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Prostějovský box zaznamenal během
několika uplynulých let prudký  výkon-
nostní vzestup. Návrat zpět na výsluní po
dlouhém období  rohovnického půstu se
povedl nejen díky zápalu party nadšenců
a  pomoci řady sponzorů, ale také záslu-
hou vydatné podpory města  Prostějova.
Zastupitelé přidělili oddílu BC DTJ Pro-
stějov z veřejné finanční podpory za po-
slední roky opakovaně nemalé částky.
Zatím posledním příspěvkem je suma
580 000 korun na tuto sezonu. 

„Nejen za poskytování veřejné finan-
ční podpory jménem celého klubu  BC
DTJ městu moc děkuji,“ uvedl trenér
mladých rohovníků Karel  Menyház.
Zkušený kouč začal s DTJ Prostějov spo-
lupracovat v loňském roce a letos se na-
plno ujal klubové přípravky, v níž roste
parta nadějných sportovců. „Na tréninky
chodí deset až patnáct  chlapců, mezi ni-
mi i pár výrazných talentů. Do budoucna
bychom  rádi nalákali ještě víc šikovných
kluků tak, aby se mládežnická  členská zá-

kladna co nejvíce rozšířila. Náš záměr je
jasný: sami si  vychovávat špičkové boxe-
ry, aby v dospělé kategorii nemuseli  při-
cházet odjinud,“ vysvětlil Menyház.

Ze svých současných svěřenců vyzdvi-
hl trojici talentů Jevgenije  Kravčuka (17
let), Petra Holoubka (14 let) a Libora Při-
nosila (14  let). „Ale jsou tam i další slib-
né naděje, jež potřebují jediné -  poctivě
makat v přípravě. Potom mají šanci vy-
pracovat se na úroveň  našich výborných
odchovanců Davida Kubíčka a Martina

Klíče, kteří  pravidelně nastupují za muž-
ský tým BC Prostějov v extralize  druž-
stev,“ prohlásil Menyház.

Jeho obětavé práce s mládeží si nesmír-
ně cení šéftrenér  prostějovských rohovní-
ků Radoslav Křížek. „Karel na sebe vzal
tíhu  zodpovědnosti za výchovu našich
mladých boxerů, což zaslouží velké  uzná-
ní. Pro nás s kolegou Zdeňkem Mickou to
znamená podstatnou  pomoc, protože se
můžeme stoprocentně soustředit na pří-
pravu  seniorského celku úspěšně bojují-

cího v extralize,“ poznamenal  Křížek.
Mužstvu BC DTJ se v nejvyšší české

soutěži opravdu daří, po cenném  bronzu
z minulé sezony drží v probíhajícím roč-
níku skvělé druhé  místo. „Rádi bychom
minimálně obhájili loňské medailové
umístění,  stříbro by bylo super. Tak vy-
soké cíle si můžeme dávat jen díky  pod-
poře celé řady partnerů v čele s městem
Prostějov, kterému za  jeho dlouhodobou
pomoc velice děkujeme,“ uzavřel Kří-
žek. (ms)

Prostějovský seniorský hokej se po
roční pauze vrátil do  první ligy. Tam
podle všech příznivců jistě patří, i když

přechod  do vyš-
ší soutěže je
komplikovaněj-
ší, než by se
mohlo zdát. Jde
nejen o nároč-
nost finanční, ale
také sportovní.
Po sportovní
stránce je třeba si

uvědomit, že první liga je soutěží plně
profesionální a účastní se jí týmy s dlou-
holetou tradicí. Ty jsou  vesměs složeny
z hráčů, kteří mají mnohdy bohaté spor-

tovní  zkušenosti dokonce z Extraligy. 
Prostějovský kádr je složen většinou
z hráčů, kteří stojí za  postupem z druhé
ligy do první. Mužstvo muselo být v kaž-
dém  případě doplněno hráči, kteří půso-
bili v první lize a Extralize  ledního ho-
keje. Také z těchto důvodů podepsal klub
prostějovských  Jestřábů smlouvu, na zá-
kladě které se stal první oficiální  hoke-
jovou farmou extraligového HC Ocelářů
Třinec. Současný kádr je  tak víceméně
stabilizovaný s tím, že samozřejmě může
dojít k menší  hráčské obměně podle vý-
konnosti jednotlivých hráčů. To je  přiro-
zený vývoj, ke kterému dochází u všech
hokejových týmů. Jako  nováček nemů-
žeme být schopni ihned sestavit tým,

v němž by  nedocházelo k příchodům
a odchodům jednotlivých hráčů s cílem
neustálého zkvalitňování kádru. 

