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Výhled 
z radniční věže
Představa o výhledu na Prostějov a jeho 
okolí z radniční věže lákala obyvatele a 
návštěvníky města už od doby, kdy byla 
prostějovská radnice postavena a stala se 
jeho neodmyslitelnou dominantou. K ra-
dosti všech poznání chtivých dospěly sny 
v roce 2010 do reálného zadání. 
Vzhledem k  tomu, že původní koncept 
z r.1914 počítal s čistě technickým – pro-
vozním využíváním věže, bylo pro pro-
jektanty hledání bezpečného a funkčního 
řešení zpřístupnění prostoru velmi zají-
mavé. Vedle důležité skutečnosti, že se 
jedná o významný památkově chráněný 
objekt, se v  průběhu posledních 100 let 
podstatně zvýšily také bezpečnostní ná-
roky na navrhování konstrukcí a pohyb 
osob ve výškových stavbách, jakou 65m 
vysoká věž bezesporu je.
Práce na projektu zpřístupnění radniční 
věže byla zahájena podrobným průzku-
mem stavu konstrukcí. Bylo překvapivě 
zjištěno, že stávající železobetonové trá-
mové stropy jsou zcela poddimenzova-
né a nesnesou předpokládané zatížení. 
Jejich současný průhyb při rozpětí 6,5m 
je až 80mm.
Protože důležitým aspektem celého řeše-
ní bylo uchování autentického historické-
ho prostoru i s jeho hrubším řemeslným 
provedením, které s  narůstající výškou 
objektu jakoby ztrácelo dech, bylo roz-
hodnuto stávající železobetonové stropy, 
jako charakteristický prvek, zachovat a 
nad ně zakotvit nové nezávislé ocelové 
konstrukce podlah. 
Dopravu stavebního materiálu do věže 
zajišťovali pracovníci většinou pěšky, po 
schodech. Prokázali při realizaci nejen 
vysokou řemeslnou zručnost, ale také 
fyzickou kondici a rozvahu v  přípravě 
stavby a doslova si ověřili přísloví: „Co 
není v hlavě, musí být v nohách!“
Pouze pro dopravení nejtěžších ocelových 
stropních nosníků pro nové podlahy byl 
dvakrát přivolán autojeřáb. A nejkom-
plikovaněji probíhaly práce v nástupním 
podlaží do věže. Díky velké světlé výšce 
10m bylo do poslední chvíle uchováváno 
stávající točité schodiště s 52 stupni bez 
odpočívadla, úzké tak pro jednoho člo-
věka, po kterém se dopravoval materiál 
i osoby a postupně jím zespodu prorůs-
tala konstrukce nového bezpečného pří-
mého schodiště se 7 odpočívadly. Jak bylo 
původní schodiště stísněné, je možno si 
ověřit ve vyšších podlažích věže, kde zů-
stalo zachováno.
Nově zpřístupněné prostory nabídnou 
návštěvníkovi dosud ne-
tušené obzory vně, ale 
i uvnitř objektu a umocní 
dojem z jedinečné stavby. 
 Zdeněk Beran
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Představitelé města si připomenuli 43. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země. Konkrétně v Prostějově 
padli za oběť okupantů dne 25. srpna 1968 tři lidé, další byli zraněni.

31. srpna 201131. srpna 2011 33



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU PROSTĚJOV

800 900 001

Informace k pořizovanému územnímu plánu Prostějov  
Veřejné projednávání územního plánu Prostějov

Územní plán Prostějov byl po dokonče-
ném projednávání s dotčenými orgány 
upraven a doplněn podle jejich požadavků 
a byl předán v souladu s § 51 stavebního 
zákona k posouzení nadřízenému orgánu 
pro územní plánování – Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, odboru strategického 
rozvoje kraje. Nadřízený orgán neshledal 
žádné nedostatky a doporučil pořizovateli 
Územního plánu Prostějov zahájit řízení o 
územním plánu dle příslušných ustanovení 
§ 52 stavebního zákona. Na úřední desku 
města Prostějova byla 19. 8. 2011 vyvěše-
na veřejná vyhláška oznamující zahájení 
veřejného projednávání. „Ve lhůtě od 5. 
září 2011 do 4. října 2011 bude upravený 
a posouzený návrh územního plánu Prostě-
jov vystaven k nahlédnutí pro veřejnost na 
Městském úřadu Prostějov, stavebním úřa-
du – oddělení územního plánování, 3. pat-
ro přístavby radnice a bude vystaven také 
na webových stránkách města,“ zdůraznil 
místostarosta Zdeněk Fišer. Závěrem této 

lhůty, tedy 4. října 2011, proběhne veřejné 
projednání s odborným výkladem projek-
tantů územního plánu – architektonickým 
atelierem Knesl+Kynčl, s.r.o. Brno.
Veřejné projednání Územního plánu Pros-
tějov se bude konat 4. října 2011 v 15:30 
v přednáškovém sále Národního domu 
v Prostějově.
„Od 5. září, nejpozději však 4. října při ve-
řejném projednání, může kdokoli uplatnit 
své připomínky k návrhu územního plánu 
Prostějov,“ doplnil Fišer. Námitky proti 
návrhu územního plánu Prostějov mohou 
podat pouze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. 
Dotčené orgány na závěr veřejného pro-
jednání uplatní své stanovisko k připomín-
kám a námitkám. K později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží (§52 odst. 2 a 3 stavebního záko-
na).   -hd-

Aktuálně Informace

Zdravé město Prostějov 
zve na veřejnou diskusi

k „Plánu zdraví a kvality života“,
tzv. Fórum Zdravého města Prostějova

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejné projednání „10P“ se uskuteční
v pondělí dne 24. října 2011 od 16,30 hodin
v prostorách přednáškového sálu Národního domu.

Projednání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách, podle jednotlivých oblastí. 
Za město Prostějov budou v každé skupině jako garanti oblasti příslušní vedoucí odbo-
rů, resp. jimi pověření pracovníci. Před závěrem Fóra proběhne shrnutí toho, k čemu 
jednotlivé skupiny občanů dospěly v diskutovaných oblastech:

• Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikace
• Životní prostředí
• Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy
• Zdravý životní styl / Zdravotní oblast
• Volný čas / Sport / Kultura
• Vzdělávání, výchova
• Doprava
• Podnikání, výroba, služby
• Aktivní účast mládeže a studentů na rozvoji Zdravého města

Akci budou moderovat koordinátorka Projektu Zdravé město a ředitel Národní sítě 
Zdravých měst ČR.

NOVINKA: kulturní vystoupení 

Pojďte s námi rozhodovat, jak budeme žít!

Pokud máte připomínky nebo po-
žadavky k  městské hromadné dopra-
vě v  Prostějově, sdělte tyto do 9. září 
2011 na Informační službu Městského 
Úřadu Prostějov, náměstí T.G.Masa-
ryka nebo na zákaznickou kancelář 
FTL – ve vestibulu hlavního vlakové-
ho nádraží Prostějov, Janáčkova ulice. 
Připomínky můžete také adresovat 

pracovníkovi FTL, p. Kuchtíkovi: ku-
chtik@ft l.cz 

„S FTL dlouhodobě úspěšně spolu-
pracujeme a chceme dojednat optimální 
jízdní řád městské hromadné dopravy. 
Sice ne všechny požadavky občanů jsme 
schopni uspokojit, ale snažíme se vyjít 
lidem maximálně vstříc,“ uvedla mís-
tostarostka Alena Rašková. 

Připomínkujte jízdní řády MHD! 

Změny v autobusové dopravě MHD:
Od 1.9.2011 bude uvedena do provozu nová zastávka Valenty ZŠ ve směru do 

nemocnice. Tuto zastávku budou obsluhovat linky MHD 15 Domamyslice-Tesco a 
MHD 32 Interspar- autobusová st. Nově bude rovněž zastavovat linka MHD 32 ve 
směru na autobusovou stanici i na zastávce Olomoucká. Ostatní jízdní řády MHD 
se nemění.

Příměstské linky:

1. září budou zprovozněna nově zrekonstruovaná nástupiště u místního nádraží 
na ulici Sladkovského. Jedná se o tři nástupiště ve směru z Prostějova, která jsou 
určena pro příměstské autobusové linky. Pro příjezd do Prostějova jsou určeny dvě 
výstupní zastávky. Rozpis přiřazení jednotlivých linek k příslušným označníkům je 
uveden v přiloženém plánku.

Bližší informace o změnách lze získat 
v Informační kanceláři FTL, tel. 582 333 181.
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Čtvrtek 22. 9. 2011         8.30 – 13.30

 místo konání akce  -   Kolářovy sady
• 9.30 hod - kulturní vystoupení 
• od 10,00 hodin soutěž v běhu pro handicapovanou mládež a pro děti I. stupně 

ZŠ v Kolářových sadech. Soutěž odstartují svým během již tradičně předsta-
vitelé města

• ofi ciální vyhlášení vítězů literární soutěže pro žáky 7. tříd ZŠ na téma „Chová-
me se podle dopravních předpisů“

Partneři:

• ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov – sportovní aktivity, běh, kolečkové brusle, 
koloběžky, chůdy, atd.

• Informační středisko prevence městské policie bude informovat o bezpeč-
nosti na silnici, používání přileb pro cyklisty, používání bezpečnostních pásů 

v autech a o použití bezpečnostních 
zámků na jízdní kola.

• Střední zdravotnická škola – stánek 
první pomoci, praktické ukázky

• Ekocentrum IRIS – aktivity o dopra-
vě pro děti, soutěže s dopravní tema-
tikou, příroda a doprava

• zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE - stánek, hry, osvěta

Opatření:

MHD bude ve čtvrtek 22. 9. 2011 po celý den jezdit Z D A R M A!!!
Bude uzavřena ul. Jezdecká (v úseku ul. Ječmínkova – Šárka od 8,00 hod. do 16,00 

hod.
 Bližší informace: PaedDr. Alena Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé 

město a MA21, tel: 582 329 128, e-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Kam s m stskou tržnicí?

Ve tvrtek si p ipomeneme tragédii v roce 1968

Cestující se dopravovali autobusy,
které jsou v pochybném technickém stavu

Aktuálně

INZERCE

Knihovna finišuje! Čtenáře přivítá v polovině záříKnihovna finišuje! Čtenáře přivítá v polovině září
V listopadu 2010 začala 

knihovna na Skálově náměstí 
vyklízet své prostory. Důvodem 
byla plánovaná rekonstrukce, 
která přišla na bezmála 20 mi-
liónů korun. Další 2 milióny 
vynaložilo město na interiérové 
vybavení. 

Co konkrétně modernizace 
knihovny přinesla? 

„Byla vyměněna okna i dveře, 
zrekonstruovány podlahy, vybu-
dováno sociální zařízení pro ná-
vštěvníky i pro personál a zajiště-
na statika budovy. Pohyb osob se 
sníženou pohyblivostí zabezpečí 
nově zbudovaný výtah. Knihovna 
má upraveny podkrovní prostory, 
které jsou nyní určeny administra-
tivě, čímž došlo k rozšíření výpůjč-
ní plochy. Vznikl zde také nový sál 
pro 30 osob pro pořádání komor-
nějších pořadů, místo v  podkroví 
našla strojovna vzduchotechniky 
a technická místnost. Všechny 
místnosti jsou vybaveny novým 
nábytkem, celá budova je plně 
klimatizována,“ shrnuje výsledek 
rekonstrukce místostarostka Ivana 
Hemerková.

Díky stavebním úpravám vzni-
kl v  přízemí knihovny sál pro 60 
účastníků a menší učebna pro 15 

osob. Je zde také čítárna, studov-
na, oddělení regionální literatury. 
Dále skladové prostory, sociální 
zařízení včetně bezbariérového 
přístupu a malá kuchyňka a šatna 
pro zaměstnance.

„V prvním patře jsou pak síně 
pro půjčování knih, které zaujímají 
největší plochu, hudební oddělení, 
sociální zařízení pro návštěvníky a 
tři menší administrativní místnos-
ti. Čtenáře jistě potěší nový infor-
mační systém v moderním a netra-
dičním pojetí,“ dodává Hemerková 
s tím, že pracovníci knihovny pře-
kvapí čtenáře i novým logem.  

„Po celou dobu byl výběr knih 
pro návštěvníky omezen, velký 
dík proto patří knihovníkům, kte-
ří svým obrovským nasazením 
zvládali tuto komplikovanou si-
tuaci tak, aby zajistili maximál-
ní možný komfort vypůjčitelům. 
Těžiště všech akcí se přesunulo 
po dobu rekonstrukce na dětskou 
knihovnu, kde probíhaly vzděláva-
cí a zábavné programy pro děti a 
mládež. Mimochodem, každoroč-
ně knihovna pořádá na pět stovek 
akcí,“ doplňuje místostarostka Iva-
na Hemerková.

