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Ve dnech 29. až 30. prosince 2007 
proběhl v Prostějově  mezinárodní 
turnaj dorostu AUTOMECHANIKA 
PROSTĚJOV CUP 2007. Mimo domá-
cích Jestřábů se jej zúčastnily týmy HC 
Rebel Havlíčkův Brod, MŠHK Žilina 
a kanadský tým Royal St. George Col-
lege.

Konečné pořadí 

1. HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
2. HK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
3. MŠHK ŽILINA  
4. ROYAL ST. GEORGE COLLEGE  

Rovněž ve dnech 29. až 30. prosince 
2007 se konal v Šumperku meziná-
rodní turnaj hráčů ročníků 1995/96. 
Naši hráči nepodali vyrovnané výkony 
a v konkurenci celkem šesti muž-

stev se umístili až na 5. místě. 
   První příčku obsadili domácí hráči, 
se kterými naši mladí Jestřábi prohráli 
0:2, druhou pak kanadští Orangeville 
Foyere, se kterými naši borci prohráli 
3:5. Porážku jim ale oplatili na domá-
cím ledě na Silvestra opačným výsled-
kem 5:3. Velmi dobrý výkon podal na 
tomto turnaji brankář Jestřábů Adam 
Gottwald, který byl vyhlášen nejužiteč-
nějším hráčem turnaje.

Ve dnech 1. a 3. ledna 2008 pak 
naši hráči přivítali na domácím ledě 
ke dvěma přátelským utkáním tým St. 
George Pee Wee z Kanady. V prvním 
utkání zvítězili naši až po samostat-
ných nájezdech 4:3, ve druhém vyhráli 
5:3. Kanadští borci se poté odebrali na 
večeři do rodin našich hráčů. A že jim 
chutnalo! Vlastimil Gottwald

 Foto: archiv HK Jestřábi Prostějov

V pátek 15. úno-
ra 2008 proběhne 
v areálu hotelu TK 
Plus slavnostní 
vyhlášení ankety 
SPORTOVEC MĚS-
TA. Jejím organizá-
torem je komise pro 

mládež a tělovýchovu při Radě města 
Prostějova, známá spíše pod názvem 
sportovní komise.

„Stejně jako v loňském roce může 
svůj názor v této anketě vyjádřit 
i široká veřejnost. Je třeba uvést jmé-
no sportovce nebo název týmu, druh 
sportu, v němž tento sportovec nebo 

tým vyniká, a hlavně jméno, příjmení 
a telefonický kontakt na navrhovatele. 
Telefonický kontakt je obzvláště důle-
žitý, protože již v rámci slavnostního 
večera vylosujeme i jednoho šťastlivce 
z řad tipujících občanů, který získá 
hodnotnou cenu. Jakou, to zatím 
neprozradím, odměna bude překvape-
ním. V loňském roce to byl zájezd do 
Řecka. Vylosovaného vítěze budeme 
ještě v rámci večera telefonicky kon-
taktovat a cenu mu hned předáme,“ 
uvedl předseda sportovní komise 
a radní Michal Müller.

Odborná porota složená ze členů 
sportovní komise a sportovních novi-

nářů bude hodnotit sportovce v násle-
dujících kategoriích:

- Sportovec roku 2007
- Sportovní tým roku
- Talent roku
- Mládežnický tým roku
- Sportovní čin roku
- Síň slávy prostějovského sportu.
„Kategorie Sportovní čin roku je v le-

tošním roce novinkou. Domnívám se, že 
odborná komise nebude mít úplně jed-
noduché rozhodování, protože dobrých 
sportovních počinů se v loňském roce 
podařilo určitě více,“ uzavřel Müller. 

Mediálními partnery jsou: Radniční 
listy, Prostějovský večerník a Deník.

Sportovec města Prostějova Mladí Jestřábi 
na mezinárodních turnajích

Uveďte jméno a pří-
jmení svého favorita 
nebo název týmu, sport, 
ve kterém vyniká, jméno, 
příjmení a telefonický 
kontakt na navrhovatele! 

Vyplněný anketní lístek doručte 
nejpozději do 12. 2. 2008 na informační 
středisko Městského úřadu v Prostějo-
vě, nám. T. G. Masaryka 12-14, nebo 
jej zašlete na e-mail: jana.gaborova@-
mestopv.cz. 

Z hlasujících bude vylosován jeden 
šťastlivec, který získá hodnotnou cenu! 
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety  
Sportovec města proběhne dne 15. 2. 
2007 v  areálu hotelu TK Plus Prostě-
jov.

