3:2, SK ARISTON
92 “A” – LIKÉRKA M.Prusy
4:7, LIKÉRKA M.Prusy – AC
ZAVADILKA 2000 “A” 4:3, SK
ARISTON 92 “A” – BEXIM
PALLETEN 9:3, JIŘINA – VYPRAHLO Konice 5:1
ŽE-STAV Nezamyslice – MECHECHELEN 1:4,BEDIHOŠŤ
– JIŘINA 3:8,MECHECHELEN
– VYPRAHLO Konice 1:0, JIŘINA – ŽE-STAV Nezamyslice
5:4,MECHECHELEN – BEDIHOŠŤ 5:2
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. LIGY PROSTĚJOV

1.SK DUBANY “A”
2.MECHECHELEN Prostějov
3.JIŘINA Prostějov
4.MM VRCHOSLAVICE
5.AC ZAVADILKA 2000
6.LIKÉRKA M.Prusy
7.FC RELAX Prostějov “B”
8.SK ARISTON 92 Prostějov “A”
9.SOKOL BEDIHOŠŤ
10.BEXIM PALLETEN
11.SK SKALKA “A”
12.VYPRAHLO Konice
13.ŽE-STAV Nezamyslice

6
6
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5

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

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

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

22:14
23:11
32:16
13:7
11:13
22:28
16:18
16:15
17:23
12:20
11:11
5:13
11:22

15
14
12
10
9
9
8
6
6
4
3
3
0

Domamyslice 2:3, ATLETICO
Smržice – KULCAO 3:5, BOTAFOGA – KMK KATASTROFA
2:2, POKOP Domamyslice – ATLETICO Smržice 6:3
KULCAO – KMK KATASTROFA 1:1
PRŮBĚŽNÁ
TABULKA 2.B LIGY
PROSTĚJOV 2010/11

SK SKALKA “B” – SK DUBANY “B” 6:0, ZDĚTÍN – 1.FC
KOHOUTI Otaslavice 8:2, FC
PEPINO Konice – SK SKALKA
“B” 3:3, SK DUBANY “B” –
ZDĚTÍN 0:6, FC PEPINO KONICE – 1. FC KOHOUTI Otaslavice
3:4, SK SKALKA “B” – ZDĚTÍN 1.VZDUCHOLOĎ Prostějov
2:2
2.AC ZAVADILKA 2000 “B”
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
2.A LIGY PROSTĚJOV

1.FC MENPHIS Prostějov
6
2.SOKOL Zdětín
6
3.FC ANDĚL Prostějov
5
4.TORPEDO Prostějov
5
5.1.FC KOHOUTI Otaslavice 5
6.FC PEPINO Konice
5
7.CHACHAR TEAM Brodek u Pv 3
8.SK ARISTON 92 “B”
6
9.SK SKALKA “B”
6
10.FK AGRO Vláčil Čehovice 5
11.FC WARRIORS
3
12.SK DUBANY “B”
5

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

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

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

20:9
27:13
24:11
16:9
19:19
15:17
13:6
14:20
16:21
8:19
3:11
5:25

14
13
11
10
10
7
6
6
5
3
0
0

2.B liga
okresu Prostějov
1. FC BETIS – REAL MB Prostějovičky 2:2, VZDUCHOLOĎ
– DD sport Dubany 7:1, AC
ZAVADILKA 2000 “B” – 1.FC
BETIS 4:1, REAL MB Prostějovičky – VZDUCHOLOĎ 3:8,
1.FC BETIS – DD sport Dubany 2:1, VZDUCHOLOĎ – AC
ZAVADILKA 2000 “B” 3:2
KULCAO – BOTAFOGA 3:3,
KMK KATASTROFA – POKOP

6
5
3.KULCAO Prostějov
6
4.SK GRIFFINS 98 Prostějov 3
5.POKOP Domamyslice
5
6.1.FC BETIS Prostějov
6
7.KMK KATASTROFA
6
8BOTAFOGA Prostějov
5
9.DD sport Dubany
5
10.ATLETICO Smržice
5
11.REAL MB Prostějovičky 5
12..MLOCI
3

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

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

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

29:12 16
21:9 12
18:19 11
24:4 9
15:18 9
13:18 7
14:9 6
14:12 6
7:13 4
14:23 3
7:29 1
5:15 0

VÝSLEDKY FUTSALOVÉ
LIGY VETERÁNŮ
2010- 2011
1.TURNAJ neděle 28. listopadu
2010 12.00 – 16.30 hodin Kostelec na Hané
FC LITRPŮL – AC ŠTIKA Prostějov 3 : 0 Světlík 2, Koldas
NĚMČICE n.H. – KULCAO Prostějov 2 : 8 Domanský, Zatloukal
– Gottwald Petr 3, Směšný 2, Tichý 2, Bílý
FC MORITZ Olomouc – VÍCOV
7 : 1 Okleštěk 4, Mückstein 3 –
Holinka
AC ZAVADILKA 2000 – FC LITRPŮL 3 : 2 Škultéty, Buriánek,
Novák – Zatloukal, Homola
AC ŠTIKA Prostějov – NĚMČICE n:H. 1 : 4 Mrňka – Lacina 2,
Zgoda, Zatloukal
KULCAO Prostějov – FC MORITZ Olomouc 5 : 0 Gottwald
Petr 2, Bílý 2, Tichý
VÍCOV – AC ZAVADILKA 2000
1 : 0 Jakšík
Průběžná tabulka
po 1. turnaji:

1. KULCAO Prostějov
2. FC LITRPŮL
3. FC MORITZ Olomouc
4. AC ZAVADILKA 2000
5. NĚMČICE n.H:
6. VÍCOV
7. AC ŠTIKA Prostějov

2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

KDO TO BYL STANISLAV BÁBEK...
působil plných jedenáct
sezon až do roku 1963,
kdy se vrátil zpět do
rodného Prostějova, kde
se v tu dobu hrála druhá
nejvyšší soutěž - 2. liga.
Trenér Mlčoch jej zasadil
do obranné dvojice s
teprve sedmnáctiletým
Oldřichem Machačem,
se kterým vytvořil
nerozlučnou dvojici
a jehož vývoj svými
zkušenostmi formoval.
Stanislav Bábek hrál až
do roku 1969, tedy do
svých 40 let. Poté ukončil
aktivní kariéru a působil v
prostějovském klubu jako trenér
mládežnických týmů.
Svoji nesmazatelnou stopu
zanechal také na tenisových
dvorcích, který jako správný
„obojživelník“ té doby hrával
i závodně a byl i členem
druholigového družstva
Prostějova. Výraznějších
individuálních úspěchů ale
nedosáhl, neboť s kariérou
„muže s raketou“ začal přece
jen pozdě. U „bílého sportu“ ale
zůstal, a to jak ve funkci trenéra,
vedoucího týmů či oddílového
funkcionáře.
Ještě donedávna pak i přes svůj
požehnaný věk navštěvoval
jak hokejová utkání na zimním
stadionu, tak i tenisové kurty.
Avšak nemalé zdravotní
problémy mu to dovolovaly
stále méně, aby nás v uplynulém
týdnu navždy opustil... My jsme
však přesvědčeni, že v tom
hokejovém a tenisovém nebi
bude nadále tak vitální, jako byl
po celý svůj sportovní život.

Narodil se 5. 6. 1929 a hokej
začal zkoušet, kde se dalo,
nejvíce však na zamrzlé říčce
Hloučeli s partou kluků z ulice.
Ve svých 13 letech začal hrát
za dorost SK Prostějov a již v
dalším roce dostal příležitost
zahrát si první prvoligový
zápas za dospělé proti I. ČLTK
Praha. V pražském týmu tehdy
hráli hokejisté zvučných jmen,
například Drobný, Matouš,
Jarkovský, Sláma a Černý. V
týmu SK Prostějov působil až
do sezony 1952/1953, kdy na
něj coby vrcholového sportovce,
kteří nebyli komunistickému
vedení příliš po chuti, dopadla
tvrdá padesátá léta. Stanislavu
Bábkovi začínalo hrozit v roce
1952 zatčení Státní bezpečností.
O jeho potížích se dověděli
zástupci Zbrojovky Brno, kteří
za ním přispěchali s nabídkou
smlouvy, a pan Bábek ji
podepsal. Ztratil se tak z očí
komunistickým pohlavárům,
kterým „ležel v žaludku“ a mohl
se dále věnovat hokeji. Odchod
z Hané jej však velmi mrzel,
neboť Prostějov měl v tu dobu převzato z www.lhkjestrabi.cz,
opravdu silný tým. V Brně poté redakčně upraveno a doplněno