Počet titulů v  knižním fondu 
přesahuje 150 tisíc. Každoročně 
využije služeb knihovny přibližně 
100 tisíc návštěvníků.  -jg-

Program Evropského dne bez aut v Prostějově

Slavnostní otevření nové knihovny 

proběhne ve čtvrtek 15/9/2011 v odpoledních hodinách. Následující den, v pátek 16/9 mezi 
10.00 a 15.00 hod. si mohou zájemci z řad veřejnosti prohlédnout zrekonstruovanou knihovnu od 
sklepa až na půdu. Prohlídky začínají každou celou hodinu. 

Téměř po roce bude opět zahájen plný provoz v pondělí 19/9/11 v 8.00 hod.  -jg-
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„Nádoby se budou postupně vydá-
vat zájemcům na označeném místě 
v  části Čechovice a dále pak v  části 
Vrahovice. Následovat bude výdej ze 
sběrných dvorů v ulici Průmyslová a 
Anenská. Předběžně jsme stanovi-
li termín zahájení distribuce nádob 
na sobotu 16. září, vše ale upřesníme 
prostřednictvím vývěsek v  příměst-
ských částech, městským rozhlasem 
a hromadnou korespondencí. Kromě 
pěti po sobě jdoucích sobot nabídne-
me zájemcům o zapůjčení bionádob 
také některé všední dny,“ vysvětluje 
vedoucí odboru správy a údržby ma-
jetku města Prostějova Jaroslav Ště-

paník. Protože půjde o bezplatnou 
zápůjčku bionádob, budou občané 
při odběru podepisovat smlouvu o 
výpůjčce.  „Celý text smlouvy přiná-
šíme v  Radničních listech, aby si jej 
zájemci mohli pročíst dopředu a při 
odběru nádoby se nezdržovali,“ zdů-
razňuje místostarosta Jiří Pospíšil.

Občané si kromě nádob na biood-
pad budou moci od města bezplatně 
vypůjčit i kompostéry. „Výběrové ří-
zení na dodavatele kompostérů ještě 
stále běží, takže termíny distribuce 
v  tuto chvíli ještě neznáme. V  ideál-
ním případě by se to však dalo stih-
nout společně se zápůjčkami nádob na 

bioodpad. V každém případě budeme 
ihned občany informovat, jakmile bu-
deme znát přesný termín distribuce 
kompostérů,“ dodává Štěpaník s  tím, 
že jak kompostéry, tak bionádoby jsou 
určeny výhradně pro likvidaci biolo-
gického odpadu v  Prostějově a měst-
ských částí Čechovice, Domamyslice, 
Krasice, Vrahovice a Žešov.

Nádoby na bioodpad bude 1 x za 
dva týdny vyvážet .A.S.A. TS Prostě-
jov; tento odvoz je již co do zpoplat-
nění zahrnut v  běžném poplatku za 
svoz komunálního odpadu. 

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí MěÚ Prostějov

NÁDOBY NA BIOODPAD BUDOU K ZAPŮJČENÍ OD ZÁŘÍ
Zhruba od poloviny září zahájí město Prostějov distribuci nádob na bioodpad do domácností

Město Prostějov
se sídlem: nám. T.G.Masaryka 130/14, 
796 01 Prostějov
IČ: 00288856
Zastoupené Ing. Jaroslavem Štěpaníkem, vedoucím od-

boru správy a údržby, zmocněný dle usnesení Rady města 
ze dne 28.6.2011, č. 0587, písm. A) bod 5) 

 (dále jen půjčitel) 

a

2) Jméno, příjmení: .........................................................
 Narozen dne: .........................................................
 Trvale bytem: ..........................................................
 (dále jen vypůjčitel)

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tuto smlouvu :

I. Předmět smlouvy

1) Půjčitel je majitelem ....... ks kompostéru typu …… 
v celkové pořizovací hodnotě …….Kč 

 o objemu ……. a ..... ks nádoby bio odpad o objemu 140 
l v pořizovací hodnotě ........Kč. 

 Kompostér a nádoba na bio odpad bude umístěna na 
pozemku výpůjčitele v k. ú. 

 Prostějov. Půjčitel prohlašuje, že není ni-
jak omezen v nakládání s touto věcí a že 
 na ní neváznou žádné závazky ani jakákoliv jiná právní 
břemena třetích osob. 

2) Půjčitel se zavazuje předat výše uvedenou věc vypůj-
čiteli k bezplatnému užívání a vypůjčitel je oprávněn tuto 
věc od tohoto okamžiku po níže dohodnutou dobu za níže 
uvedených podmínek užívat a pak - nedohodne-li se s půj-
čitelem jinak - je povinen ji půjčiteli vrátit.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Vypůjčitel je povinen :
 a) věc užívat v souladu s jejím určením,
 b) chránit věc před poškozením, ztrátou nebo zničením 

a nepřenechat ji k užívání jinému, V případě poškození, 
zničení nebo ztráty věci je povinen takovou událost ne-
prodleně oznámit půjčiteli a vzniklou škodu mu uhradit 
nejpozději do 60 dnů po tomto oznámení.

 Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér (nádobu na 
bio odpad) po celou dobu

 výpůjčky v takovém technickém stavu, aby byla zacho-
vána jeho funkčnost a

 použitelnost. Při jeho používání je vypůjčitel povinen 
dbát pokynů výrobce uvedených v návodu k použití, který 
byl vypůjčiteli současně s nádobou předán a jeho poškoze-

ní a případnému odcizení. Vypůjčitel se zavazuje 
umísťovat do kompostéru po celou dobu jeho 

životnosti biologicky rozložitelný odpad vzniklý provozem 
domácnosti a to zejména: ovocné a zeleninové odpady, 
kávové a čajové zbytky, slupky z  ovoce a zeleniny, kůru 
citrusových plodů, papír znečištěný potravinami, papíro-
vé ubrousky, vaječné skořápky, trus malých zvířat, uvadlé 
květiny, drnové řezy v malém množství, nalámané zahrad-
ní odpady, dřevitou vlnu, třísky, piliny, shrabky ze záhonů, 
spadané ovoce, apod. 

Vypůjčitel se od doby dodání kompostéru (bio nádoby) 
zavazuje neumísťovat do popelnice biologicky rozložitelné 
odpady uvedené v předchozím odstavci. 

Vypůjčitel nesmí do kompostéru ( bio nádoby) umísťo-
vat odpady, které nejsou pro kompostování doporučeny 
výrobcem, a to zejména: kosti a odpadky z masa, mléčné 
produkty (zbytky sýrů), omáčky, tuky, majonézy, cigare-
tový popel a nedopalky, obsah pytlíků z vysavače prachu, 
časopisy, popel z uhlí, plasty, kovy, sklo, kameny, nerozloži-
telné a jiné odpady. 

Kompost je majetkem půjčitele a tento zabezpečí na svůj 
náklad jeho účelné a ekologické využití. 

Nekvalitní kompost nebo odpad vzniklý nekvalitním 
kompostováním je povinen půjčitel ekologicky zneškodnit 
na své náklady. 

Za případné škody na zařízení způsobené nedodržením 
technologického postupu stanoveného výrobcem nese 
odpovědnost vypůjčitel, který v případě jeho poškození je 
povinen na vlastní náklady uhradit případné opravy nebo 
výměny jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se nevztahují na 
závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky na zařízení 
poskytované výrobcem. Vypůjčitel nebude uplatňovat po 
půjčiteli nájem za užívání části pozemku, na kterém bude 
umístěn kompostér (bio nádoba) v majetku půjčitele. 

Půjčitel nezodpovídá za případnou sníženou kvalitu 
kompostu způsobenou nedodržováním postupu kompos-
tování uvedeného v návodu .

 c) vrátit věc neprodleně po výzvě půjčiteli, jestliže ji neu-
žívá řádně nebo ji užívá v rozporu s jejím určením.

2) Půjčitel je povinen předat věc vypůjčiteli ve stavu způ-
sobilém k řádnému užívání a seznámit ho s podmínkami 
jejího užívání.

Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrob-
ního charakteru, která bude bránit jeho obvyklému užívání 
v souladu s účelem výpůjčky zabezpečí u výrobce záruč-
ní servis po dobu stanovenou výrobcem. Předpokladem 
uznání výrobní vady a případné reklamace zařízení je po-
souzení této vady odborným pracovníkem výrobce. 

Půjčitel je po předchozím písemném vyrozumění opráv-
něn požadovat přístup ke kompostéru (bio nádobě) za úče-
lem kontroly, zda vypůjčitel užívá věc řádným způsobem. 

III. Ostatní ujednání

Vypůjčitel stvrzuje svým podpisem, že mu věc byla půj-

čitelem předána ve stavu způsobilém k řádnému užívání a 
že byl s podmínkami provozu řádně seznámen.

2) Zjistí-li půjčitel, že vypůjčitel věc neužívá řádně 
v souladu s článkem II odst. 1 smlouvy, je oprávněn 
požadovat po vypůjčiteli okamžité vrácení věci, a to i 
před skončením dohodnutého termínu výpůjčky. 

IV. Doba výpůjčky

1) Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurči-
tou. Půjčitel může od této smlouvy kdykoliv 

 odstoupit z důvodu neužívání domovního kompo-
stéru ( bio nádoby) ke sjednanému účelu.

 2) Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět 
bez udání důvodů, přičemž výpovědní 

 lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvého dne mě-
síce následujícího po doručení výpovědi 

 druhé smluvní straně.

3)V případě zrušení výpůjčky ze strany vypůjčitele 
nebo půjčitele vrátí vypůjčitel tento domovní kom-
postér (bio nádobu) v  takovém stavu, v  jakém byl 
převzat před pronájmem s  přihlédnutím k  běžnému 
užívání v souladu s účelem výpůjčky.

V. Závěrečná ujednání

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž 
po jednom obdrží každá smluvní strana.

Jakékoli dodatky nebo změny této smlouvy mu-
sejí být učiněny smluvními stranami písemně, jinak 
jsou právně neúčinné a po podpisu oběma smluvními 
stranami se stávají nedílnou součástí smlouvy.

Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu 
oběma smluvními stranami.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že ostatní ve 
smlouvě neuvedená práva a povinnosti se řídí účin-
nými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 
40/1964 Sb.).

5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají 
dle své svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle a 
to stvrzují níže svým podpisem. 

V Prostějově dne .......................... 

 ...........................  ......................................
Vypůjčitel   Půjčitel

Smlouva o výpůjčce
uzavřená podle § 659 a násl. občanského zákoníku
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V průběhu roku 2011 působí pod zá-
štitou Dobrovolnického centra ADRA 
okolo 80 dobrovolníků. Většina dochází 
za seniory a zdravotně postiženými do 
přijímajících organizací (Centrum so-
ciálních služeb, Domov důchodců - Ne-
rudova ulice, Domov pro seniory Sobě-
suky, Domov seniorů František Náměšť 
na Hané, Hospic na sv. Kopečku, SŠ, ZŠ a 
MŠ Jistota, Občanské sdružení na pomoc 
zdravotně postiženým LIPKA, ADP San-
co, Domov důchodců Šumperk), kde pů-
sobí především jako společníci. Snaží se 
klientům zařízení zpříjemnit jejich volný 
čas popovídáním, četbou, vycházkou a 
dalšími aktivitami. Dobrovolníci dochází 
také individuálně do  domácností zdra-
votně postižených a seniorů. 

Někteří z  dobrovolníků si připravují 
pro seniory speciální programy. V  Ná-
měšti na Hané jsou pravidelně pořádá-
ny zeměpisné prezentace, v  Soběsukách 
probíhá poslech hudby, v Centru sociál-
ních služeb pomáhají dobrovolníci s pro-
vozem kavárničky, v Domově důchodců 
na Nerudově ulici vede dobrovolník 
počítačový kroužek, v Domově důchod-
ců v Šumperku byl uspořádán turnaj ve 
stolních hrách. Třikrát byla zrealizována 
dobrovolnicemi-studentkami prezentace 
o Rusku a pro velký úspěch v září plánu-

jeme její pokračování v  dalších zaříze-
ních. 

Mezi dobrovolníky se také hrdě hlásí 
pejskové Ari a Apolenka, nově se k nim 
přidá dobrman Amir. Společně se svými 
majiteli-dobrovolníky pravidelně navště-
vují Centrum sociálních služeb a Domov 
důchodců v Náměšti na Hané, kde pro-
vádí canisterapii. 

Nadále také pokračuje projekt „Život 
s  oka mžiky“, kdy za pomocí dobrovol-
níků a počítače ovládaného očima může 
paní Marcela pracovat na počítači, tvořit 
a zapisovat básně.

V  průběhu roku jsme se také zapojili 
i do dalších činností: sbírali jsme auto-
lékárničky pro Keňu, uspořádali Veli-
konoční sbírku, zapojili jsme se do akce 
Setkání všech generací a v  rámci Olo-
mouckého kraje připravujeme ocenění 
pro dobrovolníky „Křesadlo – cenu pro 
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci.“    

Všem dobrovolníkům za jejich neú-
navnou práci moc děkujeme a zveme 
další, aby se k nám přidali.