Pro úvodní sezónu po návratu do první
ligy jsme si stanovili cíl  pohybovat se
v klidném středu tabulky a nemít tedy
starosti s udržením v soutěži. Byli by-
chom ale špatnými sportovci, kdyby-
chom  se nesnažili dosáhnout na vyšší
příčky v tabulce. 

Pokud je řeč o prostějovském hokeji,
je třeba zmínit také juniory,  dorostence
a žáky. Mužstvo juniorů si vede v první
lize, kam letos  postoupilo z krajského
přeboru, vcelku dobře. Pohybuje se
v první  polovině tabulky, stejně jako do-
rostenci, kteří by tak s udržením  v sou-

těži neměli mít problémy. Žákovská
družstva si ve svých  soutěžích vedou
taktéž úspěšně. V této souvislosti bych
rád pozval  nové zájemce o lední hokej
do přípravky. Ta je určena pro děti  roč-
níků narození 1995 - 1999. Žáci mají na-
víc tu výhodu, že v základní škole v Me-
lantrichově ulici působí už od třetích roč-
níků  hokejové třídy, které si díky vedení
školy i všech učitelů  vytvořily dobré
a pevné zázemí. 

Celé sportovní úsilí by se však ne-
mohlo naplnit bez podpory města,
sponzorů a morální podpory fanoušků.
Co se týče spolupráce s městem Prostě-
jovem, tak je vskutku nadstandardní.
O tom svědčí  skutečnost, že město pod-

poruje klub od jeho založení v roce 2004
nemalými finančními prostředky i proná-
jmem víceúčelové sportovní  haly - zim-
ního stadionu. Náš klub si této podpory
velmi váží, a také proto je prioritou co
nejlépe reprezentovat město Prostějov
na domácím poli i na jiných stadionech. 

Spolupráce s obchodními partnery se
rozvíjí postupně. Snahou klubu  je zís-
kat co nejširší podporu z řad prostějov-
ských a regionálních  firem. Velmi si
vážíme také podpory našich fanoušků.
Rádi bychom  na stadionu přivítali i no-
vé příznivce prostějovského ledního
hokeje. Za sebe mohu slíbit, že pro ús-
pěch a atraktivitu zápasů  uděláme ma-
ximum. 

Město podpořilo líheň mladých boxerů

Nově založený oddíl mládeže boxu DTJ Prostějov podpořil i místostarosta Bc. Alois Mačák. „Slíbil jsem, že v rámci svých  možností udělám maximum pro to, aby se tento oddíl mohl dál  rozvíjet a byl
perspektivní i pro juniorský a mužský box,“ uvedl místostarosta Bc. Alois Mačák. Fota  Yvona Kadlecová 

Michal Bartošek: Návrat do první ligy je více než náročný 

MĚSTO PROSTĚJOV 

A MĚSTSKÉ DIVADLO 
V PROSTĚJOVĚ

vyhlašují výtvarnou soutěž s názvem 

STOLETÝ NÁRODNÍ DŮM V PROSTĚJOVĚ
1907 - 2007

V MALBĚ-KRESBĚ-GRAFICE-KERAMICE.
Cílem soutěže je zobrazení a ztvárnění Národního domu jako secesní  památky, ale
také jako centra kulturního a společenského života  Prostějova. 

Věkové kategorie pro jednotlivce i kolektivy: 
1. předškolní věk
2. I. stupeň základních škol
3. II. stupeň základních škol a odpovídající třídy gymnázií
4. ostatní

Uzávěrka soutěže je 30. června 2006.

Místo odevzdání: předprodejní středisko Městského divadla v Prostějově
(pondělí až čtvrtek od 11 do 18 hodin, pátek od 11 do 16 hodin)  nebo
Informační služba MěÚ Prostějov v přístavbě radnice 
(pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, pátek od 8 do 16 hodin).

Vítězové soutěže budou vyhlášeni a oceněni při příležitosti  prostějovských ho-
dových slavností 2006.

Nejlepší práce budou vystaveny ve spolkových prostorách Národního  domu a publi-
kovány v kalendáři města Prostějova pro rok 2007. 

Adventní koncert obsahující skladby
ze 14 CD Richarda Pachmana i  ko-
morní verzi oratoria Mistr Jan Hus se
uskuteční 10. prosince v 17 hodin
v kostele Husův sbor (na náměstí za
obchodním domem Prior). 