Kam a kdy na sálovku

* futsalové výsledky * futsalové výsledky
1. LIGA OKRESU
PROSTĚJOV
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0 13 : 2
1 5:3
1 7:6
1 3:3
1 6:9
1 2:7
2 1.7

6
3
3
3
3
3
0

1. LIGA:
sobota 4.12.2010 8.00-16.00 hodin Kostelec n.H.
8.00 VYPRAHLO Konice – SK ARISTON 92 “A”, 8.40 MECHECHELEN – JIŘINA, 9.20 VRCHOSLAVICE – VYPRAHLO Konice,
10.00 SK ARISTON 92 “A” – MECHECHELEN, 10.40 JIŘINA –
VRCHOSLAVICE, 11.20 ŹE-STAV Nezamyslice – AC ZAVADILKA
2000 “A”, 12.00 SK SKALKA “A” – BEXIM PALLETEN, 12.40 AC
ZAVADILKA 2000 “A” – BEDIHOŠŤ, 13.20 ŹE-STAV Nezamyslice
– LIKÉRKA M.Prusy, 14.00 BEDIHOŠŤ – SK SKALKA “A”, 14.40
BEXIM PALLETEN – ŽE-STAV Nezamyslice, 15.20 SK SKALKA
“A” – LIKÉRKA M.Prusy
2.A LIGA:
sobota 4.12.2010 8.00-12.00 hodin Prostějov
8.00 TORPEDO – FC WARRIORS, 8.40 FC MENPHIS – CHACHAR
TEAM, 9.20 FC PEPINO Konice – SK DUBANY “B”, 10.00 FC
WARRIORS – FC MENPHIS, 10.40 TORPEDO – FC PEPINO Konice
11.20 CHACHAR TEAM – SK DUBANY “B”
krajský přebor
sobota 4.12.2010 16.00-18.00 hodin Kostelec n.H.
16.00 RELAX Prostějov “A” – INDIANA Plumlov, 17.00 INDIANA
Plumlov – RELAX Prostějov “A”
2.B LIGA:
sobota 4.12.2010 8.00-16.00 hodin Nezamyslice n.H. 2.B liga
8.00 KMK KATASTROFA – ATLETICO Smržice, 8.40 VZDUCHOLOĎ – POKOP Domamyslice, 9.20 1.FC BETIS – KMK KATASTROFA, 10.00 ATLETICO Smržice – MLOCI, 10.40 KMK KATASTROFA – VZDUCHOLOĎ, 11.20 1.FC BETIS – POKOP Domamyslice,
12.00 ATLETICO Smržice – SK GRIFFINS 98, 12.40 MLOCI – AC
ZAVADILKA 2000 “B”, 13.20 1.FC BETIS – SK GRIFFINS 98, 14.00
POKOP Domamyslice – BOTAFOGA, 14.40 SK GRIFFINS 98 – AC
ZAVADILKA 2000 “B”, 15.20 BOTAFOGA – MLOCI
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

Vyhlášení Českého poháru 2010/2011:
Na základě výzvy zveřejněné ve zpravodaji č. 1/2010 se přihlásilo do
okresní fáze Českého poháru 2010/2011 12 mužstev. Mužstva byla podle
výkonnosti rozdělena do 3 základních skupin, ve kterých se utkají jednokolově každý s každým. Do finálového turnaji postoupí vítězové základních
skupin a nejlepší tým ze 2. místa. Soutěž se bude hrát podle pravidel a řádů
futsalu, případné disciplinární tresty se přenášejí do dlouhodobých soutěží.
ČP
neděle 5.12.2010 8.00-12.00 hodin Nezamyslice n. H. 8.00 KOHOUTI Otaslavice – JIŘINA, 8.40 SK SKALKA “A” – AC ZAVADILKA
2000 “A”, 9.20 AC ZAVADILKA 2000 “A” – KOHOUTI Otaslavice,
10.00 JIŘINA – SK SKALKA “A”, 10.40 AC ZAVADILKA 2000 “A”
– JIŘINA, 11.20 KOHOUTI Otaslavice – SK SKALKA “A”
veteráni
neděle 5.12.2010 12.00-16.30 hodin Nezamyslice n. H.
neděle 5.12.2010 15.00-19.00 hodin Kostelec n.H. ČP
15.00 FC ANDĚL – RELAX “A”, 15.40 RELAX “B” – SK DUBANY
“A”, 16.20 SK DUBANY “A” – FC ANDĚL, 17.00 RELAX “A” – RELAX “B”, 17.40 SK DUBANY “A” – RELAX “A”, 18.20 FC ANDĚL
– RELAX “B”

Volejbal

29. listopadu 2010
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Volejbalistky se v Itálii pokusí zaskočit favorizované Villa Cortese

smeč

PROSTĚJOV - Doma proti
jednomu z favoritů ženy VK
Modřanská Prostějov neuspěly,
nyní zkusí Hanačky překvapit
venku, a to na půdě vůbec nejžhavější: v Itálii. Střetnutí 2.
kola základní skupiny Ligy misCEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011 tryň Villa Cortese - Prostějov se
hraje zítra, tj. v úterý 30. listopadu od 20.30 hodin.
Stát rozkládající se na
Apeninském poloostrově je
právem pokládaný za Mekku
evropského volejbalu, italská
nejvyšší soutěž A1 je pravděpodobně nejkvalitnější ligou
celého starého kontinentu.
A právě Cortese ovládlo její
uplynulý ročník, což je bezpochyby nejpádnější důkaz o
síle tohoto oddílu. V zahajovacím utkání letošní Champions
Čas:
1:51 minut
1. set:
22:25
32 minut
League Villa zvítězila 3:1 v
Rozhodčí: Seifried (Slovinsko)
2. set:
24:26
28 minut
Lodži, do Serie A1 vstoupil
a Hodoň (Slovensko)
3. set:
25:21
29 minut
tým až o víkendu.
Diváků: 1389
4. set:
16:25
22 minut
Trenér VK Modřanská

LIGA MISTRYŇ - 1. kolo základní skupiny „D„D“D“

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV – RCC CCANNE
CAANNE
CANNES
ANNES

1:3

Sestava Prostějova

Tým VK Modřanská sebral favoritovi set, MOHL ALE I VÍC!
Pv

CHAMPIONS LEAGUE - ZÁKLADNÍ SKUPINA „D“
1. KOLO: VK Modřanská Prostějov (ČR)
Č - RC Cannes (Francie) 1:3
(-22, -24, 21, -16). Rozhodčí: Seifried (Slovinsko) a Hodoň (Slovensko).
Čas: 111 minut. Diváků: 1389. Sestavy týml - VK Modřanská Prostějov:
Nováková,Artmenková, Bergrová, Velikiyová, Lipicerová, Ssuschkeová,
libero Chlumská. Střídaly: Soaresová, Bramborová, Kubínová. Trenér:
Miroslav Čada. RC Cannes: Spasojevičová, Polechtchouková,
Centoniová, Marčenková, Ravvaová, Antonijevičová, libero Fominová.
Střídaly: Rašičová, Camardaová, Durakovičová. Trenér: Yan Fang •
Organika Budowlani Lodž (Polsko) - MC-Carnaghi Villa Cortese
(Itálie) 1:3 (-19, -17, 16, -15). Rozhodčí: Alksnis (Lotyšsko), Ženovič
(Rusko). Čas: 90 minut. Diváků: 4000. Sestavy týmů – Organika
Budowiani Lodž: Šeluchinová, Wojciková, Koseková, De Paulová,
Olšovská, Mireková, libero: Ciesielská. Střídaly: Zaroslinská, Brydová,
Wojciesková, Szymanská. Trenér: Marcin Chudzik* Villa Cortese:
Bergová, Negriniová, Anzanellová, Aguerová Leiva, Cruzová,
Calloniová, libero Lanziniová. Střídaly: Hodgeová, Bosettiová.Trenér:
Marcello Abbondanza

PRŮBĚŽNÉ TABULKY EXTRALIGY ČR
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1
1
1
1

1 0
1 0
0 1
0 1

3:1
3:1
1:3
1:3

nejprve autobusem do Prahy.
Po přespání v hlavním městě
následuje dnes ráno letecký
přesun do Turína a odtamtud
znovu autobusová jízda do
Cortese. Kvality Villy popsal
kouč následovně: „Pokud jakýkoliv italský celek startuje
v Champions League, má velkou sílu a hvězdy v hráčském
kádru se spoustou zkušeností.
Za Cortese nejvíc září Aguero,
skvělých je však spousta dalších jejích spoluhráček. My
každopádně v Itálii nemáme
co ztratit a na půdě jasného favorita můžeme být uvolněnější
než doma.“
Rozhodčími utkání budou
Adrian Flückiger ze Švýcarska
a Geert Blyaert z Belgie.
Samotný duel můžete sledovat
on-line na www.laola1.tv, odkaz na tento web najdete v pravé části internetových stránek
www.vkprostejov.cz.
-red-

Prostějov bojoval, ale na úřadující bronzový tým Evropy to bylo málo...