Kontakt: Dobrovolnické centrum 
ADRA, Rostislavova 26, Prostějov, tel. 

734 390 914 – p. Kurfürstová, 
email: dcpv@adra.cz, 

www.dcpv.cz. 

Informace

Koncem července přivítal starosta 
města Miroslav Pišťák na prostějovské 
radnici 11 mladých lidí z 11 zemí Evro-
py a Asie. Byl to úvod  jejich společného 
pobytu v České republice a navzájem se 
začínali teprve seznamovat. Tyto mla-
dé lidi spojilo dohromady pozvání pro-
stějovského ROTARY KLUBU a také 
jejich zájem o českou kulturu a fi lm.

ROTARY INTERNATIONAL je ce-
losvětovou organizací lidí z podnikatel-
ských a odborných kruhů se zaměřením 
na humanitární služby a pomoc spolu-
občanům s důrazem na vysoké etické 
zásady a vytváření vzájemné důvěry. 
Součástí této organizace je i prostějov-
ský Rotary klub, který se věnuje celé řadě 
různorodých projektů. V oblasti své čin-
nosti zacílené na mládež dokázal už díky 
spolupráci rotary klubů na celém světě 
zprostředkovat například roční studi-
um ve vybrané zemi, rodinnou výměnu 
nebo mezinárodní tematicky zaměřený 
letní tábor v řadě evropských zemí. Letos 
se Rotary klub Prostějov rozhodl tímto 

způsobem nabídnout zájemcům z  celé 
Evropy možnost poznat Českou repub-
liku, Prostějov a zúčastnit se fi lmového 
tábora v Sobotíně.

Program našich mezinárodních hostů 
začal poznáváním Prostějova, prohlíd-
kou Národního domu a radnice. Při pro-
hlídce radnice je osobně přijal starosta 
města Miroslav Pišťák a s každým z nich 
promluvil o jejich zemi. 

Dále se účastníci mezinárodního 

kempu věnovali tvůrčí práci na fil-
mových projektech v táboře v Sobotí-
ně společně s dalšími táborníky z di-
vadla Point a Gymnázia Jiřího Wolkra 
v Prostějově. Z desetidenního pobytu 
vznikla celá řada zajímavých indivi-
duálních i společných projektů, řada 
nových mezinárodních přátelství a 
spousta vzpomínek. Za toto vše patří 
velký dík vedoucím ze sobotínského 
tábora pod vedením Aleše Procházky. 

Prostějovští rotariáni ale tímto 
úspěšným projektem nekončí se svou 
prací v  oblasti služby mládeži a jsou 
připraveni příští rok zprostředkovat 
zájemcům z  prostějovských studentů 
účast na podobných kempech v zahra-
ničí. 

Pro zájemce info na www.rotary2240.
org/district-2240/cs/mladez/kratkodo-
ba-vymena/  

Ladislav Burgr, RC Prostějov 

DOBROVOLNÍCI V ROCE 2011DOBROVOLNÍCI V ROCE 2011

ROTARIÁNI V PROSTĚJOVĚ FUNGOVALI I V LÉTĚROTARIÁNI V PROSTĚJOVĚ FUNGOVALI I V LÉTĚ

Mobilní sběr – podzim 2011Mobilní sběr – podzim 2011
Město Prostějov prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí 
dne 24. 9. 2011 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:
Časový harmonogram pro předání odpadů :

Stanoviště ( obec ) Čas předání odpadu 
a elektrozařízení

1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45 - 10:55
2.   Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10
3.   Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25
4.   Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40
5.   Čechůvky točna 11:45 - 11:55
6.   Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30
7.   Čechovice u pošty 12:35 - 12:50
8.   Žešov u pomníku 13:15 - 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.
oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel (Větší pneumatiky z traktorů, 
nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát také, ale za úplatu.)

c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho 
umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.

d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou 
to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné 
konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního 
odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.  

Mimo výše uvedený termín je možné nebezpečný a objemný odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno

SBĚRNÝ DVŮR UL. PRŮMYSLOVÁ (TEL. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.

Rok 2011 se už přehoupl do druhé poloviny a my máme za 
sebou malou rekapitulaci každodenní činnosti dobrovolníků 

vysílaných Dobrovolnickým centrem ADRA v Prostějově. 
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Zapojte se do níže uvedeného testu – odpovědi s kon-
taktem na sebe odevzdejte do 20/9/2011 na Informační 
službu Městského úřadu Prostějov

Supervize pracovníků v pomáhajících profesích

1) Základním cílem supervize je:
a) předávání informací a rad od zkušenějšího odborníka
b)  odborný i osobní rozvoj pracovníka formou dialogu o 

jeho práci
c) kontrola kvality poskytované péče

2) Do supervizních setkání nepatří:
a) vymezení jasného kontraktu o společné práci
b) kritizování a zahanbování pracovníků
c) předávání nových podnětů pro práci

3) Osobní záležitosti supervidovaných pracovníků do 
supervizních setkání patří:
a) vždy, je to podstatná část práce
b) nikdy, je třeba jasně oddělit soukromí od práce
c) tehdy, když mají osobní záležitosti dopad na práci s kli-
enty

4) Supervizní setkání, která se odehrávají po domluvě 
mezi kolegy bez účasti externího supervizora, se nazývají:
a) intervize
b) výcviková supervize
c) autosupervize
5) Od účastníka supervize se očekává, že nebude:
a) otevřený vůči zpětné vazbě od ostatních
b) nalézat praktické problémy, s nimiž potřebuje pomoct
c) mluvit s kolegy o tom, co kdo jiný řešil při supervizi

Město Prostějov reagovalo na výzvu č. 53 
Ministerstva vnitra  ČR a podalo žádost o 
projekt Zvýšení  efektivnosti výkonu veřejné 
správy a služeb Městského úřadu Prostějov.  
Tento krok nebyl učiněn nahodile. V  uply-
nulých letech jsme v  rámci sebehodnocení 
docházeli opakovaně k závěru, že je zapotřebí 
se zabývat tím, zda jsou všechny procesy na 
úřadě nastaveny optimálně. Ovšem zpraco-
vání procesní analýzy je záležitostí fi nančně 
velmi náročnou, takže jsme využívali jiné 
nástroje řízení kvality, které však nemohly ze 
své podstaty vést k  očekávanému výsledku. 
Proto jsme využili možnosti čerpat fi nanční 
prostředky z fondů EU.

Projekt byl zahájen v září roku 2010. Do-
sud proběhla výběrová řízení na dodavatele 
služeb (fa XEOS s.r.o.)  a soft warového ná-
stroje na mapování procesů (program ADO-
NIS dodal vybraný dodavatel  ICT Consult, 

spol. s.r.o.) . Dále vedoucí zaměstnanci a 
další vybraní zaměstnanci absolvovali školení 
procesního řízení.  Bylo rozhodnuto vede-
ním městského úřadu  o klíčových procesech 
a byli k nim jmenováni z  řad zaměstnanců 
jednotliví koordinátoři procesů.

V současné době  probíhá mapování všech 
agend na úřadě  a přiřazování řídících, výkon-
ných a podpůrných procesů k nim.  Městský 
úřad se v rámci výkonu samosprávy a přene-
seného výkonu státní správy zabývá stovkami 
nejrůznějších činností.  Tyto činnosti v napros-
té většině vyžadují součinnost více odborů, na 
jejich realizaci se tak podílí skupina zpracova-
telů. Je tedy zapotřebí určit nositele procesů, 
vzájemné vazby, pravomoci a odpovědnost.  
V  konečném důsledku by pak konkrétní 
agenda měla být zpracována v  optimální 
rychlosti, s optimálními zdroji a v co nejvyšší 
kvalitě. Bude detailně zmapováno vybraných 

15 klíčových procesů na úřadě a bude akti-
vován SW nástroj na modelování procesů. 
V  budoucnu bychom měli umět zmodelo-
vat jakýkoli proces na úřadě, např. z hlediska 
změn, kdy budeme moci defi novat všechny 
zásadní dopady důležitých rozhodnutí. Pro-
jekt bude podle schváleného harmonogramu 
ukončen v červnu roku 2012. 

Jak již bylo uvedeno, v  současné době 
byly vedením úřadu vybrány procesy, kte-
ré jsou z hlediska efektivity činnosti úřadu 
považovány za klíčové.  Jedná se např. o 
procesy mapující nakládání s  majetkem 
města, proces rozpočtu, zjišťování spokoje-
nosti klientů s činností úřadu, poskytování 

veřejné fi nanční podpory, administrace 
dotací, poskytování informací dle zákona 
o svobodném přístupu k informacím, pro-
blematika záboru veřejného  prostranství, 
vyřizování stížností, podnětů, připomí-
nek… Jedná se tedy především o procesy, 
j ejichž realizace jde napříč několika nebo 
dokonce všemi odbory úřadu, na jejich 
zpracování se podílí více osob. Dále se jed-
ná o takové aktivity, které mají přímý do-
pad na veřejnost  - klienty úřadu. Projekt je 
realizován z 85 % z Evropského sociálního 
fondu, operačního programu lidské zdroje 
a 15% je spolufi nancováno z rozpočtu měs-
ta Prostějova.
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Informace o průběhu realizace projektu 
„Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb Městského úřadu Prostějov“

nám. Padlých hrdinů 7, PV  tel: 582 339 264, 725 634 509
www.slender-club.cz

20% SLEVA:20% SLEVA:  
- CVIČENÍ
- LYMFOVEN
- ANTICELULITICKÉ MASÁŽE
- 2H VÍŘIVÉ VANY S INFRASAUNOU

á P dddlllý hhh hhh dddiii 7 PV lll 85822 333399 2264 7225 6334 55099099

Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků střední Moravy

VÝSTAVY BONSAJÍ
BONSAI KLUB HANÁ při ČZS pořádá 

v září dvě výstavy bonsají:

9.  -  11.  září - Prostějov  - rajská zahrada u kostela Povýšení sv. kříže, vždy od 
9.00 do 17 hod.

16. - 18. září - Brodek u Prostějova, nádvoří zámku, od 9.00.- 16.00 hod. 

U obou výstav je zajištěna poradenská služba. V neděli pak ukázky tvarování. 
Můžete donést i své výpěstky.

Srdečně zvou pěstitelé bonsají z Prostějovska.



1.9. blok č. 4
Komenského – cyklostezka, Komen-

ského, nám. T.G.M.,Dukelská brána, 
Křížkovského, Křížkovského-parkoviště, 
Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. 
Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, 
Úprkova, Koželuhova, Šerhovní

6.9.  blok č. 2
Palackého, Palackého–cyklostez-

ka, Podjezd, Podjezd-cyklostezka, 
Vodní, Vodní-cyklostezka, Vodní-
-Žeranovská-průchod, Žeranovská, 
Žeranovská-vnitroblok, Knihařská, 
U Spořitelny, Žižkovo nám.,Žižkovo 
nám.-parkoviště

8.9.  blok č. 1
Pernštýnské nám., Kravařova, Füg-

nerova, Skálovo nám., Školní, Šerhov-
ní,Kramářská, Blahoslavova, Příkrylovo 
nám., Vápenice, Smetanovy sady

13.9.  blok č. 38
Čechovická, Lipová, 5. května (Če-

chovická-Družební), Na Blatech (Čecho-
vická-Družební), V Zahradách, Růžová, 

Jasanová, Javorová, Ječná, Ovesná, Kašta-
nová, Habrová

15.9. blok č. 39
Na Blatech (Družební-Domamyslic-

ká), 5. května (Družební-Domamys-
lická),Žitná, Borová, Družební, Kara-
fiátová, Šípková, Šeříková, Jasmínová,  
V  loučkách, Na Splávku, Za humny, 
Pod Vinohrádkem, Domamyslice – u 
kapličky

20.9.  blok č. 5
Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na 

Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, 
Gen. Sachera, Gen. Dudy, Gen. Dudy – 
Gen. Sachera, spojka, Hloučelní, J. Lady, 
A. Slavíčka, K. Svolinského, K. Svolinské-
ho – parkoviště

22.9. blok č. 6
K. Svolinského (od křižovatky Luto 

po Kpt. Jaroše), K. Svolinského – par-
koviště, V. Špály, J. Zrzavého, Kpt. O. 
Jaroše, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, A. 
Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, C. 
Boudy – parkoviště, St. Suchardy, V. 

Špály, J. Zrzavého – chodníky, K.H. 
Kepky

27.9. blok č. 8
Fanderlíkova (Kostelecká – Nerudova), J.B.

