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Velká cena města Prostějova 
v krasobruslení napíše už pátý ročník
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Příští neděli, tj. 16. března 2008, se 
na ledě HŽP Arény uskuteční 5. ročník 
obnovené „Velké ceny města Prostějova“, 
která se stejně jako loni odjede současně 
jako Krajský přebor Olomouckého kraje. 
Závody pořádá prostějovský oddíl KRA-
SO a záštitu nad nimi převzal starosta 
Prostějova Jan Tesař. První z celkového 
počtu sedmi kategorií odstartuje v devět 
hodin, k vyvrcholení celého programu 
by mělo dojít okolo půl páté odpoledne. 
Na ledě se v tu dobu představí kraso-
bruslařské naděje od pěti do jedenácti 
let. Vstup pro diváky je volný.

„Chtěli bychom na tento krasobrus-
lařský závod všechny co nejsrdečněji 
pozvat. Přijďte zhlédnout výkony našich 
krasobruslařek, a to již od věku pěti let,“ 
vzkázala úvodem všem přívržencům 
něžného ledového sportu Eva Ohlídalová, 

organizační pracovnice oddílu KRASO-
-bruslení Prostějov. „V hale bude po celý 
den možnost občerstvení a kdo chce, 
aby jeho dítko umělo bruslit, může je 
přímo na místě přihlásit do našeho kur-
zu bruslení, kde je pod vedením našich 
trenérek naučíme základním bruslařským 
dovednostem,“ vybídla Ohlídalová rodiče 
nových talentů.

Stávající členové prostějovského oddílu 
krasobruslení pak poměří své dovednosti 
před zraky svých příznivců v neděli 16. 
března. Během téměř osmihodinového 
programu dojde k zápolení mladých na-
dějí v sedmi kategoriích: nejmladší žačky 
(soutěž přeborová a nepřeborová), nováčci 
(soutěž přeborová a nepřeborová), mladší 
nováčci (soutěž přeborová a nepřeborová) 
a přípravka. 

„V těchto závodech se představí 

maximálně jedenáctileté dívky jakožto 
nejmladší žačky až po pětileté dívčiny 
v přípravce. Vyšší kategorie, kde už se 
jedou volné jízdy i krátký program, 
v prostějovské hale pořádat nemůžeme. 
Nemáme k tomu podmínky,“ objasnila 
důvod vyhlášení bojů jen pro nejmenší 
Eva Ohlídalová. 

Z domácích nadějí by se na ledě HŽP 
Arény mělo představit všech jedenáct 
dívek. „Největší naděje jsou vkládány do 
Barbory Bartlíkové, která se již na několika 
závodech prosadila, a solidně se ukazuje 
letos i Elisabeta Kořínková,“ prozradila 
organizační pracovnice prostějovského 
klubu želízka domácího klubu. 

Oddíl krasobruslení byl v minulosti 
součástí hokejového klubu Prostějov. 
Od roku 2001 funguje samostatně jako 
občanské sdružení KRASO-bruslení Pro-
stějov. „V klubu je v současné době regis-
trována více než desítka dívek ve věku pět 
až jedenáct let,“ informovala Ohlídalová. 
„V posledních letech došlo k výraznému vý-
konnostnímu posunu, který se odrazil i na 
výsledcích. Podařilo se nám zajistit trenéry 
s dlouholetou reprezentační zkušeností 
a díky vstřícnému přístupu vedení města 
i dostatečný počet hodin na ledě. Momen-
tálně trénujeme denně, kdy kromě přípra-
vy na bruslích mají naše členky rovněž 
gymnastickou a atletickou průpravu, balet 
i speciální pohybovou přípravu. Oddíl 
rovněž pořádá kurzy „Škola bruslení“, kde 
se děti učí bruslit a následně se řadí do kra-
sobruslařského nebo hokejového oddílu,“ 
dodala Eva Ohlídalová s tím, že dveře jsou 
otevřeny doslova každému.