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

1. MC-Carnaghi Villa Cortese
2. RC Cannes
3. VK Modřanská Prostějov
4. Organika Budowlani Lodž

Miroslav Čada charakterizoval
úterního protivníka následovHráčská soupiska Villa Cortese
ně: „Pokud jakýkoliv italský
celek startuje v Lize mistryň,
1 Sara Anzanello (blokařka, 30 let, Itálie)
má velkou kvalitu a hvězdy v
2 Sonia Gioria (nahrávačka, 32 let, Itálie)
hráčském kádru se spoustou
4 Lindsey Berg (nahrávačka, 30 let, USA)
zkušeností. Za Cortese nejvíc
5 Alessia Lanzini (libero, 29 let, Itálie)
září Aguero, skvělých je však
7 Chiara Negrini (smečařka, 31 let, Itálie)
spousta dalších jejích spolu8 Aurea Cruz (smečařka, 28 let, Portoriko)
hráček. My každopádně v Itálii
9 Katarina Kovacova (blokařka, 29 let, Itálie/Slovensko)
nemáme co ztratit a na půdě
10 Paola Cardullo (libero, 28 let, Itálie)
jasného favorita můžeme být
11 Megan Hodge (smečařka, 22 let, USA)
uvolněnější než doma,“ sdělil
12 Taismary Aguero (univerzálka, 33 let, Itálie/Kuba)
bezprostředně po čtvrtečním
13 Raffaella Calloni (blokařka, 27 let, Itálie)
mači prostějovský lodivod.
14 Caterina Bosetti (smečařka, 16 let, Itálie)
Blokařka VK Corina Corrina
Ssuschkeová se před cestou
Realizační tým Villa Cortese
na jih nebála mluvit ani o příPrvní trenér: Marcello Abbondanza
padném výsledkovém úspěDruhý trenér: Marco Bonollo
chu, jenž by znamenal velkou
Asistent trenéra: Luca Porzio
senzaci. „Žádné utkání není
Asistent trenéra: Mirko Lo Cicero
předem prohrané, do každého
je potřeba jít s touhou zvítězit.
My do zápasu dáme maximum hrát, jakkoliv to bude těžké,“ Po včerejším dopoledním tréa bez ohledu na vysokou herní slíbila německá reprezentant- ninku se prostějovská výprava
úroveň soupeře zkusíme vy- ka.
vydá na cestu odpoledne, a to

91:76
97:87
87:97
76:91

2
2
1
1

1:3

C

Bodový vývoj - první set: 1:1, 1:3,
3:4, 3:6, 5:8, 7:8, 7:10, 13:10,
14:14, 16:14, 16:16, 17:18, 18:21,
20:23, 22:23, 22:25. Druhý set:
0:6, 1:9, 3:9, 6:10, 7:12, 10:12,
11:14, 13:14, 15:15, 16:17, 18:17,
19:20, 21:20, 24:21, 24:26. Třetí
set: 4:4, 4:7, 7:7, 10:11, 16:11,
16:13, 19:13, 22:14, 22:19,
23:21, 25:21. Čtvrtý set: 1:0, 1:3,
3:5, 5:5, 7:7, 7:12, 8:14, 9:20,
12:21, 14:24, 16:25.
Týmy VK Modřanská Prostějov
a RC Cannes vstoupily ve čtvrtečním podvečeru do volejbalové
CEV Champions League žen
2010/11 vzájemným utkáním v
hale Sportcentra DDM. Na úvod
základní skupiny D se z vítězství
radoval favorizovaný celek z
Francie, který v dlouho vyrovnaném duelu zlomil odpor domácích
až během čtvrtého setu.
Úvod střetnutí ovládly vysoké
hostující bloky, které opakovaně

zastavovaly útočné pokusy VK.
Domácí hráčky se však počáteční
ztrátou nenechaly odradit a šestibodovou šňůrou při výborném
podání Artmenková otočily vývoj
zahajovací sady. Poté vedly ještě
16:14, ovšem v dalším průběhu
se projevila větší úderná síla RC
v útoku, kde řádila hlavně velmi
razantní Spasojevičová
Na začátku druhého dějství nechaly prostějovské ženy koncentraci mimo palubovku, vyrobily
několik školáckých hrubek a
soupeřkám tím hodně lacino darovaly značný náskok osmi bodů. Opět však nesložily zbraně
a ohromným vzepětím dokázaly
ještě do poloviny setu manko
smazat. Skvěle zabrala Lipicer,
pomohla střídající Soaresová a
chytilo se vlastně celé družstvo
Modřanské. Pozitivní energie
z nebývalého obrození hnala
Češky dále, až si vypracovaly
dokonce tři setboly. Jenže ani
jeden neproměnily, neboť jim v
nejméně vhodný moment odešel útok i příjem proti servisu
takticky vystřídavší Durakovic.

PŘÍŠTÍ PROGRAM:

Co víc, francouzské favoritky
protáhly svou sérii na pět bodů a
sadu plnou zvratů urvaly na svou
stranu.
Také ve třetím dílu pokračujícího dramatu se hrál oboustranně
kvalitní a divácky atraktivní
volejbal, v němž ale občas nechyběly ani triviální chyby.
Proto se při velké vyrovnanosti rodilo poměrně dost dlouhých bodových šňůr, přičemž
jednu z nejdelších vystřihly
Prostějovanky uprostřed této
sady. Soresová výtečně podávala, Ssuschkeová úřadovala
na síti a VK získal převahu
herní i výsledkovou. Jenže ani
protivnice nelenily, z hlubokého útlumu se záhy vymanily a
stav 22:14 rázem téměř srovnaly na 23:21. Tentokrát však
Čadovy svěřenky psychický
nápor zvládly, koncovku uhrály
a rostoucí bitvu prodloužily.
Ve čtvrtém setu žila naděje VK jen
krátce. Při skóre 7:7 totiž přišel obří výpadek na přihrávce, který se
následně rozšířil do všech herních
činností, a bylo rozhodnuto (9:20).

ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů



Miroslav ČADA- VK Modřanská Prostějov:
„Gratuluji soupeři k vítězství. Pro vývoj utkání byl velmi důležitý druhý set, v jehož koncovce jsme nevyužili tři setboly a tím
jsme hostům dost nastartovali. Jinak bych viděl herní rozdíl mezi
oběma týmy hlavně v blokování a mezihře, kde bylo Cannes o
poznání úspěšnější než my. Byly také šikovnější a techničtější,
uměly si lépe nachystat útočné pozice. Těžko nějak komentovat,
jestli je porážka 1:3 dobrá. Před utkáním bych zisk jednoho setu
bral, nyní cítím, že prohry je škoda, ale my se teď musíme soustředit na další zápas a ne se vracet k tomu, jestli jsme proti Cannes
uhráli dost nebo málo.“
Yan FANG - RC Cannes:
„Pro nás to byl moc těžký zápas. Jsem šťastný hlavně za výhru,
což je pro nás nejdůležitější, neboť uspět na úvod Ligy mistryň v
Prostějově je velice důležité. Do utkání jsme dali maximum, většinu času hráli dobře. Určitě však můžeme předvádět ještě lepší
výkony, k tomu však musíme hodně potrénovat a lépe se sehrát.
Naše ambice? Pokaždé chceme vyhrát, ale uvidí se podle jednotlivých zápasů, jak půjdou za sebou. Nemyslíme takhle dopředu.“
-pkudělalo krátký proces. Zápas tak
nakonec nečekaně rychle dospěl
ke svému očekávanému vyvrcholení v podobě triumfu silného
Cannes.
-pk-

Hostující družina tažená zejména
srbskými reprezentantkami a
Italkou Centoniová nabrala zpět
ztracenou jistotu, což s ambicemi
Modřanské na možný tie-break

Obchodní partneři VK Prostějov

2. kolo, úterý 30. listopadu 2010: MC-Carnaghi Villa Cortese - VK
Modřanská Prostějov (20:30 hodin), RC Cannes - Organika Budowlani
Lodž (20:00 hodin).
-pk-