Pecky (Dykova – pekárny), J.B.Pecky – vnit-
roblok, Krapkova, Březinova, Dykova, Filip-
covo nám. – Dykova – průchod, Bezručovo 

nám. Floriánské nám., Hliníky, Krapkova – 
parkoviště, Krapkova – zálivka, Fanderlíkova 
– parkoviště č.p. 15-23, Resslova

29.9. blok č. 11
Hanačka, Pod Kosířem, Pod Kosířem – par-

koviště, Palečkova, Bří Čapků, Tyršova, Spor-
tovní, Sportovní – parkoviště, Olympijská
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Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon 
č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon 
č. 229/2002 Sb., o fi nančním arbitro-
vi, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony. Touto novou právní 
úpravou dochází k rozšíření působnosti 
fi nančního arbitra, který je specifi ckým 
státním orgánem určeným pro řešení vy-
mezeného okruhu sporů mezi zákonem 
uvedenými osobami, i na oblast spotře-
bitelského úvěrování. Okruh povinných 
osob, na které se zmíněný zákon vzta-
huje, byl doplněn o zprostředkovatele 
při nabízení, poskytování nebo zpro-
středkování spotřebitelského úvěru. 
Tyto osoby („instituce“) jsou v souladu 
s ustanovením § 19 citované novely zá-

kona o fi nančním arbitrovi povinny ar-
bitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou 
oprávněny vykonávat svou činnost, 
poskytnout své zákonem dané identifi -
kační údaje (jako je např. obchodní fi r-
ma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, 
místo podnikání aj.). Tuto informační 
povinnost mohou splnit i na formuláři 
vydaném arbitrem, který je zveřejněn na 
internetových stránkách www.fi narbitr.
cz. Jak vyplývá z přechodných ustanove-
ní k citované novele zákona o fi nančním 
arbitrovi, instituce, které dosud nebyly 
povinny splnit informační povinnost 
uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit 
nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti novely zákona.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že 
povinnost splnit svou informační po-
vinnost vůči finančnímu arbitrovi se 
vztahuje, jak na stávající podnikatele 
vykonávající činnost nabízení, posky-
tování nebo zprostředkování spotřebi-
telského úvěru na základě živnosten-
ského oprávnění pro živnost vázanou 
s předmětem podnikání „Poskytování 
nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru“, tak i na podnikatele podnika-
jící dosud na základě živnostenského 
oprávnění pro ohlašovací živnost vol-
nou s předmětem podnikání „Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci 
oboru činnosti č. 47. „Zprostředko-

vání obchodu a služeb“ nebo v rámci 
oboru činnosti č. 70. „Služby v ob-
lasti administrativní správy a služby 
organizačně hospodářské povahy“. 
Uvedené podnikatelské subjekty jsou 
povinny předmětnou informační po-
vinnost splnit nejpozději do 1. 10. 
2011 a po tomto termínu vždy nej-
později ke dni vzniku svého živnos-
tenského oprávnění pro shora cito-
vanou vázanou živnost. Za nesplnění 
informační povinnosti může být dle 
ustanovení § 23 zákona o finančním 
arbitrovi uložena pokuta až do výše 
1.000.000,- Kč, přičemž řízení o ulo-
žení pokuty lze zahájit do jednoho 
roku ode dne nesplnění povinnosti.

Upozornění podnikatelům, kteří poskytují Upozornění podnikatelům, kteří poskytují 
nebo zprostředkují spotřebitelské úvěry nebo zprostředkují spotřebitelské úvěry 

Občanské sdružení Podané ruce, o.s., kte-
ré poskytuje již 10 let sociální služby osobní 
asistence v rámci krajů Moravskoslezského, 
Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského 
a dále provádí canisterapii a aktivity se psy 
v rámci celé ČR,  si Vás dovoluje pozvat  na 
prezentaci dvou aktivit, které nabízí lidem 
s postižením a seniorům. Představíme Vám 
projekt osobní asistence a canisterapii. Pro-
jekt osobní asistence je přímá pomoc člově-
ka člověku formou terénní sociální služby a 
organizace ji realizuje pro občany Prostějova 
již od roku 2007.

Akce „Pes pomocník a kamarád“ se 
koná pod záštito u místostarostky měs-
ta Prostějova paní RNDr. Aleny Raškové 
a projektu  Zdravé město Prostějov za fi -
nanční podpory partnerů NROS ze sbírky 
Pomozte dětem, Lesy České republiky, s.p., 
Nadace OKD a dalších významných spon-
zorů. Akce bude rozdělena do tří částí. Na 

začátku bude představena organizace Poda-
né ruce, o.s. a její hlavní projekty canistera-
pie a osobní asistence, dále bude následovat 
povídání o canisterapii a aktivitách se psy 
a v poslední části budou praktické ukáz-
ky samotné canisterapie. Účastníci akce se 
formou kontaktů a hrátek s pejsky seznámí 
s léčebným využitím psa k fyzické, psycho-
somatické, psychické a sociální rehabilitaci 
handicapovaných, nemocných, dětí i seni-
orů.       

     Srdečně jsou rovněž zváni všichni pej-
skaři, nadšenci a dobrovolníci, kteří se zají-
mají o canisterapii a měli by zájem a chuť se 
vyškolit a tuto činnost vykonávat.    

Termín konání:
16.  9.  2011  od 9:00 – 11:00 hod.

Místo konání:
Centrum sociálních služeb Prostějov, 

p.o. Domov pro seniory, Lidická 2924/86, 
Prostějov

POZVÁNKA

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2011
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S koncem patrimoniálního zřízení v čes-
kých zemích v roce 1848 byla vrchnosten-
ská správa v Prostějově nahrazena obecní 
samosprávou. Nastalo období vzniku po-
litických stran, hnutí a spolků a velký roz-
mach spolkového života. Jen v samotném 
Prostějově působilo v  druhé polovině 19. 
století na 250 českých spolků nejrůznějšího 
zaměření (a kromě nich ještě řada spolků 
německých a židovských). Prostějov se 
tehdy zařadil mezi nejvýznamnější středis-
ka českého spolkového a politického života 
na Moravě.

Do zemských voleb v roce 1861 byla vy-
tvořena kandidátka české národní strany na 
Moravě, na níž úspěšně kandidoval ve vo-
lební kurii měst Bedřich Rozehnal, prostě-
jovský obchodní agent. Brzy se však dostal 
do sporů s vedením strany a byl nadlouho 
(1866-1896) nahrazen proněmeckými 
poslanci Johannem Zajiczkem, prostějov-
ským obchodníkem se železem a starostou 
města v  letech 1870-1892, a Adalbertem 
Frieschetem, prostějovským advokátem, 
kteří byli jen krátce vystřídáni prostějov-
skými Čechy - důstojníkem ve výslužbě 
Floriánem Novákem a lékárníkem Karlem 
Vojáčkem (vlastnil lékárnu U Černého orla 
na hlavním náměstí). V obecní samosprávě 
získala v Prostějově trvalou převahu česká 
strana až v roce 1892, přestože české obyva-
telstvo města bylo mnohonásobně počet-
nější než německé (to bylo dáno zejména 
volebním systémem, který upřednostňoval 
majetnější a vzdělanější občany).

V  roce 1865 se městské zastupitelstvo 
usneslo na zboření hradeb v  Olomoucké 
bráně a likvidaci hradebního valu, což se 
stalo počátkem konečné likvidace celého 
středověkého opevnění města. Nejprve 
byly odstraněny hradby v Knihařské ulici 
a poté na východě, jihu a západě města. 
Na nově vytvořených parcelách byla zbu-
dována Okružní třída, kámen z hradeb se 
používal na vydláždění nově vznikajících 
chodníků v centru města. Severní val měl 
soukromého majitele a jeho odstraňování 
probíhalo až v  80. letech, což bylo kom-
plikováno i plány na výstavbu železniční 
trati a nádraží Moravské západní dráhy v 
těchto místech. Plány se nakonec nereali-
zovaly (trať sice vznikla, ale o několik set 
metrů severněji, kde se dodnes nachází 
prostějovské místní nádraží) a v letech 
1888-1892 byly hradební valy v této oblasti 
konečně odstraněny a na místech akátové 
aleje, založené roku 1823 syndikem Janem 

Spaniem, byl založen městský park – Jung-
mannovy, dnešní Smetanovy sady. Roku 
1865 bylo ve středu města zavedeno veřej-
né osvětlení 20 plynovými lampami, v roce 
1870 k nim pak přibyla i plynová svítidla.

Rozmach průmyslu v 60. a 70. letech vedl 
k  růstu počtu obyvatel a tím i rozmachu 
stavebního ruchu na území města. Výstav-
ba však probíhala často živelně, nezřídka 
vznikaly dlouhé ulice, které nebyly vzájem-
ně dobře propojeny ulicemi příčnými, což 
působilo velké obtíže. Proto v  roce 1902 
zadala správa města uherskohradišťskému 
inženýru Františku Benešovi vypracování 
regulačního plánu dalšího rozvoje výstavby 
města. Tento plán sloužil až do roku 1922 
jako nástroj stavební regulace, neřešil však 
celkový urbanismus města. Koncem 19. 
století byla provedena elektrifi kace cent-
ra města a dosavadní plynové lampy byly 
nahrazeny 20 obloukovými Křižíkovými 
lampami na sloupech a 200 žárovkovými 
svítidly na konzolách na zdech jednotli-
vých domů. Napájeny byly elektřinou z 
městské elektrárny, postavené v roce 1898 
na dvoře tehdejší radnice na Poděbradově 
náměstí (na místě dnešních budov Moděvy 
a sousedních bývalých elektrických podni-
ků).

České vedení města od roku 1892, jako 
představitelé největšího moravského měs-
ta s  českou správou, se všemožně snažilo 
o povznesení města a posílení jeho důle-

žitosti. Proto podporovalo rozvoj českého 
školství a kultury, zdravotnictví i výstavbu 
města. V  předválečném období do roku 
1914 ve městě vznikla řada významných 
staveb, které jsou dodnes ozdobou města 
a řada z nich byla prohlášena kulturními 
památkami (mj. městský hřbitov, Kepkova 
Nová radnice, Králíkovy vily bratří Kováří-
ků na Vápenici a náměstí Padlých hrdinů 
nebo Kotěrův Národní dům – jediná ná-
rodní kulturní památka v celém regionu).

Období první světové války město silně 
postihlo: odvody mužů na frontu způsobily 
nedostatek kvalifi kovaných pracovních sil, 
některé výrobní provozy byly zavírány a 
rostla nezaměstnanost. Zásobování fronty 
zapříčinilo nedostatek potravin a musel být 
zaveden přídělový systém. Ve čtvrtém roce 
války byla situace už tak zoufalá, že ve měs-
tě vypukly hladové bouře, které byly krva-
vě potlačeny. 25. a 26. dubna 1917 zůstalo 
na dlažbě Čelakovského náměstí (dnešní 
náměstí Padlých hrdinů) po střelbě povo-
lané vojenské jednotky do demonstrujících 
ležet 23 obětí, které mají dnes pomník na 
místě tehdejších událostí i na městském 
hřbitově. Hlavní viník krvavých událostí, 
bývalý hejtman Zapletal, trestu neunikl – 
po vzniku Československa byl propuštěn 
z  armády a odstěhoval se do Hranic na 
Moravě. Tam byl poznán místními občany 
a obklopen rozvášněným davem, křičícím 
„Prostějovský vrah!“, se v  budově soudu 
zastřelil.

Některé významné
osobnosti této doby:

Florián Novák (4.5.1821 Prostějov – 
29.4.1876 Brno) - první český starosta města 
Prostějova. Byl armádním důstojníkem (c. 
k. rytmistrem - auditorem), kvůli nemoci 
však odešel předčasně do penze. Po překva-
pivém vítězství Čechů ve volbách roku 1867 
se stal starostou města a v této funkci setrval 
do konce roku 1870. Několik let byl také za 
město poslancem zemského sněmu, který ho 
roku 1867 vyslal do říšské rady. Zasloužil se 
o rozkvět českého národního života ve městě, 
např. o českou reálku, Sokol a spolkový ži-
vot. Nakonec se vzdal starostenství a po něm 
rezignovali i další čeští členové obecního za-
stupitelstva. Zemřel v zapomnění - po jeho 
smrti otiskly nekrolog v  délce pouhých tří 
řádků jediné české noviny...

Karel Vojáček (21.1.1848 Prostějov – 
25.3.1899 Prostějov) – po absolvování stu-
dií lékárnictví převzal lékárnu U Černého 
orla. Významně se zasloužil o české národní, 
hospodářské a kulturní obrození Prostějova. 
Roku 1884 byl zvolen za město Prostějov 
poslancem do zemského sněmu. Po vítězství 
české strany v obecních volbách v roce 1892 
se stal prvním z řady českých starostů města. 
Za jeho starostování byla v  Prostějově zří-
zena např. vyšší škola a gymnázium, posta-
vena obecná dívčí škola na Rejskově třídě či 
městská elektrárna. Spolu s manželkou Kar-
lou byli významnými mecenáši kultury ve 
městě. Ve své závěti věnoval 80 000 zlatých 
na dobročinné a národní účely.