Anketa Sportovec města 
Hlasujte pro sportovní hvězdu prostějovských médií

Jméno a příjmení nominovaného 
sportovce, případně název týmu

Sport Jméno, příjmení a telefonický 
kontakt na navrhovatele

Domácí zápasy BK Prostějov 
Místo konání: Sportcentrum DDM, Olympijská ulice 4, Prostějov 

Středa 30. 1. 2008 24. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - NH Ostrava

Zdroj: www.bkprostejov.cz

                  datum                               domácí                         hosté                  čas
 středa 30. 1. 2008 HK Jestřábi Prostějov HC Olomouc 18.00

Domácí zápasy HK Jestřábi Prostějov 
Místo konání: HŽP Aréna Prostějov

Sobota 26. 1. 17.00 hodin Prostějov - VK TU Liberec

ROZLOSOVÁNÍ ČESKÉHO POHÁRU ŽEN 2007/2008:
Semifi nále 29. - 31. 1. 2008

Domácí zápasy základní části extraligy 
volejbalu žen – VK Prostějov

Místo konání: Sportcentrum DDM, Olympijská ulice 4, Prostějov 

Fotbalový klub 1. SK Prostějov uspo-
řádal v závěru loňského roku turnaj 
přípravek. Malí hráči ročníků 1998 
a mladší sváděli v kostelecké sportovní 
hale líté bitvy o zajímavé ceny, které 
zajistilo fotbalovým nadějím město 
Prostějov. 

Pořadatelé z 1. SK Prostějov pozvali 
k měření sil zdatné protivníky z celé 
Moravy. Osmička týmů byla rozlosová-
na do dvou základních skupin, z nichž 
postupovaly dva nejlepší celky do semi-
fi nále a družstva na třetích a čtvrtých 
místech si to rozdala o konečné umís-
tění. Prostějovským nadějím los ne-
přál, protože se dostaly do společnosti 
pozdějších fi nalistů. Benjamínci z 1. SK 
Prostějov tak obsadili ve své skupině až 
čtvrtou příčku. „Přesto jsme rádi, že se 
nám podařilo turnaj uspořádat, proto-
že naši kluci tak měli možnost zahrát si 
s poměrně kvalitními soupeři,“ uvedla 
jedna z fotbalových maminek a spolu-
organizátorek Gabriela Chytilová. 

Konečné pořadí

1. ČAFC Židenice

2. Tescoma Zlín
3. FC Vsetín
4. RAFK Rajhrad
5. FK Šumperk

6. HS Kroměříž
7. 1. SK Prostějov
8. KMK Přerov 
  (zv, jg) 

Mladí fotbalisté se utkali v Kostelci na Hané

Benjamínci z 1. SK Prostějov obsadili v závěru loňského roku na turnaji 
přípravek 4. místo.  Foto: archiv 1. SK Prostějov 

Od 17. do 23. 2. 2008
zimní lyžařský tábor

ORLICKÉ HORY - SKI AREÁL ČENKOVICE

Lyžování:   hotel je umístěn v blízkosti sjezdovek, uprostřed ski areálu.         
Ubytování:   hotel, pokoje se společným sociálním zařízením.           
Doprava:  autobusem.
Strava:      plná penze včetně nápojů (snídaně, oběd, večeře).
Lyžařský instruktor - výuka lyžování a snowboardu pro začátečníky a zdoko-

nalování pro pokročilé - je zajištěn po celou dobu tábora. 
Cena:   děti do 15 let        2 990 Kč 
             dospělí                  3 290 Kč
Závazné přihlášky a zálohu ve výši 1 800 Kč/osoba je třeba odevzdat ve 

Sportcentru – DDM nejpozději do 20. 1. 2008.
 

JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
 
Kunčice         19. 1. 2008 s lyžařskou školičkou
Kunčice           2. 2. 2008 s lyžařskou školičkou  
Doprava: autobusem.
Sraz:                   na hlavním nádraží v Prostějově v 6.45 hodin, odjezd v 7.00 

hodin  (7.10 hodin Za Olomouckou ulicí).
Návrat: mezi 18. až 19. hodinou  na hlavní nádraží.
Cena dopravy:  200 Kč (členové kroužků Sportcentra - DDM 150 Kč Kč).
Pedagogický dozor pro děti zajištěn.
Lyžařská školička s instruktorem bude probíhat v Kunčicích vždy do 14 

hodin.

Smluvní cena permanentky: 150 Kč dítě do 10 let/den,  200 Kč dospělí/den.

Informace a závazné přihlášky: Sportcentrum -  DDM, telefon 582 330 883,  
Mgr. T. Zajíčková, telefon  582 332 297, Mgr. A. Juránková -  turistický kroužek.

E-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz.

Letní relaxační tábor u moře
ITÁLIE

od 6. do 16. 8. 2008.

Místo pobytu:  Palmová riviéra, kemp Tam – Tam ležící v bezprostřední blíz-
kosti pláže. 

Ubytování: dřevěné chatky  (4 osoby + přistýlka).
Strava: rozšířená polopenze.
Cena:  5 500 Kč.
Cena zahrnuje:  dopravu, ubytování,  stravu.

Závazné přihlášky a zálohu ve výši 3 000  Kč/osoba je třeba odevzdat ve 
Sportcentru - DDM nejpozději do 25. 3. 2008.

Informace:    Mgr. Tereza Zajíčková, tel. 582 332 297, 
  e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz., 
  www.sportcentrumddm.cz. 

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže
pořádá pro děti a rodiny s dětmi