DALŠÍ VÝSLEDKY LIGY MISTRYŇ
Skupina „A“: CZ Bělehrad (Srbsko) - VakifGunesTTelekom Istanbul
(Turecko) 2:3 (19:25, 25:19, 25:19, 23:25, 10:15), diváků: 1400 * Bank BPS
Fakro Muszyna (Polsko) - Zarechie Odincovo (Rusko) 2:3 (25:10, 25:16,
22:25, 17:25, 7:15), diváků: 1100. Pořadí: 1. VG TT Istanbul 2/3:2, 2. Odincovo
2/3:2, 3. Muszyna 1/2:3, 4. Bělehrad 1/2:3 (2:6). Skupina „B“: Dynamo Moskva
(Rusko) - ZOK Split 1700 (Chorvatsko) 3:0 (25:15, 25:15, 25:16), diváků: 1400
* FenerbahceAcibadem Istanbul (Turecko) - Norda Foppapedretti Bergamo
(Itálie) 3:0 (26:24, 25:23, 25:18), diváků: 3600. Pořadí: 1. Dynamo Moskva
2/3:0, 2. Fenerbahce Istanbul 2/3:0, 3. Bergamo 1 (0:3), 4. Split 1 (0:3). Skupina
„C“: Eczacibasi VitrA Istanbul (Turecko) - Voléro Curych (Švýcarsko) 3:1
(22:25, 25:20, 25:9, 25:19), diváků: 1100 * ASPTT Mylhúzy (Francie) - CV
Jamper Aguere La Laguna (Španělsko) 3:0 (25:18, 25:21, 25:18), diváků:
2800. Pořadí: 1. Mylhúzy 2/3:0, 2. EV Istanbul 2 (3:1), 3. Curych 1 (1:3), 4.
La Laguna 1 (0:3). Skupina „E“: Scavolini Pesaro (Itálie) - Aluprof BielskoBiala (Polsko) 3:2 (23:25, 25:22, 25:20, 19:25, 15:12), diváků: 1200 * Dynamo
Romprest Bukurešť (Rumunsko) - Rabita Baku (Ázerbajdžán) 0:3 (18:25,
22:25, 20:25), diváků: 2000. Pořadí: 1. Baku 2/3:0, 2. Pesaro 2 (3:2), 3. BielskoBiala 1 (2:3), 4. Bukurešť 1 (0:3).
-pk-

ŠIKULKA týdne

NEŠŤASTNICE týdne

PPaula
a u l a SSolange
olange
SOARESOVÁ

DARINA
KOŠICKÁ

body esa příjem %úspěšnost blok
12
2
43
-

body esa
-

Zkušená brazilská smečařka má
za sebou výborný part. Přestože se
ve čtvrtečním mači neobjevila v
základní sestavě, nakonec to byla
ona, kdo byla na palubovce nejvíce
vidět! Oblíbenkyně prostějovských
příznivců naskočila do utkání ve
druhé sadě a hru VK Modřanská
okamžitě oživila. Její projektily
létaly na druhou stranu hřiště
jako servis z rakety chorvatského
bombarďáka Karloviče. Navíc do
hry vnesla „živou vodu“, díky níž
měl domácí tým tři setboly a třetí
sadu vyhrál. Postupně ale i její
přínos opadal.
Přesto: to je ono, Soli!

příjem útok
-

SPORTSWEAR

MILADA BERGROVÁ: „Na Cannes jsme měly!
Utkání jsme si prohrály samy vlastními chybami..“
PROSTĚJOV - Přestože si
v létě myslela, že už si nejprestižnější evropskou klubovou soutěž nezahraje,
všechno je jinak a Milada,
dnes už pod vdaným jménem Bergrová, nechyběla při
premiéře VK Modřanská v
letošním ročníku 2010/2011
v základní sestavě prostějovského týmu! „A byl to úžasný
pocit,“ svěřila se Večerníku
kapitánka celku.

blok
-

Jako jediná z kádru se při letošní
premiéře v nejprestižnější
evropské soutěži nevešla ani na
lavičku náhradnic. Mladá, teprve
dvacetiletá smečařka prozatím
doplácínapřehršelzkušeností,který
se po změně rozhodnutí kapitánky
Bergrové a návratu Ssuschkeové v
kádru VK Modřanská sešel. A tak
přestože je předsezónní posila zcela
jiného postu, byla to právě ona, kdo
jako první při kompletním počtu
třinácti hráček dostal „Černého
Petra“. Zda-li to bude v těch
nejklíčovějších zápasech jev trvalý,
nebo celou šlamastyku vyřeší kouč
Čada jinak, to teprve poznáme.
Darino, nevzdávej to!

K KOLEKTORY
a.s.

Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

* Jak byste zhodnotila utkání, v němž jste sice nakonec
prohrály, ale stydět za výkon
se rozhodně nemusíte?
„Škoda prvních dvou setů,
které byly rozhodně nejvyrovnanější a my je prohrály..
Mrzí mě, že dva důležité body
v koncovce nám špatným rozhodnutím vzali sudí, ale vím,
že se na jejich verdikty nemůžeme vymlouvat... Můžeme si
za porážku samy! Cannes je
tým, se kterým si nemůžeme
vzít ani na chvilku oddech a
je třeba hrát na maximum celý
zápas. A my jsme bohužel výpadky měly.“
* Berete to tak, že i když js-

te nevyhrály, splnily jste základní cíl, kterým byl zisk
alespoň jednoho setu?
„Já to tak neberu! Opakuji,
myslím si, že to bylo hratelné
a my jsme zápas zkazily vlastními, nevynucenými chybami.
Soupeř byl papírově silnější, to
beru, ale my jsme na něj měly!“
* Máte pravdu, že herní rozdíl nebyl tak výrazný, jak
možná leckdo očekával. Čím
to podle vás nejvíce bylo zapříčeněno?
„Myslím, že jsme perfektně
bránily, a to jak na síti, tak i v
poli. Zejména v prvních dvou
setech, kdy nám také výtečně
fungoval servis. Tyto činnosti
byly hodně důležité. Díky nim
jsme držely s Cannes krok.“
* Vy jste si zahrála Ligu
mistryň, byť jste už předpokládala, že se v této soutěži
nikdy neobjevíte! Jaké jsou
vaše bezprostřední pocity a
dojmy?
„Já nesmírně ráda hraji takovou soutěž. Vždycky je krásné, zahrát si s takto kvalitními
soupeři a vždycky mě to hrozně těší. Byť dnes mě to mrzí

kvůli porážce... Kdyby hrály
výborně, tak jim pogratuluji a
řeknu, že se nedá nic dělat, po
takovém zápase ale cítím, že
jsme něco ztratily...“
* Jak jste spokojená se svým
vlastním výkonem?
„Měla jsem tam pasáže lepší,
měla jsem tam pasáže horší...
Bohužel by se mi nemělo stávat, že budu dělat laciné chyby, které se tam také vyskytly,
hlavně ve čtvrtém setu.“
* Jak velký byl rozdíl mezi
zápasem Ligy mistryň a duely ve Středoevropské lize?
„Velký! Přece jen v Champions
League jsou opravdu nejlepší týmy Evropy, zatímco
Středoevropská liga se rekrutuje jen z určitého regionu. S
tím se ale musíme vyrovnat.“
* Jak vidíte vyhlídky na postup ze základní skupiny
Champions League?
„Po prvním utkání je předčasné něco předvídat. Někdo
může mít slabší den, někomu
se naopak zadaří a veškeré
předpovědi jsou rázem postaveny na hlavu. My se musíme
dívat dopředu a ne dozadu, což
znamená, že první duel je pryč,

* A do kdy se má rozhodnout?
„Právě do konce listopadu.“
* Můžete alespoň naznačit,
jak jednání vypadají?
„(úsměv) Je to o domluvě, nechtěla bych teď něco říkat.“
Petr Kozák

prohrály jsme, nyní se musíme
připravit na ten druhý.“
* Osobně jste byla s klubem
domluvená na výpomoci do
konce listopadu, který se nenávratně přiblížil. Jak vypadá vaše situace?
„Je to v jednání...“

STŘEDOEVROPSKÁ LIGA MEVZA 2010/2011
(Middle European Volleyball Zonal Association)
Aktuální výsledky (odehrané zápasy v týdnu od 22. do 28. listopadu):
Post Schwechat - A.Linec Steg 3:0 (25:19, 25:15, 25:12), Post Schwechat
- CV Kamnik 3:0 (25:11, 25:22, 25:11), Slavia UK EU Bratislava - VK
Doprastav Bratislava 0:3 (23:25, 19:25, 16:25), Nova KBM Branik
Maribor - ATSC Wildcats Sparkasse Klagenfurt 3:0 (25:20, 25:17, 25:19)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. Post Schwechat
2. VK Modřanská Prostějov
3. Nova KBM Branik Maribor
4. VK Doprastav Bratislava
5. Calcit Volleyball Kamnik
6. ŽOK Split 1700
7. Slavia UK EU Bratislava
8. ŽOK Rijeka
9. A. Linec-Steg
10. ATSC WCS Klagenfurt