Ondřej Přikryl (26.11.1862 Výšovice – 
21.12.1936 Prostějov) - český lékař, básník, 
spisovatel a politik. Působil jako praktický 
lékař v Prostějově, za první světové války v 
letech 1914–1919 byl starostou Prostějova a 
v letech 1902, 1906 a 1913 byl zvolen také 
zemským poslancem. Psal básně a fejeto-
ny, sbíral lidovou slovesnost z oblasti Hané. 
Řadu publikací napsal hanáckým nářečím, 
často i se slovníčkem hanáckých pojmů 
(např. sbírka lidových písní „Hanácky pěs-
ničke“ a „Prostějovsky pěsničke“, pohádka 
„Haná a Romža“ nebo humoristická vyprá-
vění „Bévávalo“). Napsal také dějiny města a 
kraje své doby pod názvem „Z těžkých dob 
Prostějova“ a „Červánky Prostějova“.

Prostějov ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století

Továrna firmy Wichterle kolem roku 1900.

Karel Hugo Kepka, profesor br-
něnské české techniky, autor plánů 
prostějovské Nové radnice.

Mladý Jan Kotěra

Kostelní ulice v židovském ghettu na počátku 20. století (pohled směrem 
na hlavní náměstí)

31. srpna 201131. srpna 20111010



Eduard Skála (17.9.1842 Věrovany – 
2.1.1918 Prostějov) – syn učitele, zanícený 
hudebník a říšský poslanec. Zpočátku půso-
bil jako suplující profesor na reálce v Opavě, 
ale později vynikl jako vyhlášený odborník v 
cukrovarnictví – nejprve v Bedihošti, později i 
v Přerově, Kroměříži, Chropyni a Břeclavi. V 
roce 1884 přesídlil do Prostějova, po čase se stal 
členem obecního výboru a městské rady a také 
náměstkem starosty. Pomáhal založit městské 
muzeum a byl předsedou jeho kuratoria, pů-
sobil i jako předseda kulturního spolku Beseda 
a mužského pěveckého sboru Orlice (byl vyni-
kajícím zpěvákem a pianistou). V zemských 
volbách v roce 1896 byl zvolen poslancem za 
Prostějov. Jako poslanec pomáhal nejen svému 
městu a okresu, ale i jiným místům. Za to se 
stal čestným občanem Kyjova, Hranic či Stra-
žiska a v roce 1907 také Prostějova.

Karel Hugo Kepka (26.7.1869 Plzeň – 
30.6.1924 Brno) – absolvent pozemního 
stavitelství na pražském ČVUT, profesor 
pozemního stavitelství a děkan odborů sta- vebního inženýrství a architektury a pozem-

ního stavitelství na brněnské technice, nositel 
státní medaile výstavy architektury a  inže-
nýrství v  Praze (1898). Autor plánů Nové 
radnice v Prostějově, kostela Božského Srdce 
Páně na náměstí Republiky v Brně-Husovi-
cích, budovy Kaunicových studentských ko-
lejí VFU Brno, spoluautor Jubilejní úrazové 
nemocnice v Brně (spolu s rektorem brněn-
ské české techniky Vladimírem Fischerem).

Jan Kotěra (18.12.1871 Brno – 17.4.1923 
Praha) - architekt, urbanista, malíř a návrhář 
nábytku. Po studiích na vídeňské Akademii 
výtvarných umění získal prestižní Římskou 
cenu, spojenou se stipendijním pobytem v Itálii. 

Po návratu z Itálie nastoupil na školu dekora-
tivní architektury na pražské uměleckoprůmy-
slové škole, kde k jeho žákům patřil například 
Josef Gočár (autor domu U Černé Matky Boží 
v Praze a moderního urbanistického konceptu 
Hradce Králové). Roku 1910 byl jmenován 
profesorem nově vytvořené speciální školy ar-
chitektury na Akademii výtvarných umění v 
Praze, kde byli mezi jeho žáky např. Bohuslav 

Fuchs (autor např. hotelu Avion a Zemanovy 
kavárny v  Brně) a František Lydie Gahura 
(dvorní autor Baťova Zlína). Kotěra působil 
také ve spolku výtvarných umělců Mánes, jako 
redaktor časopisu Volné směry a organizoval 
množství výstav. Je autorem řady významných 
staveb, např. prostějovského Národního domu 
(národní kulturní památky) nebo královéhra-
deckého Městského muzea.
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Prostějov ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století

Víte, že:
V druhé polovině 19. století Prostějov 

stále neměl městský vodovod ani kana-
lizaci? Odpady prosakovaly do vody ve 
studních a v  letech 1850, 1855, 1860 a 
1866 vypukla ve městě cholera. Kromě ní 
byly časté i úplavice, tyfus, tuberkulóza a 
neštovice, což spolu s nedostatkem hygi-
eny a přeplněnými nezdravými malými 
byty vedlo k  tomu, že Prostějov v  této 
době zaujímal jedno z  čelných míst ve 
statistikách úmrtnosti (více než třetina 
dětí umírala do jednoho roku po naroze-
ní, téměř polovina pak do pěti let věku). 
Dlouhou dobu také trápil město nedo-
statek kvalifi kovaných lékařů. Situace se 
začala měnit až v 80. letech, kdy do měs-
ta přišli MUDr. Jaroslav Mathon, první 
primář nové nemocnice na Brněnské 
ulici, MUDr. Ondřej Přikryl a další. Pro-
voz městského vodovodu byl zahájen až 
v roce 1906, kanalizaci se podařilo vyřešit 
až po první světové válce.

V roce 1861 byl v budově školy v Droz-
dovicích založen mužský pěvecký spolek 
Orlice a roku 1869 vznikl jeho ženský 
protějšek Vlastimila?

Roku 1869 byla v  Prostějově českým 
advokátem Josefem Fanderlikem založe-
na sokolská jednota, jejímž náměstkem 
se stal její spoluzakladatel, prostějovský 
starosta Florián Novák?

Nejvýznamnějšími výrobními obory 
byly v Prostějově tkalcovství, bavlnářství 

a oděvnictví, které proslavily zejména 
továrny bratří Mandlů a později slavné 
oděvní továrny Nehera, Rolný a po 2. 
světové válce Oděvní průmysl (OP) Pro-
stějov? Kromě toho se rozvíjel i průmysl 
potravinářský (sladovny Rudolfa Dvořá-
ka, bratří Wintrů či fi rmy Hamburger a 
Singer, palírny a pivovary) a strojírenský 
(výroba zemědělských strojů – František 
Wichterle, továrna bratří Kováříků - poz-
ději sloučeny jako Wichterle a Kovářík – 
Wikov). Dlouhou dobu ovládali většinu 
průmyslu Židé, kteří také tvořili oporu 
místního němectví a podíleli se tak roz-
hodujícím způsobem na řízení města.

V  roce 1890 měl Prostějov 21.192 
obyvatel, zatímco v roce 1910 už 31.462 
obyvatel? Ještě v roce 1870 je v Prostějo-
vě doložena existence 878 domů, v roce 
1906 už zde stálo 1.814 domů.

Dnešní budova Nové radnice byla po-
stavena v  letech 1911-14 podle návrhu 
Karla Huga Kepky na místě starých tere-
ziánských kasáren? V  dřívějších dobách 
byla městská radnice umístěna v budově 
dnešního Muzea Prostějovska a v  letech 
1852-1914 v  bývalém městském špitálu 
na Poděbradově náměstí (dnes na tomto 
místě stojí budova družstva Moděva).

První hokejové utkání se v Prostějově 
hrálo v zimě roku 1912 na drozdovickém 
rybníce a Prostějov prohrál s mužstvem 
Kroměříže 1:12?

Bývalá radnice na Poděbradově ná-
městí (po roce 1892)

Výroční trh na náměstí Františka Josefa (dnešním náměstí T. G. Masaryka) 
- konec 19. století

Hrob manželů Vojáčkových na 
městském hřbitově
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Jubilejní, X.Mezinárodní sochařské sympozium
Hany Wichterlové je minulostí

Křížová cesta Bohumila Teplého vznikala i v Prostějově 

Ve dnech 21. 7. až 4. 8. 2011 se v prostějovských Smetanových sadech uskutečni-

lo desáté, jubilejní Mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové. Svá díla

zde vytvářeli umělci ze tří, respektive čtyř zemí, konkrétně Lidia Rosiňska z Pol-

ska, Ugo Antinori z Itálie, Tomáš Kůs z České republiky a Emil Adamec z ČR a

Hong Kongu. Městu Prostějovu přibyly po skončení sympozia do sbírky nové arte-

fakty v podobě skulptur s názvem Jádra, Manželé, Natura a Dvojitý drak.  

Celkem čtrnáct zastavení Křížové cesty

zakončených jedním reliéfem Nanebe-

vzetí z dílny docenta Bohumila Teplého

bude už za pár dní osazeno na ohradní

zdi kostela v obci Cholina. Některá

zastavení vznikala i v Prostějově.  

„Nejdříve bylo třeba ujasnit si koncepci

celého díla. Na každém zastavení jsem

chtěl mít vzhledem k rozměrům 80 na 56

centimetrů, dvě, maximálně tři figury.

Jinak je řešení Křížové cesty obligátní –

začíná Pilátovým soudem a končí klade-

ním do hrobu. V Cholině bude navíc ještě

reliéf Nanebevzetí, což koresponduje s již

dříve osazeným reliéfem Poslední večeře

na začátku pásma,“ říká autor Bohumil

Teplý.

Samotnému začátku práce předcházelo

grafické znázornění formou kresby, poté

byla jednotlivá zastavení vymodelována  z

hlíny a odlita ze sádry v poměru 1:3. Pak

již přišla na řadu samotná tvorba Křížové

cesty vyvedené v pískovci.

„Sehnat kvalitní pískovec je dnes velký

problém. Nakonec se nám podařilo obsta-

rat poměrně tvrdý libnavský pískovec.

Jeden reliéf Křížové cesty vyrobený z

tohoto materiálu váží 75 kilogramů, takže

velkou pozornost musíme věnovat i pří-

pravě zdi, na níž bude dílo umístěno,“

dodává Teplý.

Zbývá ještě odpovědět, proč si docent

Bohumil Teplý vybral zrovna obec Choli-

nu, pro kterou dílo vyrobil, a proč část

jeho práce vznikala v Prostějově?

„Odpověď není až tak složitá. Z Choliny

pocházel můj pradědeček z matčiny strany

a já jsem sem jako dítě chodíval na poutě.

A proč Prostějov? Mám tu přátele, kteří mi

pomáhali s prací na Křížové cestě, sám

bych toto dílo tvořil nejméně tři roky.“

-jg-

Vernisáž  X.ročníku Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové 

Foto: J. Gáborová

Manželé Ugo Antinoriho

Foto: J. Gáborová
Natura Lidie Rosiňské

Foto: J. Gáborová
Dvojitý drak Emila Adamce

Foto: J. GáborováJádra Tomáše Kůse Foto: J. Gáborová



22.15 Noc žraloka 3 D

americký horor

Hrůza čeká na dně
Režie: David R. Ellis, 115 min, české titulky,

mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 24. ZÁŘÍ

17.00 Harry Potter a Relikvie smrti

- II. část 

20.00 Obhájce 

22.15 Noc žraloka 3 D

NEDĚLE 25. ZÁŘÍ

17.00 Harry Potter a Relikvie smrti

- II. část

20.00 Obhájce

NOVÝ BIJÁSEK ZVE ZNOVU DO KINA !!!!

PONDĚLÍ 26. ZÁŘÍ

14.00 Rango

USA 2011, 85 min, režie: Gore Verbinski 

17.30 Ošetřovatel

americká komedie

Když je nejhůře – zvířata promluví !!!!
V hl.rolích K. James, R, Dawsonová, L.

Bibbová. Režie F. Coraci, český dabing, 104

min, ŠUP, premiéra. Mládeži přístupný 

20.00 Colombiana

americko-francouzský akční film

Jako dítě byla přítomna vraždě svých r odičů
v Bogotě, nyní se z ní stává chladnokr evný
vrah ! Dle scénáře Luc Bessona ! 
V hl. roli : Z. Saldana režie: O. Megaton, české

titulky, 107 min, premiéra, do 15 let nepřístupný 

ÚTERÝ 27. ZÁŘÍ

17.30 Ošetřovatel 

20.00 Colombiana

STŘEDA 28. ZÁŘÍ

17.30 Ošetřovatel 

20.00 Colombiana

ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ

17.30 Green Lantern

americký akční fantasy film

V nejjasnějším dni i v nejjasnější noci….
V havních rolích: Ryan. Reynolds, Blake

Lively, Peter Sarsgaard, Angela Bassettová.