Předprodej vstupenek v pokladně
městského divadla na Hlaváčkově ná-
městí v Prostějově. Prodej i před  za-
hájením koncertu v kostele Husův
sbor. 

Vánoční koncert 
RICHARD PACHMAN + DITA HOŘÍNKOVÁ 

Středisko volného času 
SPEKTRUM 

SVČ Spektrum, Vápenice 9, 796 01 Prostějov 
telefon: 582 344 125,

fax: 582 342 397
e-mail: ddmvap@pvskoly.cz

Vánoce ve Spektru 

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

Přijďte si navázat a vyzdobit přírodní věnec pro letošní advent,
který začíná v neděli 27. listopadu, a strávit příjemné  předvá-
noční sobotní dopoledne.
Kde: keramická dílna SVČ Spektrum, Vápenice 9, Prostějov
(vchod ze  dvora).
Kdy: 1. adventní sobotu 26. listopadu.
Skupiny: 9 - 10 hodin, 10 - 11 hodin, 11 - 12 hodin. 
S sebou: Chvojí (větvičky z různých jehličnanů s výjimkou
smrkových, které brzy opadají), 4 krátké, silnější, barevné
svíčky  a zhruba dva metry stuhy ve stejné barvě, na ozdobení
věnce šišky,  sušené plátky pomeranče, různé koření, malé slá-
mové ozdoby apod.,  přezůvky. 
Poplatek za hodinu: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Možnost rezervace: SVČ Spektrum - informace: 582 344 125. 

KERAMIKA POD STROMEČEK 

Přijďte si vlastnoručně vyrobit dáreček pro své blízké a strávit
příjemné předvánoční sobotní dopoledne. 
Kde: keramická dílna SVČ Spektrum, Vápenice 9, Prostějov
(vchod ze  dvora).
Kdy: adventní soboty 26. listopadu, 3., 10. a 17. prosince.
Skupiny: 9 - 10 hodin, 10 - 11 hodin, 11 - 12 hodin. 
S sebou: přezůvky, převlečení. 
Poplatek za hodinu: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Možnost rezervace: SVČ Spektrum - informace: 582 344 125. 

VÝROBA VÁNOČNÍCH SVÍCNŮ

Přijďte si vlastnoručně vyrobit a ozdobit svícen pro zkrášlení
vánoční tabule a strávit příjemné předvánoční sobotní dopo-
ledne. 
Kde: keramická dílna SVČ Spektrum, Vápenice 9, Prostějov
(vchod ze  dvora).
Kdy: 4. adventní sobota 17. prosince.
Skupiny: 9 - 10 hodin, 10 - 11 hodin, 11 - 12 hodin. 
S sebou: větvičku z jehličnanů, jednu vysokou štíhlou svíčku,

barevnou stuhu, malou keramickou misku (nemusí být), na
ozdobení:  malé šišky, sušené plátky pomeranče, různé koření,
malé slámové a  jiné vánoční ozdoby, přezůvky. 
Poplatek za hodinu: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Možnost rezervace: SVČ Spektrum - informace: 582 344 125. 

Vánoce v Korela klubu 

PLASTICKÉ BAŇKY 
Pomůcky: balicí papír, kružítko, vodové barvy, nůžky, stuha,
vata,  lepidlo. 

VOŇAVÁ KYTKA Z KOŘENÍ 
Pomůcky: průhledná igelitová folie, drátek, nůžky, keramic-
ká  vázička, různé druhy koření. 

OZDOBNÝ KVĚTINÁČ S VÁNOČNÍMI MOTIVY 
Pomůcky: květináč, vánoční ubrousky, lepidlo na lepení
ubrousků. 

VÁNOČNÍ SVÍCEN
Pomůcky: kalíšek od svíčky, plastelína, suché květiny, smr-
kové  větvičky, stuha. 

RYBA Z VÁNOČNÍHO BALICÍHO PAPÍRU 
Pomůcky: výkres, nůžky, lepidlo, balicí papír s vánočním mo-
tivem. 

VÁNOČNÍ ŘETĚZY
Pomůcky: výkresy, balicí papír, lepidlo, nůžky, stuha, sko-
řápky  vlašských ořechů. 

SVÍCEN Z JABLKA
Pomůcky: jablko, vánoční svíčka, smrkové větvičky, párátka,
rozinky. 

Kdy: předvánoční čtvrtky 1., 8. a 15. prosince od 16 do 18 hodin. 

Kde: Korela klub SVČ Spektrum, Vápenice 9, Prostějov. 

Informace: 582 344 125. 