7
8
9
8
9
7
7
8
7
10

7
7
6
5
5
2
3
2
2
1

0
1
3
3
4
5
4
6
5
9

21:2
22:5
19:12
19:10
17:15
13:17
13:18
9:19
7:16
3:29

574:378
670:518
693:650
651:597
683:679
623:629
649:675
574:623
441:534
502:777

21
21
17
16
15
8
7
7
6
2

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
VK Doprastav Bratislava - Nova KBM Branik Maribor (sobota 4.12.,
16:00 hodin), VK Modřanská Prostějov - Slavia UK EU Bratislava
(sobota 4.12., 17:00 hodin).
-pk-

Box, volejbal

29. listopadu 2010

V extralize žen trio neporažených
O víkendu pokračovala Extraliga žen ČR. Volejbalistky Brna a
Ostravy vyhrály i druhý zápas v novém ročníku extraligy a s plným
počtem bodů vévodí tabulce. Brňanky i podruhé zvítězily 3:0,
dnes doma hladce přehrály Frýdek-Místek. Střešovický nováček
sice proti Ostravě nadějně začal, ale na výhru v prvním setu pak
už nenavázal. V závěru se projevila převaha hostujících hráček na
servisu i na přihrávce. Největší bitva se odehrála v jiné pražské hale v
Edenu, třebaže tam Olomouc vedla už 2:0. Domácí slávistky nejprve
zachránily koncovku čtvrté sady a v tie-breaku se potom nevzdaly ani
za stavu 1:7. Velkou ztrátu dokázaly smazat a nakonec se radovaly z
vítězství 19:17. Liberec doma neuhrál ani set proti Přerovu.
výsledky 2. kola: Střešovice - Ostrava 1:3 (20, -24, -18, -22),
Liberec - Přerov 0:3 (-19, -12, -19), Šternberk - Olymp Praha 0:3
(-13,-14,-16), Slavia Praha - Olomouc 3:2 (-23, -22, 21, 23, 17),
Brno - Frýdek-Místek 3:0 (14, 13, 24)
1. VK Královo Pole Brno
2 2 0 6:0 151:84 4
2. PVK Olymp Praha
2 2 0 6:0 152:93 4
3. TJ Mittal Ostrava
2 2 0 6:2 186:177 4
4. SK UP Olomouc
2 1 1 5:3 186:166 3
5. PVK Přerov Precheza
2 1 1 4:3 163:140 3
6. VC Slavia Praha
2 1 1 4:5 198:205 3
7. TJ Sokol Frýdek-Místek
2 1 1 3:4 145:160 3
8. TJ Tatran Střešovice
2 0 2 1:6 122:171 2
9. VK TU Liberec
2 0 2 0:6 100:152 2
10. TJ Sokol Šternberk
2 0 2 0:6 95:150 2

co byste měli o MČR 2010 vědět...
činovníci:
Prezident: Miroslav Pišťák - starosta města
Prostějova
Ředitel: Mgr. Tornáš Rak
Hlavní pořadatel:
Jiří Rotter
Ubytovatel:
MirosIav Kolařík
Hospodář: Mgr. Tomáš Rak
Úřední lékař:
MUDr. Petr Stavěl
Hlasatel: Mgr. Tomáš Rak
časoměřič:Petr Hlaváč
Zástupce VV ČBA: Mgr. Svatopluk Žáček
STK:
Ing. Václav Chocholoušek, Vítězslav
Smuž
Výpočetní technika: Jaroslav Brožek
Hlavní rozhodčí:
lng. Ladislav Rozik
Rozhodčí: Ing. Jan Bejček, Stanislav Nechvátal,
Ivan Protivňák, Pavel Krpec, Ladislav Resl, Roman
Rusňák, Richard Tomandl, Mgr. A|eš Hrubý
Jury:
Mgr. Tomáš Rak, Ing. Ladislav Rozik,

Vítězslav Smuž
Účastníci: Na MČR startují boxeři, kteří mají českou
státní příslušnost. Nominace provedly oblastní
trenérské komise po konzultaci s Trenérskou radou
ČBA.
Rukavice značky Bail zajišťuje pořadatel
tituly a ceny
- mistři ČR pro rok 2010 a borci na dalších místech,
obdrží medaile a diplomy. Poprvé v historii bude
vyhlášen a oceněn s vítězem i trenér! Stejně
premiérově bude vyhlášen a oceněn také nejlepší
oddíl šampionátu.
Všichni účastníci finálových bojů se žádají zůstat
na slavnostní vyhlášení vítězů a to z důvodů přenosů
České televize a slavnostnímu ceremoniálu, v rámci
kterého budou předány medaile a ceny od partnerů
a prezidenta turnaje starosty města pana Miroslava
Pišťáka.

SYSTÉM SOUTĚŽE:
a) boxuje se vylučovacím
způsobem na základě rozlosování,
podle pravidel boxu a Soutěžního
řádu. muži boxují 3 x 3 minuty s
přestávkou jedna minuta mezi
koly
b) senioři boxují v 9 váhových
kategorií od váhy:
49 - 52, 56, 60, 64 , 69, 75, 8L,
91,+91 kg.
V každé váze musí být minimálně
3 borci.

Hanácká derby ovládl tým TJ OP

„Oděvářky“ zničily Litovel a jsou šesté

1. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
2. VO TJ Lanškroun
3. PVK Přerov „B“
4. TJ Tatran Litovel
5. TJ Sokol Palkovice
6. TJ OP Prostějov
7. TJ Svitavy
8. VK Pegas Znojmo
9. TJ DDM Brno
10. TJ Sokol Křenovice

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
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48:8
38:26
36:26
36:23
34:32
31:37
29:36
26:40
20:42
14:42

1366:1083
1447:1357
1365:1306
1339:1254
1408:1394
1438:1464
1378:1432
1417:1526
1304:1414
1107:1339

32
28
27
26
23
23
22
21
19
19

PŘÍŠTÍ PROGRAM
17. a 18. kolo, sobota 4. prosince 2010, 10:00 a 14:00 hodin:
Frýdek-Místek „B“ - Lanškroun, Litovel - DDM Brno, Palkovice
– Přímětice, Přerov „B“ - Svitavy, Křenovice - Prostějov (11:00 a
15:00 hodin, rozhodčí: Darmovzal/Svobodová).
-pk-

Kadetkám VK Modřanská se v extralize příliš nedaří...
PROSTĚJOV - Už na šest zápasů se protáhla šňůra mladých
prostějovských volejbalistek, které letos poprvé bojují pod hlavičkou
VK Modřanská v extralize kadetek. Další dvě porážky, sice na domácí
palubovce, ale proti momentálně vedoucího celku nejvyšší tuzemské
soutěže této věkové kategorie z Přerova, totiž poslaly svěřenkyně
trenéra Matěje už na předposlední příčku tabulky! A to určitě
nekoresponduje s cíli a předsezónními ambicemi, jež si kouč a také
vedení klubu dělalo... Na druhou stranu je třeba nutno poznamenat,
že už o tomto víkendu čeká kadetky Prostějova hanácký dvojsouboj
v Olomouci, která dosud v letošním ročníku nebodovala. A tak při
předpokládaném zisku dvou výher by se mladé „Modřanky“ měly
opětovně vrátit do bojů o play-off, kam by bezesporu rády pronikly.
Samotné zápasy v tělocvičně ZŠ Palacká s Přerovem přinesly
poměrně jasnou záležitost. V prvním duelu dovolil favorit nováčkovi
uhrát v sadě maximálně osmnáct míčů, v tom druhém souboji se sice
domácí tým po nadšené hře dočkal zisku jednoho setu, který v té
chvíli po velké bitvě 26:24 znamenal vyrovnanání na 1:1, avšak další
dva sety už opětovně opanovaly naděje přerovské Prechezy.
Jak již bylo zmíněno, v dalším dvojutkání extraligy zajíždějí
prostějovské kadetky do Olomouce, kde se představí v rámci 21. a
22. kola od tradičních 10, resp. 14 hodin..
-pkvýsledkový servis EXTRALIGY KADETEK, SKUPINA „B“
dohrávka 15. a 16. kola: Frýdek-Místek - Brno 0:3 (-19, -11,
-12) a 0:3 (-16, -22, -16)
19. a 20. kolo: Prostějov - Přerov 0:3 (-18, -11, -15) a 1:3 (-15,
24, -19, -17), Frýdek-Místek - Olomouc 3:1 (-23, 9, 16, 10) a 3:0
(20, 13, 19), Havlíčkův Brod - Ostrava 3:2 (13, -13, -17, 20, 11)
a 3:1 (-14, 17, 19, 18).
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplném 20. kole
1. PVK Přerov Precheza
2. SG LD Brno
3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
4. TJ Mittal Ostrava
5. TJ Sokol Frýdek-Místek
6. VK Modřanská Prostějov
7. SK UP Olomouc