Režie: Martin Campbell, 105 min, české

titulky, premiéra, ŠUP, mládeži do 12 let

nevhodný 

20.00 Kamarád taky rád

americká komedie

Košilatá a sexy pouť – v hlavní r oli Justin
Timberlake !
V hl.rolích J. Tiberlake a Mila Kunisová, W.

Harrelson a další. Režie: Will Gluck, české

titulky, 107 min, premiéra, mládeži do 15 let

nepřístupný 

PÁTEK 30. ZÁŘÍ

17.30 Green Lantern

20.00 Kamarád taky rád 

22.15 Nebojte se tmy

koprodukční horror

Nový horor od Guillerma del Tora !!!
V hl. rolích K. Holmesová, B. Madisonová 

Režie: Troy Nixey, české titulky, 99 min, pre-

miéra, mládeži do 15 let nepřístupný 
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ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ

17.30 Kung Fu Panda 2 3 D

americká animovaná komedie 

Dvojnásobně pandastické !! 
Režie: PJennifer Yuh, 91 min., český

dabing,premiéra, mládeži přístupný

20.00 Muži v naději

česká komedie

Nevěra základem šťastného manželství !
V hl.rolích: B. Polívka, J. Macháček, S.

Stašová, P. Hřebíčková, V. Kerekés režie: J.

Vejdělek, 115 min, premiéra, mládeži do 12

let nevhodný

PÁTEK 2 ZÁŘÍ

15.30 Kung Fu Panda 2 

17.30 Muži v naději

20.00 Muži v naději

22.15 Muži v naději

SOBOTA 3. ZÁŘÍ

15.00 Kung- Fu Panda 2

17.30 Muži v naději

20.00 Muži v naději 

22.15 Muži v naději

NEDĚLE 4. ZÁŘÍ

15.00 Kung- Fu Panda 2

17.30 Muži v naději

20.00 Muži v naději 

PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ

17.30 Muži v naději 

20.00 Muži v naději

ÚTERÝ  6. ZÁŘÍ

17.30 Muži v naději 

20.00 Muži v naději 

STŘEDA 7. ZÁŘÍ

17.30 Muži v naději 

20.00 Muži v naději 

ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ

17.30 Skyline

americké sci-fi 

Jsou blíž, než myslíš….Nedívej se vzhůru ! 
Režie: C a G. Strausovi, 94 min, české titulky,

ŠUP, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný 

20.00 Intimní past

americký thriller

Myslela si, že žije sama….
V hl. rolích: H. Swanková, J. D. Morgan.

Režie: Antti Jonkinen, 91 min, české titulky,

premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

PÁTEK 9 ZÁŘÍ

17.30 Skyline

20.00 Intimní past

SOBOTA 10. ZÁŘÍ

17.30 WIN WIN

americké drama 

Každý něco získá a vítězem jsou všichni
V hl. roli P. Giamatti, režie: Tom McCarthy, 106

min, české titulky, premiéra, mládeži přístupný 

20.00 Intimní past

NEDĚLE 11. ZÁŘÍ

17.30 WIN WIN 

20.00 Intimní past 

PONDĚLÍ 12. ZÁŘÍ

17.30 LIDICE

české filmové drama

Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic ?!
Výpravný velkofilm je natočen podle skutečné
tragické události našich dějin !
V hl. rolích : K. Roden, Z. Fialová, R. Luknár,

M. Adamczyk, Z. Bydžovská, O. Novák, V.

Kubařová, S. Remundová, J. Budař režie: Petr

Nikolaev, 126 min, repríza. Mládeži do 12 let

nevhodný 

ÚTERÝ 13. ZÁŘÍ

17.30 Lidice 

21.00 Viditelný svět 

STŘEDA 14. ZÁŘÍ

18.00 Lidice 

21.00 Viditelný svět 

ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ

17.30 Saxana a Lexikon kouzel

český rodinný film

Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hra-
ješ ... Okouzlí i malá Saxána generace diváků ?!
V hl.rolích : P. Ćernocká, J. Hrušínský, H.

Nováčková,  J. Bohdalová, P. Nárožný, J.

Somr, J. Lábus, M. Hrubešová. Režie: Václav

Vorlíček, 90 min, premiéra,  mládeži přístupný

20.00 Kovbojové a vetřelci

americké akční sci-fi

… už zase na nás útočí mimozemšťané….
V hl.rolích D. Craig, H. Ford, S. Rockwell, O.

Wildeová Režie: J. Favreau, 118 min, český

dabing, mládeži přístupný

PÁTEK 16. ZÁŘÍ

15.30 Saxana a Lexikon kouzel

17.30 Saxana a Lexikon kouzel

20.00 Kovbojové a vetřelci 

SOBOTA 17. ZÁŘÍ

15.00 Saxana a Lexikon kouzel

17.30 Saxana a Lexikon kouzel 

20.00 Kovbojové a vetřelci 

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ

15.00 Saxana a Lexikon kouzel

17.30 Saxana a Lexikon kouzel 

20.00 Kovbojové a vetřelci 

PONDĚLÍ 19. ZÁŘÍ

17.30 Saxana a Lexikon kouzel

20.00 Šéfové na zabití

americká komedie

Co se dá dělat, když zjistíte, že váš šéf je šíle-
nec, sadista nebo hovado ?! 
V hl.rolích J. Bateman, Ch. Day, J. Sudeikis,

J. Anistonová, C. Farell. Režie: Seth

Gordon, 98 min, premiéra, mládeži do 15 let

nepřístupný

ÚTERÝ 20. ZÁŘÍ

17.30 Saxana a Lexikon kouzel 

20.00 Šéfové na zabití   

STŘEDA 21. ZÁŘÍ

17.30 Saxana a Lexikon kouzel

20.00 Šéfové na zabití

VĚNUJTE POZORNOST

DŘÍVĚJŠÍMU ZAČÁTKU PROJEKCE !

ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ

17.00 Harry Potter a Relikvie smrti

- II. část 3 D

americký velkofilm 

Po desetiletí konec ságy o legendárním stu-
dentu školy kouzel! Tady všechno končí….
V hl. rolích D. Radcliffe, R. Grint, E. Watsonová,

R. Fiennes, H. Bonham Carterová, M. Smithová

aj. Režie: David Yates, 126 min, český dabing,

repríza, ŠUP. Mládeži do 12 let nevhodný

20.00 Obhájce

americký krimi-thriller

Matthew McConaughey jako charismatický
obhájce „Mick“! 
V hl. rolích M. McConauhgey, M. Tomeiová, R.

Philippe. Režie: Brad Furman, 118 min, české

titulky, premiéra , pro mládež do 12 let nevhodný. 

PÁTEK 23. ZÁŘÍ

17.00 Harry Potter a Relikvie smrti

- II. část

20.00 Obhájce

Kino Metro 70                                                                                 Školní 1, PV, tel.: 582 329 642

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Kulturní klub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582329622, 582340507

SOBOTA 3. ZÁŘÍ 

15.00 Rio

animovaný, rodinný

USA, 2011, 96 min. Režie: Carlos

Saldanha Hrají: Jesse Eisenberg, Anne

Hathaway a další

17.30 Rio

20.00 Rio

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 

Hanácké slavnosti - nehraje se

SOBOTA 17. ZÁŘÍ 

15.00 Čertova nevěsta

pohádka

Česko, 101 min. Režie: Zdeněk Troška

Hrají: Václav Šanda, Eva Josefíková a další

17.30 Čertova nevěsta

20.00 Čertova nevěsta

STŘEDA 21. ZÁŘÍ 

15.00 Černá labuť

drama

USA, 2010, 108 min. Režie: Darren

Aronofsky Hrají: Natalie Portman, Mila

Kunis a další

SOBOTA 24. ZÁŘÍ 

15.00 Medvídek Pú

animovaný/Rodinný

USA, 69 min. Režie: Stephen J. AndersonHrají:

Craig Ferguson, Jim Cummings a další

17.30 Medvídek Pú

SOBOTA 24. ZÁŘÍ 

20.00 Odcházení

drama/komedie

Česko, 97 min. Režie: Václav Havel Hrají: Josef

Abrhám, Dagmar Veškrnová-Havlová a další

BIO SENIOR
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Už zase na nás útočí mimozemšťané.

Tentokrát si ale vybrali špatný čas a špatné

místo. Jejich prvotním cílem se stal Divoký

západ a doba kdy všem, kdo tu chtěli přežít,

visely kolty proklatě nízko. Kombinace

westernu a sci-fi zní na první pohled

bizarně, jména tvůrců ovšem slibují mimo-

řádný zážitek. 

Cizinec (Daniel Craig), který se probral z

bezvědomí poblíž města Absolution, si

naprosto vůbec nic nepamatuje. Jediným

vodítkem k jeho minulosti je podivný nára-

mek na zápěstí. Celková amnézie je mrzutá

věc, obzvlášť když se ocitnete ve městě,

které nenávidí lidi odjinud a kde vládne tvr-

dou rukou nesmlouvavý plukovník

Dolarhyde (Harrison Ford), jenž ho řídí

metodou pěsti a biče. Absolution žije ve

strachu a brzy bude ještě hůř. Shůry při-

cházejí podivné zvuky a oslepující světla,

obyvatelé města beze stopy mizí a nikdo

neví, jak se bránit a kdy přijde řada na něj –

tomu se říká permanentní teror. Paradoxně

právě cizinec, kterého pronásledovali od

chvíle, kdy se v jejich městě objevil, se

stane jejich jedinou nadějí. Postupně se mu

vrací paměť, a jak si vzpomíná, kde byl a co

tam prožil, uvědomuje si, že drží v rukou

klíč k tajemství, které zdejším kovbojům

dává aspoň nějakou naději v boji s  techno-

logicky mnohem vyspělejším protivníkem.

Otázkou je, jestli mu chronicky nedůvěřiví

obyvatelé uvěří a jestli mu Dolarhyde dob-

rovolně přenechá otěže vlády nad městem.

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený

před mnoha a mnoha lety nad Saxánou, stu-

dentkou čarodějnické školy v Říši pohádek,

která utekla do světa lidí za svou první láskou

Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním

životem v krásné rodinné vile se svým manž-

elem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou

tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale

úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství

o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě

toto maminčino tajemství náhodou objeví

dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou

okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné

Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků,

bazilišků, šotků a morkolabů. Na malou holči-

čku čekají neuvěřitelná dobrodružství

neznámého světa, který se právě ocitl na

pokraji zkázy. Odvážná Saxánka za pomoci

svých nových pohádkových kamarádů rozplé-

tá zamotaný svět pohádek, který se zlými sila-

mi snaží ovládnout komiksový gangster

Crashman. Žákyni 2.B čeká nelehký úkol, jak

se vypořádat se všemi nástrahami podzemní

říše, přelstít komiksového gangstera a dostat se

zpátky domů k mamince.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL Režie: Václav Vorlíček

Může být nevěra základem šťastného

manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je

o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit,

že o chlapa musí bojovat, musí se snažit,

aby si ho udržela. A hlavně, ženská se

nesmí nudit!”

Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divo-

kou teorii v každodenní praxi a to s neutu-

chajícím elánem, který je u čerstvého šede-

sátníka záviděníhodný. O to víc pak

nechápe naivitu svého nesnesitelně korekt-

ního zetě Ondřeje, který pro samé svědo-

mité plnění povinností nevnímá, jak nebez-

pečně se jeho žena Alice začíná nudit.

Milující tatínek a kamarádský tchán

Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik

prověřených rad, jak vnést do skomíra-

jícího manželství potřebný vzruch.

Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho

jediné dcery...

Z nudného slušňáka Ondřeje se pak díky

románku s krásnou Šarlotou skutečně stává

sebevědomý pán tvorstva, obletovaný

milenkou a obdivovaný vlastní manželkou.

Situace je to sice krásná, ale dlouhodobě

neudržitelná. Už proto, že skutečnými

pány tvorstva jsou pochopitelně ženy.

Ondřeje čeká smršť komediálních situací,

kterým čelí s odzbrojující kombinací typic-

ky mužských vlastností - hravou vynaléza-

vostí a nezničitelnou nadějí, že všechno

dobře dopadne. 