Pokud tedy budete mít v neděli 16. břez-
na volnou chvíli, zastavte se v prostějovské 
hale a zhlédněte 5. ročník „Velké ceny měs-
ta Prostějova“ v krasobruslení. A vezměte 
s sebou děti! (pk)

Oddíl KRASO-bruslení vyráží do boje. Na domácích závodech chce ma-
ximálně uspět.    Foto: archív

 Modibo Niakate
Datum narození: 
26. 3.1981 
Místo: Paříž (Francie)
186 cm/90 kg
Pozice: 1/2

První posilou Orlů, která zasáhla do 
hry, byl v utkání s Pardubicemi fran-
couzský rozehrávač Modibo Niakate. 
Rodák z Paříže (26. 3. 1981) nejprve 
okusil americkou univerzitní soutěž 
v dresu týmu Cleveland State Vikings. Po 
sezóně 2002/03 zde byl dokonce jmenován 
do základní pětky nováčků konference. 
V Evropě to nejprve zkusil v sezóně 
2004/05 v dresu bundesligového Braun-
sweigu, po čtyřech zápasech se přesunul 
do rodné Francie do týmu Roanne. Ná-
sledující sezónu 2005/06 odehrál v dalším 
prvoligovém klubu Chalon, aby se na další 
dvě sezóny vrátil zpět do Roanne. Letošní 
ročník začal v týmu francouzské druhé 
ligy Limoges a snad jej dokončí v dresu 
prostějovských Orlů. Pokud jsou infor-

mace na netu pravdivé, pochází Modibo 
z desíti sourozenců a je tedy předpoklad, 
že by neměl být samotář a měl by dobře 
zapadnou do hráčského kolektivu.

Marton Bader
Datum narození: 
23. 9.1980
Místo: 
Budapešť (Maďarsko)
212 cm, 115 kg
Pozice: 4/5

Dalším hráčem, který by mohl posílit 
Orly především v bojích pod košem, je 
maďarský reprezentant Marton Bader 
(23. 9. 1980). Marton patří mezi týmové 
hráče, je schopen hrát na pozici 4 nebo 
5. Jeho předností je dobrá střelba z kratší 
vzdálenosti a kvalitní práce v obraně. 
První kroky v mužském basketbalu udělal 
Marton v budapešťském Honvédu v sezóně 
1998/99. Od sezóny 2001/02 se objevoval 
v dresu špičkového maďarského týmu Al-
bacomp Szekesfehevar. Odtud se přesunul 

do slovinského týmu KK Krka Novo Mesto, 
kde si v sezónách 2002 až 2004 zahrál kro-
mě slovinské ligy i Adriatickou ligu, ULEB 
cup (2002/03) a Euroligu (2003/04). Poté se 
přesunul do sousedního Chorvatska do eu-
roligového týmu Cibona Zagreb, kde si nej-
vyšší evropskou soutěž zahrál v sezónách 
2004/05 a 2006/07. Dvouleté působení 
v Zagrebu Marton proložil ročním půso-
bením ve španělské ACB lize v dresu týmu 
Ricoh Manresa (2005/06; v současnosti zde 
působí Craig Callahan). 

Do Prostějova Marton přichází 
z řeckého Panelliniosu Atheny, se kterým 
se zúčastnil ULEB cupu (stejná skupina 
jako Nymburk, ve vzájemných utkáních 
se na palubovce mihnul jen asi na dvě 
minuty). První polovina sezóny Baderovi 
nevyšla ani  podle jeho představ, ani podle 
představ jeho řeckého zaměstnavatele, 
a tak smlouva byla ke konci roku 2007 
ukončena. Doufejme, že pokud se Marton 
Bader stane posilou Prostějova, tak zde 
určitě  uplatní svoje bohaté zkušenosti 
z kvalitních evropských soutěží.

Prostějovští Orli nakoupili poslední dvě 
posily do závěrečného stadia Mattoni NBL!

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

Sobota 8. 3. v 17.00 hod. 33. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - USK Praha
Středa 12. 3. v 17.30 hod. 34. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - BC Kolín
Středa 19. 3. v 17.30 hod. 36. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - BK Děčín
Středa 26. 3. v 17.30 hod. 38. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - ČEZ Basket Nymburk Sportcentrum-DDM, Vápenice 9, Prostějov

Keramická dílna pro veřejnost 
- velikonoční prázdniny s keramikou

sobota 15. 3. HK Jestřábi Prostějov HC Berounští Medvědi 17.00
středa 19. 3. HK Jestřábi Prostějov HC Baník Most 18.00
sobota 22. 3. HK Jestřábi Prostějov HOKEJ ŠUMPERK 2003 17.00

Domácí barážová utkání HK Jestřábi Prostějov
Místo konání: HŽP Aréna Prostějov

Vážení basketbaloví přátelé,
dovolte nám, abychom vás s radostí 
informovali, že v rámci charitativní 
akce „POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽE-
ME“ vystříleli PROSTĚJOVŠTÍ ORLI 
v průběhu únorových ligových zápasů  
58 300 Kč. Tato fi nanční částka byla 
jako již tradičně věnována dvěma in-
stitucím, které odvádějí neocenitelnou 
práci s handicapovanými. 