18
14
18
14
18
16
18

12
13
9
12
7
5
0

6
1
9
2
11
11
18

42:26 1536:1325 30
41:10 1188:841 27
31:35 1336:1394 27
39:14 1241:100026
28:36 1346:1396 25
26:35 1204:1345 21
3:54 875:142518

PŘÍŠTÍ PROGRAM
21. a 22. kolo, sobota 4. prosince 2010: Olomouc - Prostějov
(10:00 a 14:00 hodin, rozhodčí: Němec), Ostrava - FrýdekMístek, Přerov – Brno.
-pk-

PODROBNÝ ČASOVÝ PROGRAM
MISTROVSTVÍ ČR 2010, PROSTĚJOV:

Pátek 3. 12. 2010
9:00 - 11:00 - vážení, lékařské prohlídky
KAS Centrum Prostějov, Komenského 6, Prostějov
12:00 hod. - technická porada, losování
14:00 hod. - vyřazovací boje MČR
Sobota 4. 12. 2010
8:00 - 9:00 - vážení, lékařské prohlídky
KAS Centrum Prostějov, Komenského 6, Prostějov
14.00 hod - oficiální zahájení MČR
14.15 hod - semifinálové boje MČR
19.00 hod - finálové boje žen MČR
Neděle 5. 12. 2010
8:15 hod - lékařská prohlídka
KAS Centrum Prostějov, Komenského 6, Prostějov
10:00 hod - finálové boje MČR
14:00 hod - oficiální ukončení MČR

2. LIGA VOLEJBALISTEK:

PROSTĚJOV - Prestižní bitvy volejbalistkám TJ OP Prostějov
vyšly! „Oděvářky“, které tradičně startují ve druholigové
skupině „C“ žen, odehrály v sobotu další dva zápasy této grupy
třetí nejvyšší soutěže a na rozdíl od předešlých soubojů z nich
tentokrát mohly odejít se vztyčenými hlavami a slastnými pocity
vítězek. Radost v hale TK PLUS vedle velodromu byla o to větší,
že se jednalo o triumfy nad hanáckým rivalem z Litovle, kterému
se navíc tým TJ OP přiblížil na rozdíl tří bodů. V průběžné tabulce
se pak Prostějovanky posunuly na šestou příčku, přičemž páté
Palkovice již bodově dostihly.
Další příležitost posunout se v pořadí nahoru budou mít
prostějovské volejbalistky tuto sobotu 4. prosince, kdy v rámci
17. a 18. kola zajíždějí na půdu posledního celku tabulky do
Křenovic. Zápasy začínají v 11 a 15 hodin.
-pkvýsledkový servis 2. LIGA ŽEN, skupina „C“
15. a 16. kolo: Lanškroun - Přerov „B“ 3:0 (13, 22, 14) a 2:3 (-17,
22, 26, -23, -8), Svitavy - Palkovice 2:3 (-14, 15, 16, -19, -11) a
3:1 (15, 18,-20, 23), Přímětice - Křenovice 1:3 (-15, -22, 26, -18)
a 3:1 (-24, 24, 23, 19), TJ OP Prostějov - Litovel 3:0 (15, 22, 22)
a 3:1 (21, 15, -21, 23), DDM Brno - Frýdek-Místek „B“ 0:3 (-22,
-16, -22) a 2:3 (16, 22, -14, -16, -14)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 16. kole
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c) všechna utkání se budou
rozhodovat pomocí bodovacích
strojků. Je nutné aby boxeři byli
oblečeni v rozdílných dresech dle
rohů ringu
zpracoval Petr Kozák

Nominační listina účastníků MČR v boxu 2010
mužské kategorie
váha příjmení a jméno
52 kg Bartoš Patrik
Bartoš Jan
Agateljan Viktor
Feher Daniel
Wiesner Jáchym
Bradáč Stanislav
Wiedrman Mario
Agateljan Erik

oddíl
(BC TJ TZ Rakovník)
(BC TJ TZ Rakovník)
(SKP Ústí nad Labem)
(BC Poruba)
(BC Ondřeje Stacha)
(Brandýs Nad Labem)
(Dukla Olomouc)
(SKP Ústí nad Labem)

váha příjmení a jméno

oddíl

Korec Jan
(SKS Arena Kladno)
Meiszar Jan
(BC Mladá Boleslav)
Hovhanesjan David(SKP Ústí nad Labem)

váha příjmení a jméno

oddíl

Soumar Erik
(SŠB Hradec Králové)
...........................................................................................................
Miňovský Filip (SK Boxing Praha)
Malý Oldřich
(BC OSA Praha)
Pírek Michal
(DTJ Prostějov)
Slavík Daniel
(BC Mladá Boleslav)
Pikner Pavel
(BC Kladno)
Kvěch Josef
(BC Star Plzeň)

69 kg Kalous Denis
(SK Boxing Praha)
Kocvelda Emil (BC Žižkov Praha)
Svoboda Martin (BC Pardubice)
Chládek Zdeněk (SKP Ústí nad Labem)
Plzák Lukáš
(BC Mělník)
91 kg Krajník Karel
(KB Baník Most)
56 kg Duchoň Rafael (Samson BC Č. Budějovice)
Jiráček Patrik
(SKB Třeboň)
Arkenberk Petr (BC Baník Sokolov)
Bilík Robert
(BC Boxing Ostrava)
Stehlík Martin
(BC Jičín)
Viktora Lukáš
(SKP Ústí nad Labem)
Spousta Vladimír (KO Brno)
Chromý Dušan (BC DTJ Prostějov)
Chmela Marek (DTJ Prostějov)
...........................................................................................................
Polakovič Pavel (Dukla Olomouc)
Beníček Kamil (SSK Vítkovice)
Došlý Daniel
(SKMP Děčín)
Barák Filip
(BC Boxing Ostrava)
Helešic Rudolf (SKP Ústí nad Labem)
Lukášek Marek (KO Brno)
Vrzal Václav
(BC Žižkov Praha)
Novotný Petr
(DTJ Prostějov)
Fiala Jiří
(Gauner Jihlava)
Štelzer Vít
(BC Trutnov)
Deskač Radek
(Vítkov)
60 kg Chval Jakub
(BC Jičín)
...........................................................................................................
Velký Patrik
(BC 1. Máj Karviná)
Vencl Daniel
(SKPŠ Praha)
75 kg Vodárek Michal (BC Samson České Budějovice)
Šerban Miroslav (BC DTJ Prostějov)
Wacker Lukáš
(Chimera box Plzeň)
Besaljan Vardan (BC DTJ Prostějov)
Baláž Mário
(Dukla Olomouc)
Koller Filip
(KO Brno)
Libiš Václav
(Lovochemie Lovosice)
Janků Ondřej
(Viktoria Havířov)
Skirca lukáš
(SKP Ústí nad Labem)
Bezvoda Tomáš (SKP Ústí nad Labem)
Kováč Jan
(BC Veki Chomutov)
Šátek Milan
(BC Boxing Ostrava)
Hejda Václav
(BC Baník Sokolov)
Polák - Klikar
(BC Linka - BC Č. Kamenice)
Radič Lukáš
(SAC Praga Praha)
+ 91 kg Průša Ladislav
(BK Doprava Děčín)
Kellner Petr
(SK Boxing Praha)
...........................................................................................................
Musil Dominik (PSK Znojmo)
Kubánik Ondřej (BC Boxing Ostrava)
Bečák Lubomír (BC Č. Krumlov)
Šour Pavel
(Chimera box Plzeň)
...........................................................................................................
Baláž Petr
(BC Linka Krupka)
Hejda Roman
(Pražský rohovník)
Pavliš Josef
(SŠB Hradec Králové)
Radič Fridrych (SAC Praga Praha)
Kroupa David
(Lovochemie Lovosice)
Polák - Klikar
Bušina Filip
(SKP Ústí nad Labem)
Hejl Jan
(SSK Vítkovice)
64 kg Zahradník Josef (BC Ondřeje Stacha)
Černý Václav
(SK Boxing Praha)
Spousta Zbyněk (KO Brno)
Gaži Milan
(BC Česká Kamenice)
Batěk Přemysl
(BC Star Plzeň)
Busek Pavel
(BC Linka Krupka)
Závodný Jan
(SSK Vítkovice)
...........................................................................................................
Štádler Jiří
(BC Ondřeje Stacha)
Mencl Jakub
(Chimera box Plzeň)
81 kg Stárek Stanislav (SK Boxing Praha)
Škoda Filip
(SKPŠ Praha)
Dvorčuk Mikoláš (SK Boxing Praha)
Černík Lukáš
(SK Boxing Praha)
Bosý Marek
(DTJ Prostějov)
Javůrek Milan
(Pražský rohovník)
Řezníček Vladimír (SKP Ústí nad Labem)
Reiteman Filip (Gauner Jihlava)
Kačírek Václav (Lovochemie Lovosice)
Borek Martin
(Gauner Jihlava)
Gorecky Lukáš (BC Boxing Ostrava)
Orcikl Marcel
(Kometa Brno)
Uher Tomáš
(KO Brno)
...........................................................................................................
Štercl Tomáš
(Dukla Olomouc)
Kasanič Jiří
(Sokol Poruba)
Nečesánek Karel (Pražský rohovník)
Možný Lukáš
(Nový Lískovec)
Hrabica Václav (BC Boxing Ostrava)
Šubrt David
(KO Brno)