MUŽI V NADĚJI Režie: Jiří Vejdělek

Vesmír jako takový je obrovskou záhadou,

avšak po staletí tu existuje malá ale velmi

mocná síla. Říkají si sbor Green Lantern a

jsou to ochránci míru, pokoje a spravedl-

nosti. Všichni válečníci jsou vázáni bratr-

skou přísahou kvůli udržení pořádku mezi

galaxiemi. Každý bojovník, který přísahal, že

bude udržovat meziplanetární pořádek, nosí

prsten Green Lantern, který mu dává schop-

nost vytvořit cokoli, co si umí ve své mysli

představit.Když se však objeví nepřítel jmé-

nem Parallax s hrozbou, že zničí všechnu

rovnováhu Vesmíru, leží osud a zkáza Země

v rukou úplně nového člena, prvního lidské-

ho člena, který kdy byl mezi členy Green

Lantern : Hala Jordana. Hal je talentovaný

ale nafoukaný zkušební pilot ale má v sobě

něco, co sbor očividně po celou dobu potře-

boval : lidskost. ale Green Lanterni nere-

spektují moc ty, kteří zatím neomezené moci

prstenu nevyužili.  To, že je Hal člověk, je ale

zbraň, kterou žádný jiný člen Sboru Green

Lantern nikdy neměl. A pokud ano, tak pouze

silou vůle. To přinutí Green Lantern mít úctu

k síle, která poprvé není spojena s prstenem,

který dává super sílu. S pomocí kopilotky a

dětské lásky Carol Ferris, může Hal rychle

zvládnout svou novou moc a najít odvahu

překonat strach a dokázat tak, že není pouze

klíč k poražení Parallaxe. Stane se nejvě-

tším Green Lantern všech dob ...

GREEN LANTERN Režie:Martin Campbell

Nejlínější tvor pod sluncem chlupatý pandí

chlapík Po, překonal sám sebe, naučil se

kung fu a zachránil rodné údolí před zlosy-

nem Taj Langem. Tady by mohl jeho osud

skončit.V Poově životě je však stále co odha-

lovat. Například – přemýšleli jste někdy nad

tím, jak je možné, že je jeho tatínkem houser?

Po by si možná tyto otázky taky začal klást,

kdyby na to ovšem měl čas. Sotva se usadil

prach po jeho souboji s tygrem Taj Langem,

objevil se na obzoru nový padouch.

Nenechte se zmást tím, že se Lord Shen

skrývá v kůži bílého páva. Jeho ambicí je

ovládnout celou Čínu a zlikvidovat přitom i

bojové umění kung fu. K tomu mu má

pomoci armáda krvežíznivých vlčích

pomocníků a mocná tajná zbraň. Po celé

zemi mizí věhlasní mistři kung fu a Po se

spolu s Pěti postrachy vydává na nelehkou

misi, hodnou věhlasu Dračího bojovníka. Jak

sám říká: „Přece nenechám zničit něco, co

jsem se právě naučil!“ Pokud uspěje, odmě-

nou mu bude nejen další hrdinský kousek na

kontě, ale i rýsující se skládačka střípků vlast-

ní minulosti, které – Světe div se! – naznaču-

jí, že jeho tatínek asi doopravdy nebyl houser.

„V prvním díle jsme zjistili, že hrdinou se

může stát každý, bez ohledu na výšku a váhu.

Ve druhém se dozvíme, že osud nám přivádí

do cesty jak osoby, které nám pomáhají, tak i

ty, které nám naopak ubližují, vše proto, aby-

chom dokázali naplno využít vlastní potenci-

ál,“ říká režisérka Jennifer Yuh.

KUNG FU PANDA 2 Režie: Jennifer Yuh

Kandidát na manažerskou pozici ve

firmě Nick (Jason Bateman) pracoval za

příslib získání dobré pracovní pozice

„od nevidím do nevidím“ a „dojídal

zbytky“ po svém ujetém šéfovi

Harkenovi (Kevin Spacey).  Teď však

zjistil, že k tomuto povýšení nikdy nedo-

jde.  Zubní asistent Dale (Charlie Day)

se ve stejné době snaží zachránit svoji

sebeúctu v konkurenčním boji se zarpu-

tilou kariéristkou MUDr. Julií Harris

(Jennifer Aniston), která se z  ničeho nic

dostane do ráže.  A účetní Kurt (Jason

Sudeikis) se právě dozvěděl, že zkorum-

povaný nový majitel jeho firmy Pellit

(Colin Farrell) nejen, že se snaží zničit

jeho kariéru, ale plánuje i vypouštět

jedovatý odpad a ohrozit tím zdraví

tisíců nic netušících lidí.

Co se dá dělat, když zjistíte, že váš šéf je

šílenec, sadista nebo magor? Utéct není

žádné řešení.  Těmhle mizerům je třeba

zatnout tipec.

Takže posíleni několika drinky a vyzbro-

jeni podivnými radami získanými od

jedné pochybné existence (Jamie Foxx),

naši hoši vymyslí rafinovaný neprůstřel-

ný plán, jak se navždy zbavit svých šéfů.

Jenže je v tom háček: i ten nejlépe

navržený plán je vždy jen tak spolehlivý

jako mozek, který ho vymyslel.

ŠEFOVÉ NA ZABITÍ Režie:Seth Gordon

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI Režie:Jon Favreau



Vynikající brazilská klavíristka Patrícia

Bretas zahájí v pondělí 19. září v 19 hodin

v Městském divadle v Prostějově letošní

cyklus abonentních koncertů. Na progra-

mu jsou díla skladatelů Franze Liszta,

Maurice Ravela, Oldricha Korteho, Muril-

la Santose a dalších skladatelů.

Patrícia Bretas se narodila v Rio de Janeiru,

hudbu studovala a Brazílii a Paříži. Vystupuje

pravidelně sólově s mnoha orchestry v Brazílii

- Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Juiz

de Fora, od roku 2003 také v Evropě, kde

účinkovala mimo jiné se Strakorkester Lunne-

vad – Linköping-Sweden či s Norrköping

Symphony Orchestra.

V Česku spolupracovala tato virtuózka s Jiho-

českou komorní filharmonií České Budějovi-

ce, s Filharmonií Hradec Králové či s pardu-

bickým ansámblem  I virtuosi di Praga.

Patrícia Bretas nahrála řadu sólových alb, pra-

videlně nahrává pro televizi a rozhlas doma i 

v zahraničí. Jako sólistka vystupuje pravi-

delně na mezinárodních festivalech.V listopa-

du 2009 hrála Concertino Bohuslava Martinů

se Symfonickým orchestrem Norrköping v

nejvýznamnějších divadlech šesti různých

měst a rovněž v proslulém Slovenském

národním divadle v Bratislavě a v pražském

Rudolfinu.

V rámci patnáctiletého výročí klavírního dua

Bretas-Kevorkian procestovala v roce 2010

stát Rio de Janeiro.

„Prostějovský koncert bude jedním ze tří,

které se v Česku uskuteční,“ uvedla ředitelka

Městského divadla v Prostějově Alena Spur-

ná. Informovala, že doprodej vstupenek na

tento koncert zahajuje předprodejní středisko

divadla v pondělí 5. září v 10 hodin. (eze)
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Zhruba po roce se v úterý 20. září v 19 hodin

na jevišti prostějovského divadla opět objeví

jeskynní muž – Caveman. Veselohra z dílny

Roba Beckera pitvá a na názorných příkla-

dech demonstruje rozdílnost ženského a

mužského myšlení a vysvětluje tak mnohá

nedorozumění, jež díky této rozdílnosti vzni-

kají. Caveman je malou sondou do života

každého z nás. Poodkrývá notoricky známé

situace, při kterých dochází ke konfliktům

mezi mužem a ženou a snaží se vysvětlit,

proč se vlastně dějí.

Caveman plní divadelní sály od roku 1995, kdy

jej samotný autor představil na Broadwayi v

divadle Helen Hayes. Obhajoba jeskynního

muže se hraje s úspěchem v USA, Kanadě,

Anglii, Rakousku, Francii, Jihoafrické republi-

ce, na Islandu… zkrátka všude. V posledních

letech i v Česku. Protagonisty one man show

jsou Jan Holík nebo Jakub Slach pod režijním

vedením Patrika Hartla.

Caveman je nejen obhajobou jeskynního

muže, ale hlavně obhajobou inteligentního

humoru. Kritiky a komentáře k divadelnímu

představení nepřehánějí, když slibují 90 minut

nepřetržitého smíchu.  

„Vloni jsme Cavemana uváděli v předplatném.

Spontánní reakce diváků nás přesvědčily, že

musíme toto představení získat pro Prostějov

znovu,“ prohlásila ředitelka Městského divadla

v Prostějově Alena Spurná. (eze)

Caveman se po roce vrací
do Prostějova

Virtuózka z Brazílie
rozezvučí klavír v divadle

Zpěvačka, písničkářka, šansoniérka,

harmonikářka a hudební skladatelka

Radůza bude ve středu 21. září v 19

hodin poprvé hostem Městského diva-

dla v Prostějově.  Na kytaru ji doprovo-

dí Peter Binder, na bicí Miloš Dvořáček

a na basu Jan Jakubec. Radůzin hlas

posluchači uslyší nejen s neodmyslitel-

nou harmonikou, ale též s vlastním kla-

vírním doprovodem

„Radůzu jsme do Prostějova pozvali již

před několika roky. Z koncertu však sešlo

kvůli jejímu druhému mateřství,“ informo-

vala ředitelka Městského divadla v Prostě-

jově Alena Spurná..

„Radůza má výhodu, že všechno obsáhne

svým hlasem, který duje jako živel nebo se

nese v křehkých tónech. Vlastně je to

přírodní úkaz a Radůza přesně ví a cítí, jak

s ním zacházet. Výsledkem jsou písně, ve

kterých žánry mají podobu barev. Hlas,

který je obrazem duše, zůstává dominant-

ní,“ napsal v recenzi na poslední Radůzino

album Miluju vás respektovaný hudební

kritik Vladimír Vlasák. Soudí také, že

vedle Jaromíra Nohavici je Radůza na naší

hudební scéně další jedinečnou osobností,

která se neorientuje na žádný z trendů ang-

loamerické hudby. 

Zpěvačku s naprosto nezaměnitelným pro-

jevem objevila před lety Zuzana Navaro-

vá, která ji doslova z ulice přivedla na

pódia. I když Radůza zahájila svou muzi-

kantskou dráhu skutečně v ulicích a na

pražském Karlově mostě, nechybí jí

důkladné hudební vzdělání. Vystudovala

konzervatoř a soukromě studovala i

vážnou hudbu.  Kromě toho, že pilně kon-

certuje, skládá hudbu k divadelním insce-

nacím. (eze)

Radůza: hlas,
který je obrazem duše
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: Babí léto

KDY: pondělí 5. září od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Podzimní motivy volnou technikou.
Poplatek 70 Kč za osobu. Prac. oblečení s sebou.

akce pro veřejnost

Procházka botanickou zahradou

KDY: čtvrtek 8. září od 15 hod.

KDE: Botanická zahrada města Prostějova,

Lidická ulice

Akce v botanické zahradě věnovaná nedo-
žitým 50. nar ozeninám RNDr. Petra Alb-
rechta, prostějovského botanika a ochrán-
ce přírody. Po krátkém úvodu bude násle-
dovat procházka botanickou zahradou pod
vedením odborníků - botaniků.   

tvořivá dílna

Vázaná batika

KDY: pátek 16. září od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Batikování triček nebo plátna různými bar-
vami s pomocí provázků. Doneste si materi-
ál na batikování (nejlépe z bavlny). Poplatek
50 Kč za osobu. Pracovní oblečení s sebou.

exkurze pro veřejnost

Cyklovýlet po zajímavých lokalitách jiho-

západního Prostějovska

KDY: sobota 17. září

KDE: sraz v 8:00 na Joštově nám., Prostějov

Cyklovýlet na nejcennější přír odovědné
lokality v okolí Otaslavic a Ondratic. S
odbornými průvodci navštívíme přír odní
památky Kopaniny a Pod Obr ovou nohou.
Uvidíme pozdní květy hořce brvitého a
hvězdnice chlumní. V  Drahanském potoce
najdeme raka, ukážeme si čapí hnízdo a set-
káme se s mnoha druhy motýlů. Navštívíme
největší skalní stěny na Pr ostějovsku. Délka
trasy přibližně 40 km. Návrat podle počasí a
sil účastníků v odpoledních hodinách. 
Alternativní varianta pro necyklisty:

možnost přesunů autem. V tom případě je

nutno se přihlásit na telefonu 603 298 039

nebo na iris@iris.cz.

tvořivá dílna

Keramika: Babí léto - glazování

KDY: pondělí 19. září od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Glazování výr obků zhotovených v minulé
dílně.Poplatek 70 Kč za osobu. Pracovní
oblečení s sebou.

akce pro pedagogy i veřejnost

Seminář a přírodovědná

exkurze pro učitele

KDY: úterý 20. září, od 8:00 do 15:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov 

Akce pro učitele přír odovědných předmětů,
koordinátory EVVO a další zájemce z řad
veřejnosti. Seminář se bude věnovat nově
vydaným metodickým materiálům s r egio-
nální tématikou. Následovat bude exkurze na
chráněná území Pr otivanovska a k prame-
nům Hloučely a Romže. Nutno se předem
přihlásit na iris@iris.cz.

akce pro školy

Den bez aut

KDY: čtvrtek 22. září, od 9:00 do 12:00 hod.