Obdarovanými subjekty jsou: 
1. Občanské sdružení LIPKA 

-  provozovatel CENTRA DENNÍCH 
SLUŽEB - denní  stacionář pro děti, 
mládež a dospělé osoby se zdravotním 
postižením. 

2. Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Vybraná částka byla předána v sobo-
tu 1. března při zápase s BK Pardubice. 
V úterý 11. března se pak uskuteční 
společné basketbalové dopoledne hrá-
čů s handicapovanými dětmi. 

Prostějovští Orli vystříleli 
na pomoc handicapovaným 

téměř 60 tisíc korun 

Po dvou druhých místech v minulých 
ročnících se letos žáci a studenti Reál-
ného gymnázia a základní školy města 
Prostějova dočkali vítězství v krajském 
kole přeboru škol v šachu. To proběhlo 
před časem v prostorách olomouckého 
Gymnázia Hejčín. 

V kategorii 6. až 9. tříd zvítězilo RG  
a ZŠ s velkým náskokem 3,5 bodu před 
domácím Gymnáziem Hejčín. Tradiční 
družstvo ve složení Daniel Jodl, Matěj 
Gorba a Michal Snášel výrazně posílil 
známý talent Vojtěch Plát. O jejich pře-
vaze svědčí bilance 19 výher, čtyř remíz 
a pouze jediné prohry, a to i přesto, že 
mezi ostatními hráči byla rovněž řada 

zkušených a silných šachistů. Vítěz-
stvím si chlapci vybojovali postup na 
republikové kolo přeboru škol, které 
proběhne v dubnu rovněž v Olomouci. 

V kategorii 1. až 5. tříd zvítězila  ZŠ 
Uničov, na šestém místě skončilo RG 
a ZŠ města Prostějova ve složení Tomáš 
Zajíček, Jakub Ftačník, Tomáš Vyslou-
žil a Martin Surma. Družstvo bylo 
složeno převáženě z žáků 2.a 3. třídy 
a jelo na krajské kolo na rozdíl od star-
ších kolegů poprvé.  Ukázalo se, že naši 
mladí šachisté ještě potřebují získat 
trochu zkušeností, ale pak budou i oni 
zcela jistě schopni konkurovat krajské 
špičce.   (gor) 

Šachový úspěch studentů 
reálného gymnázia

Vítězové krajského kola 

SportCentrum - dům dětí a mládeže Prostějov
Odloučené pracoviště Vápenice 9, tel.: 582 344 125, fax: 582 342 397

pořádá turisticko - poznávací pobyt pro děti od 8 let
Kde:  Slovenský ráj.
Kdy: 24. července - 2. srpna 2008.
Cena: 5 000 Kč. 
V ceně: strava 5x denně + pitný režim, ubytování, vstupné do jeskyně, cestovní 

pojištění na celou dobu pobytu, doprava vlakem, pedagogický dozor. 
Ubytování: dětský tábor se nachází u turistického střediska Podlesok v severní 

části národního parku Slovenský raj, který je známý svými překrásnými rokli-
nami a vodopády. V létě je možnost turistiky do rokliny Suchá Belá, Prielomu 
Hornádu a na Kláštorisko nebo do Dobšinské ledové jeskyně (20 km).  

Objekt je vhodným výchozím bodem pro návštěvu kulturních a historických 
památek Spiše: Levoča (20 km), Spišský hrad (30 km), Dedinky (30 km),  Poprad 
(15 km), Spišská Nová Ves (20 km), Kežmarok (30 km) a také do Vysokých Tater, 
na termální koupaliště Vrbov (20 km) a do AquaCity Poprad.

Závazné přihlášky a zálohu 1 500 Kč je nutné odevzdat do 10. března!
Doplatek  3 500 Kč je třeba uhradit do 20. května. 

Čtvrtek 20. března 
od 9 do 12 hodin. 

 Modelování podle vlastní fantazie.
 Nabídka šablon, předloh a pomůcek.
 Práce na hrnčířském kruhu.
 Různé druhy hlíny.
 Barevné engoby.

 Povrchová úprava burelem.
 Výběr z barevné škály glazur.
 Použití skla a perliček.
 Výpal keramiky vyrobené na akci.

Cena:  děti 20 Kč/hod., 
 dospělí 40 Kč/hod.
Přezůvky + převlečení s sebou!