ženské kategorie
váha příjmení a jméno

oddíl

48 kg Dvořáková Andrea
Malíková Vladislava
Filipová Tereza
Mičková Kateřina

(BC Malec Liberec)
(BC Praha)
(SK Boxing Praha)
(Lok. Trutnov)

54 kg Juranová Jana
Loužilová Tereza
Zubačová Pavlína
Dufková Lucie
Tekielová Kristýna

(SK Lady box Brno)
(BC Příbram)
(JK Box Plzeň)
(BC Mistřín)
(BC Poruba)

váha příjmení a jméno

oddíl

57 kg Ježková Kateřina
Vojtěchová Monika
Popovičová Věra
Sůvová Zdeňka

(Lovochemie Lovosice)
(SK Boxing Praha)
(Chimera Fighters Plzeň)
(BC Star Plzeň)

60 kg Lukešová Tereza
Dilhofová Danuše
Pavla Marková

(JK Box Plzeň)
(SK Lady box Brno)
(SK Lady box Brno)

váha příjmení a jméno

oddíl

64 kg Schmoranzová Martina (SK Boxing Praha)
Kurilová Katka
(BC TN České Budějovice)
Linda Topinková
(SK Lady box Brno)
Michaela Myslivečková (SK Boxing Praha)
69 kg Dudková Lenka
(Gambáre Olomouc)
75kg Čeplová Jana
(BC Krnov)
Vraštilová Zuzana
(BC Star Plzeň)
Toušková Zuzana
(SK Boxing Praha)
ZikmundovskáTereza (BC Praha)
???
(BC Příbram)

Box

29. listopadu 2010
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Prostějov bude o tomto víkendu poprvé v historii hostit mistrovství ČR v boxu: Přijďte se podívat!

Domácí borci si dělají zálusk na zlata
PROSTĚJOV - Poprvé
v historii bude Prostějov hostit
nejvýznamnější sportovní akci
boxerského kalendáře, kterou
bude víkendové „WINKHAUS
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY MUŽŮ A ŽEN
V BOXU 2010“. A jak vidno
už z názvu akce, není to jediná
premiéra! Poprvé budou také
s muži boxovat na stejném
mistrovství i ženy. Je sice

pravdou, že v menším počtu
váhových kategorií, ale i tak to
bude zpestření pro
všechny příznivce
tohoto kontaktního
sportu.
A
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník bude maximálně
blízko u toho, neboť právě náš
týdeník je hlavním mediálním
partnerem celého šampionátu!
„Jsme velice rádi, že se nám

největší favorité letošního šampionátu
MUŽI:
do 52 kg: Mario WIEDERMAN (Dukla Olomouc)
Patrik BARTOŠ (Rakovník)
do 56 kg: Dušan CHROMÝ (BC DTJ Prostějov)
Filip BARÁK (Boxing Ostrava)
Pavol POLAKOVIČ (Dukla Olomouc)
do 60 kg: Miroslav ŠERBAN (BC DTJ Prostějov)
Jakub CHVÁL (BC Jičín)
Patrik VELKÝ (kARVINÁ)
do 64 kg: Marek BOSÝ (BC DTJ Prostějov)
Josef ZAHRADNÍK (Stacha)
Milan GAŽI (Česká Kamenice)
do 69 kg: Zdeněk CHLÁDEK (Ústí n.L.)
do 75 kg: Vardan BESSALJAN (BC DTJ Prostějov)
Michal VODÁREK (České Budějovice)
Tomáš BEZVODA (Ústí n.L.)
do 81 kg: Vladimír ŘEZNÍČEK (Ústí n.L.)
Stanislav STÁREK (Boxing Praha)
do 91 kg: Lukáš VIKTORA (Ústí n.L.)
Petr NOVOTNÝ (BC DTJ Prostějov)
Marek CHMELA (BC DTJ Prostějov)
nad 91 kg: Vladimír PRŮŠA (Děčín)
Pavel ŠOUR (Plzeň)
Dominik MUSIL (Znojmo)
ŽENY:
do 48 kg: Tereza FILIPOVÁ (Boxing Praha)
do 54 kg: Jana JURÁNOVÁ (Lady box Brno)
do 57 kg: Zdeňka SŮVOVÁ (Plzeň)
Kateřina JEŽKOVÁ (Lovosice)
do 60 kg: Danuše DILHOFOVÁ (Lady Box Brno)
do 64 kg: Martina SCHMORANZOVÁ (Boxing Praha)
Linda TOPINKOVÁ (Lady box Brno)
do 75 kg: Zuzana TOUŠKOVÁ (Boxing Praha)

podařilo dohodnout se ČBA „KaS“-Centrum, které nabídne
fanouškům příjemnější
(Česká boxerská asociace - pozn.
prostředí,
ale hlavně umožní,
pr
aby
ab bylo tohle mistrovství
prostřednictvím
české
pr
televize
nabídnuto všem
te
divákům
v České republice.
div
red.) toto pořadatelství a připravit Můžu také prozradit, že hned
tak pro prostějovského diváka tu v pondělí, což znamená den po
nejlepší podívanou mezi čtyřmi skončení akce, poběží od osmnácti
provazy. Budeme se snažit i hodin zhruba osmdesátiminutový
v této nelehké době připravit co záznam v České televizi, což je
nejlepší sportovní zážitek jak pro významný přínos pro celý český
účastníky mistrovství tak hlavně box,“ dodal Rak.
pro diváky a fanoušky boxu. Prostějovský celek bude kromě
Určitě se budou mít na co těšit,“ sledování cíle organizačního,
zopakoval Večerníku Radoslav také bojovat v ringu v několika
Křížek, šéftrenér extraligového váhových kategorií. Do bojů by
celku BC DTJ a duše novodobé podle aktuálních informací měl
historie prostějovského boxu.
vyslat hned sedmero boxerů
Na to, jak bude tento sportovní ve složení Dušan Chromý,
svátek boxu probíhat, jsme Miroslav Šerban, Marek Bosý,
se zeptali ředitele šampionátu Vardan Bessaljan, Michal Pírek,
Tomáše Raka, který má Petr Novotný a Marek Chmela.
s
pořádáním
podobných akcí již
nemalé zkušenosti.
„Organizace takovéto
akce je vždy závislá
od
finančních
prostředků, které
dokáží organizátoři
dát dohromady.
Z tohoto pohledu
můžeme již měsíc
před mistrovstvím
konstatovat, že
díky
podpoře
města Prostějova a také
titulárního partnera společnosti
Největším želízkem v ohni
olečnosti „Největším
WINKHAUS bude toto bude Marek Bosý ve váhové
mistrovství mít opravdu vysokou kategorii do 64 kilogramů. Tituly
kvalitu jak z pohledu sportovních z loňského roku pak obhajují
výkonů, tak také z pohledu Bessaljan a Chromý, zálusk na
doprovodného programu,“ zlato si určitě dělá Petr Novotný
uvedl Tomáš Rak. Za dějiště a takovým černým koněm může
Mistrovství České republiky v být Marek Chmela. Zapomenout
boxu pro rok 2010 byl přitom ale nelze ani na Mirka Šerbana,
vybrán Společenský dům v který obhajuje titul a vůbec
Komenského ulici. „Pro konání všichni naši borci, které znají
jsme skutečně zvolili bývalé fanoušci z extraligových soubojů,

Na čtvrteční tiskové konferenci představili šampionát zleva: Danuše Dilhofová, Radoslav Křížek a Petr
Novotný.
Foto: Z. Pěnička

budou skvěle připraveni a určitě
zasáhnou do finálových bojů.
Bude potřeba velké podpory
fanoušků, protože to budou zcela
jiné zápasy a pro naše kluky
strašně moc důležité z pohledu
jejich další sportovní kariéry,“
nastínil Radoslav Křížek,
šéftrenér prostějovských boxerů,
komu že to budou Hanáci o
víkendu nejvíce fandit.
Nejlepší boxeři z celé republiky

se začnou sjíždět do Prostějova
již ve čtvrtek, během pátečního
dopoledne
je na programu vážení
do
a oodpoledne již vyřazovací boje,
které
kte vypuknou ve 14 hodin.
Slavnostní
zahájení šampionátu
Sla
proběhne
v sobotu 4. prosince ve
pro
14 hodin a to za účasti svazových
činovníků,
čin
hlavních partnerů i
představitelů města Prostějova
pře
v ččele se starostou Miroslavem
Pišťákem. „Budeme se snažit
Pišť
udělat pěknou show pro diváky,“
udě
slibuje Tomáš Rak. Následovat
slib
budou semifinálové boje a již
bud
večer budou rozděleny první
medaile, které budou pověšeny
na krk nejlepším ženám. V neděli
5. prosince odstartují finálové
boje mužských kategorií v
10:00 hodin, přičemž oficiální
ukončení je naplánováno na 14
hodinu. Vítězové a medailisté
budou vyhlášeni po každé váhové
kategorii zvlášť.
Diváci se tedy mají na co těšit

a připraveno pro ně bude
také několik překvapení.
„Tou největší bude tombola
o hodnotnou cenu, v níž se
budou losovat vstupenky
ze všech tří dnů a v neděli
odpoledne bude vyhlášen
vítěz,“ láká boxerské fanoušky
do hlediště Společenského
domu v Komenského ulici
Rak. „Poprvé v historii bude
také vyhlášen s vítězem i
trenér, který bude taktéž
oceněn. Premiérově dojde
také na vyhlášení nejlepšího
týmu mistrovství. A skutečnou
bombou je pak možnost náboru
pro zájemce z řad dětí, který
bude připraven v sobotu od
9:00 do 11:00 hodin. Bude se
jednat o opravdový boxerský
trénink pro všechny, kteří chtějí
pod vedením trenérů BC DTJ
Prostějov vyzkoušet jaké to je
mít rukavice, helmu a mít proti
sobě v ringu soupeře!“
-pk-

"Prostějovští fanoušci jsou schopni velké akce," spoléhá na podporu

KAPITÁN PETR NOVOTNÝ

PROSTĚJOV – Čeká jej deváté mistrovství České republiky,
přesto je však trochu nervózní.
Vždyť poprvé bude jako kapitán prostějovského extraligového
týmu bojovat o cenné kovy před
vlastními příznivci. „A určitě bych
se chtěl pokusit o zlato,“ hlásí odvážně Petr Novotný, který tak má
být jedním z největších želízek BC
DTJ v ohni na zisk titulu mistra
republiky. Pro třicetiletého borce, který nedávno přešel do vyšší
váhové kategorie, by to v případě
úspěchu byl už čtvrtý český primát. „Uvidíme, jak to bude vypadat. Je to sport, který je leckdy o
štěstí, hodně napoví i los. Zdraví
ale zatím slouží a to je hlavní,“
pousmál se evidentně dobře nala-

děný a pořádně nažhavený Petr tegorie do 91 kilogramů, tedy do
jedné z těch tradičně nejnabitějNovotný.

* Je mistrovství republiky vrcholným závodem pro české
boxery?
„Pro toho, kdo chce něco dokázat,
někam se podívat nebo se stát reprezentantem, je to určitě vrchol.
Mistrovství republiky by pro každého boxera mělo být tou nejvyšší metou, získat český titul a být
nejlepší ve své váze. Osobně jsem
nebyl ani v Ústí na Grand Prix, ani
v Ostravě při Velké ceně, takže
pro osobně to je skutečný vrchol
sezony! A doufám, že to vyjde.
Na druhou stranu v mezinárodním
ringu je to potom trochu o něčem
jiném...“
* Budete zařazen do váhové ka-

ších. Z koho budete mít největší
respekt?
„Respekt nemám asi z nikoho..
(smích) Vím zhruba, co od soupeřů
mám čekat. Nejvíce nepříjemný je
asi Lukáš Viktora z Ústí nad Labem,
což je hodně zkušený kluk, který má
dva metry a opačné garde. Je to asi
horkej favorit naší váhy. Mimo něj
jsou tam spíše mladí boxeři. O to
víc jsou draví a budou chtít prolomit
ledy. Předpokládám, že budou maximálně namotivovaní. Já se zase
budu snažit těžit ze svých zkušeností. Ale záleží na hodně věcech, i na
tom, jak se člověk vyspí, jaký bude
mít den. Může to dopadnout jakkoliv, je to box...“

V RINGU budou rozdávat rány také ŽENY!
„Mužům lezeme do zelí,“ směje se Danuše Dilhofová

PROSTĚJOV – Poprvé v historii se zástupkyně
něžného pohlaví objeví v ringu po boku mužů na
společném domácím šampionátu. Stane se tak
tento víkend v Prostějově. Jednou z nejznámějších
boxerek České republiky je zkušená reprezentantka
a šampiónka Danuše Dilhofová z SK Lady box Brno.
„Příprava na mistrovství republiky byly v mém podání
klasická a začala zhruba před třemi měsíci podle
tréninkového plánu, který jsem poctivě dodržovala,“
sdělila na čtvrteční tiskové konferenci Danuše
Dilhofová, pro kterou to bude již devátý tuzemský
šampionát. V Prostějově by měla startovat ve váhové
kategorii do 60 kilogramů, avšak dle konečného počtu
účastnic to může být i ve „čtyřiašedesátce“. „Tak to
holt u nás chodí, žen v ringu je přece jen pořád málo..,“
usmála se nejžhavější kandidátka na titul. Ostatně ve
sbírce už má osm zlatých kovů! „Doufám, že budu
zdravá a přidám devátý.“Danuše Dilhofová se dále
svěřila, že boxuje už deset let, dříve dělala karate,
ještě předtím pak házenou. „Sportuji od dětství, takže
box byl pro mě přirozeným přechodem. Pro mě je to
totiž ženský sport! Mé kamarádky byly sice zpočátku
rozpačité, ale zvykly si, stejně jako rodina. Osobně
beru box velmi vážně, v roce 2012 to bude olympijský
sport. Sice lezeme mužům do zelí, ale už se s tím
srovnali a mají nás rádi...,“ usmála se Dilhofová a
mrknula na vedle sedícího Petra Novotného. I on se
pousmál...
-pk-

* Také tak, že se ve finále potkáte
s oddílovým kolegou Markem
Chmelou, jehož kouč Křížek
označil za „černého koně“ šampionátu. Co vy na to?
„Klidně to tak může dopadnout.
Kdybychom byli oba dva nasazeni
do opačné poloviny pavouku, čistě
teoreticky to tak dopadnout může. Je
tam ale více soupeřů. Uvidíme tedy,
jak to půjde. Bylo by to ale hezké...“
* Vaše motivace bude také určitě
vysoká, už jen vzhledem k tomu,
že budete boxovat na domácí
půdě...
„Ano, je to tak. Mistrovství je v
Prostějově a určitě se budu snažit
předvést. Nemám co ztratit. Nějaké
zkušenosti mám, bude to moje deváté mistrovství republiky, takže to

ani moc neřeším. Ale v ringu do toho dám všechno. Zkusím uplatnit
svoje zkušenosti.“
* Nebude vás to ale naopak svazovat?
„Za ta léta to už neřeším... Vždycky,
když jsem moc chtěl a něco řešil,
prohrál jsem si to sám. Teď nad
tím fakt vůbec nepřemýšlím. Ale
samozřejmě, když se bude blížit
začátek, něco přijde. Ale jak se člověk rozboxuje, bude to v pohodě.“
* Minulý ročník se konal v pražském Hiltonu, tehdy vám to ale
příliš nevyšlo...
„Prohrál jsem v semifinále s
Markem Špringlem, protože jsem
měl týden po svatbě.. (smích). Teď
už je to dlouho, co jsem se oženil
a nemám se na co vymlouvat. Jdu

bojovat o zlato!“
* Za největšího favorita vaší
váhové kategorie je označován
Lukáš Viktora. Co byste na jeho
adresu řekl?
„Je to hodnej kluk, ale možná si o
sobě myslí až moc... Vyhecované
to ale moc nebude, beru to čistě
jako sportovní záležitost. Chci
ukázat srdíčko, nechci, aby to bylo
přehnaně emoční.“
* Spoléháte také na podporu fanoušků? V extralize jsou bouřliví!
„Určitě! Mistrovství republiky tady ještě nebylo, takže doufám, že
přijde hodně lidí a podpoří nás. V
konečném důsledku a v těch finálových zápasech budou pořádně
slyšet, což nám může pomoct, ale
nějak moc bych na to nechtěl spo-

léhat.“
* Jak byste je chtěl do hlediště
nějak pozvat?
„Že to nepochybně bude velký
zážitek, který bude stát za to. Box
potřebuje velkou akci a já věřím, že
Prostějov jí je schopen! Fanoušci v
tomto hledisku nezklamou.“
Petr Kozák
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