KDE: Kolářovy sady, Prostějov

Jako součást oslav Dne bez aut pořádaných

Městem Pr ostějov budou připraveny v
Kolářových sadech aktivity pr o děti i
dospělé. Děti mohou zhlédnout výstavu o
dopravě a zúčastní se hravých aktivit na
téma „ekologicky šetrná doprava“, při kte-
rých prokáží nejen své vědomosti, ale i obrat-
nost a tvořivost.

vycházka pro veřejnost

Rozloučení s železnicí

v Nectavském údolí

KDY: sobota 24. září 

KDE: sraz účastníků v 9:00 na žel. stanici ve

Dzbelu; vhodný vlak z Prostějova jede v

8:02 z hl. nádraží

Po více než 120 letech skončí v pr osinci pro-
voz osobní dopravy na části někdejší Morav-
ské západní dráhy. Pojďme se proto ještě pro-
jít kolem nejkrásnějšího úseku této trati v
Nectavském údolí. Naše putování začne v
železniční stanici Dzbel, která byla za války
poslední stanicí v Protektorátu, dál už začína-
lo Německo. Pr ojdeme okrajem přír odního
parku Kladecko, malebnou krajinou polí, luk,
mezí a dr obných lesíků, abychom se pak za
samotou Bělá vnořili do hlubokých lesů
Nectavského údolí. Poblíž šubířovského
lomu, tam kde začíná pro geology v mnohém
záhadné nectavské krystalinikum, překročíme
říčku Nectavu a vystoupáme k nejkrásnějším
zdejším bučinám. Na závěr navštívíme tajem-
stvím opředený hrad Plankenberk, odkud
sejdeme dolů do údolí do Nectavy.
Předpokládaná délka trasy 10 až 15 km.

Počítejte s kopcovitějším terénem. 

Návrat do Prostějova vlakem v 17 hod. nebo

v 19 hod. S sebou dobrou obuv a jídlo a pití

na celý den.

vycházka pro veřejnost

Hledání pramenů

Hloučely potřetí

KDY: středa 28. září (státní svátek)

KDE: odjezd autobusovou linkou do Lipové

v 7:45 z aut. nádraží (stanoviště č. 10)

Již třetí pokus o zmapování pramenů Hlou-
čely, nacházejících se mezi Lipovou a Hor-
ním Štěpánovem. Cestou z Lipové proti prou-
du Hloučely se pokusíme najít oba její pra-
meny, poté projdeme krásné a cenné Pavlov-
ské mokřady a navštívíme přír odní památku
Rašeliniště v Klozovci. 
Návrat do Prostějova autobusem z Bukové v

16:45. Délka trasy asi 12 km. V případě

trvalého deště se trasa zkrátí.

vycházka pro rodiny s dětmi

i ostatní veřejnost

Putování s Pramínkovou vílou

KDY: sobota 1. října

KDE: odjezd autobusem v 7:55 z aut. nádr.

(stanoviště č. 10), vystoupíme na zastávce

Na Pohodlí 

Společně s Pramínkovou vílou potkáme v
lese spoustu strašidel, u kterých budeme plnit
tajuplné úkoly. Vycházka povede z Pohodlí
po zelené značce směr Ptení kolem 2 stu-
dánek. Dále pokračujeme krajem lesa do
Ptenského Dvorku. Délka trasy 6 – 7 km.
Návrat do Prostějova vlakem v 15 hod.

Akce finančně podpořili:

Město Prostějov

ESF a MŠMT v rámci projektu Přírodě OK 2,

MŽP v rámci projektu

„Od pramene až k nám“,

ČSOB prostřednictvím Nadace VIA,

Nadační fond Veolia a

Nadace Partnerství v rámci Blokového grantu

– Fondu pro NNO

9.9. 18:00 – 22:00 Taneční hodová zábava nejen pro seniory
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

10. – 11. 9. XXIX. Prostějovské hanácké slavnosti
konané u příležitosti tradičních prostějovských hodů na náměstí T. G. Masaryka a ve Smetanových sadech. Program
slavností naleznete na plakátech slavností a v „programech do kapsy“

13.9. 9.00 a 10.15 – O PRAČLOVÍČKOVI (Divadlo Tramtarie Olomouc)
- báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček,
jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. 
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

14.9. 9.00 a 10.15 - O PRAČLOVÍČKOVI (Divadlo Tramtarie Olomouc)
- báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček 
postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál 
nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. 
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

23. 9. 18:00 – 22:00 Taneční hodová zábava nejen pro seniory
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

29. 9. 17.00 hod. Dámská jízda 
“MALÝ PŘÍTEL PANA HOBBSE“ divadelní představení spolku HISTORIA. V režii Evy Suchánkové v hlavní roli Jakub Čech. 
Projekce filmu „Příběhy spící v mramoru“. Film vznikl za finanční podpory města Prostějova, Okrašlovacího spolku,
Ing. Milady Sokolové a firem Montáže Kučera s.r.o. a Dektrade a.s. 
Námět a scénář RNDr. Anna Švécarová. Scénář, režie, střih: Ondřej Sovík. Kamera a produkce Tomáš Fraus. 
Dokumentem provází Mgr. Jana Zikmundová a Jakub Dohnal.Vstupné: 50 Kč

12. 9. – 10. 10. ČESKÁ KRESBA A GRAFIKA
Ze sbírky Josefa Dolívky. Vernisáž výstavy 12. 9. 2011 v 17:00 hodin.
Výstavy jsou otevřeny denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmových projekcích a večerních klubových akcích dle pro-
gramu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620. 

15.9. 9.30 HOD. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU „NEŠLAP, NELÁMEJ…“ ZDÁ SE MI, žE JSEM 
MOTÝL, KTERÝ SI VZAL DO HLAVY….. 

Pojďme na malou procházku naším regionem. Nebudeme se dívat ani do krásného nebe, ani před sebe. Budeme se
pozorně dívat pod nohy, abychom neublížili našim malinkým sousedům – broukům a motýlům, kteří tu žijí. Nalezne-
me zde něco jako je „Modrý Mauritius“ mezi známkami? To vše nám poví Mgr. Martin Kincl z prostějovského centra
ČSOP Iris. Vstupné: Pololetní průkazka: 75,- Kč, (bez pololetní průkazky): 30,- Kč

22.9. 9.20 A 10.30 HODIN VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE ZÁPISEM DO PAMĚTNÍ KNIHY
MĚSTA PROSTĚJOVA (OBŘADNÍ SÍŇ PROSTĚJOVSKÉ RADNICE)

26.9. 14.00 HODIN SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA.
Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

Výstavy:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost : 

Máte rádi přírodu, chcete poznat nové kamarády?

Přijďte mezi nás.

Skauti v Prostějově a okolí se schází

hned v několika klubovnách, můžete si vybrat.

Například na prostějovské adrese Sokolská 30 mají první oddílovou

schůzku 9. září. Tam se zájemci rozdělí podle věku a upřesní se doby

schůzek. Více informací najdete zde: www.jarykastila05.skauting.cz,

bližší informace vám dá také Dita Vystavělová 774 203 772 nebo

Pavel Krátký 736 734 736

Skautské schůzky můžete příští školní rok navštěvovat také na adrese Vápeníce 21 –

klubovna se nachází ve dvoře a má barevné okenice, to nemůžete minout.

První „oddílovka“ se uskuteční hned 1. září ve 14.00, pro další informací sledujte

webové stránky: www.pelikani.org nebo zavolejte Ireně Košíčkové: 732 407 890,

ráda vám poradí také Mariana Košíčková: 774 507 892

Těšíme se na všechny od první třídy až po vysokoškoláky.

program na září 2011

Skauti zvou:
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V Prostějově začne hudební festival Hanácké Jeruzalém

Od září do prosince vystoupí sedm ansámblů věnujících se žido vské hudbě
Jako první vystoupí v pátek 2. září sloven-

ské trio Mojše Band. Dalších šest kapel

bude z České republiky a všechny při své

tvorbě vycházejí více či méně ze svatební

lidové hudby východoevropských židů,

které se dnes říká klezmer. Přesná data

dalších koncertů mohou posluchači sledo-

vat na webu a plakátech městského diva-

dla. Koncerty budou vždy v 19.00 v před-

náškovém sále Národního domu. Závěre-

čný prosincový koncert festivalu bude ve

velkém sále městského divadla a vystoupí

na něm prostějovská kapela Létající rabín,

která v prosinci slaví desáté narozeniny. 

Rozhovor s dramaturgem festivalu

Vojtěchem Pospíšilem 

Proč se festival jmenuje Hanácké Jeru-

zalém a o co vlastně jde? 

Prostějov bylo bohaté město s početnou židov-

skou komunitou. Proto se mu kdysi říkalo

Hanácké Jeruzalém. My jsme si tento krásný

název vypůjčili pro hudební festival zaměřený

na židovskou hudbu. Podtitul festivalu zní

„Hudební festival židovských inspirací“. S pří-

pravou pomohlo městské divadlo a finančně

festival zajistilo město Prostějov.

Kde se festival koná a jak dlouho potrvá? 

První koncert festivalu bude v pátek 2. září a

vystoupí na něm zajímavé a velmi originální

slovenské trio Mojše Band. Potom  bude s růz-

nými odstupy následovat až do prosince

dalších šest koncertů různých ansámblů z

České republiky. Koncerty začínají vždy v

19.00 hod v přednáškovém sále Národního

domu. Konkrétní data koncertů budou uvádě-

na na všech programech městského divadla.  

Můžete nějak přiblížit další účinkující? 

Všechny kapely se více či méně odkazují na

žánr, kterému se říká klezmer. To je v širším

slova smyslu hudební styl, který hudebně

čerpá ze svatební lidové hudby východoev-

ropských židů. Popravdě – židé, kteří kdysi žili

v Prostějově, nikdy podobnou hudbu nehráli a

klezmer je skutečně záležitost jen východní

Evropy. Každá kapela si ale klezmerové prvky

přetváří a interpretuje po svém. Já osobně

nejsem zastance různých míchanic world

music a klezmer beru jako folklorní záležitost,

ve které stojí za to usilovat o ryzost. Je ale přes-

to zajímavé sledovat a porovnávat, jak moc se

přístupy různých ansámblů liší. Náš festival

má toto dobrodružství umožnit i prostějov-

ským posluchačům. V Prostějově proto

vystoupí kultivované soubory složené z aka-

demicky vzdělaných muzikantů, ale i napří-

klad  živočišná klezmerová kapela Klec, což je

v podstatě bigbítová kapela, která je ale záro-

veň legendou, protože u nás začali s klezme-

rem jako první. Pro zajímavost ještě doplním,

že jejich šéf Martin Šmíd je autorem textu k

písni Jožka, se kterou měla velký úspěch i naše

kapela Létající rabín. Navíc je to ten Martin

Šmíd, o kterém se mluvilo jako o „mrtvém stu-

dentovi“ na Národní třídě v listopadu 89. 

A prostějovská kapela Létající rabín bude

na festivalu vystupovat také? 

Ano. Je tradicí, že Létající rabín vystupuje

každoročně na předvánočním koncertě ve

velkém sále Městského divadla. Letos je tento

koncert uváděn jako součást festivalu Hanácké

Jeruzalém. Bude to koncert ještě více sváteční

než obvykle, protože na něm kapela oslaví 10

let od svého vzniku. A možná, že se Létající

rabín objeví jako host na některých koncertech

i v průběhu festivalu. Nechejme to jako pře-

kvapení. 

Pokud bude mít festival pozitivní ohlasy,

budete uvažovat o pořádání dalších

ročníků? 

Původní záměr byl pozvat do Prostějova

všechny klezmerové kapely z České i Sloven-

ské republiky, protože přes nebývalý rozmach

tohoto žánru na přelomu tisíciletí se jejich

počet dá stále spočítat na prstech dvou rukou.

Úplně všechny se nám ale nakonec pozvat

nepodařilo. V Prostějově nevystoupí pražské

kapely Trombenik a Koza na útesu. Oželet

jsme museli i bratislavský Pressburger Klez-

mer Band. Mimoto by se do podtitulu

„Hudební festival židovských inspirací“ vešly

i hudební projekty, které sice čerpají z židov-

ství, nespadají ale pod označení klezmer. Exi-

stují komorní soubory, které interpretují

vážnou hudbu židovských skladatelů. Existují

soubory, které hrají lidovou hudbu sefardských

židů atd. Možností je tedy plno. V tuto chvíli

ale musím za sebe říct, že nepočítám s

pořádáním dalších ročníků, hlavně z důvodu

své časové zaneprázdněnosti. Pokud by si ale

chtěla vzít podobnou akci na starost některá z

kulturních institucí v Prostějově, milerád

komukoli předám všechny kontakty a tipy. To

by ale koncerty letošního festivalu musely mít

skutečně mimořádnou návštěvnost a pozitivní

ohlasy. 

2. září (pátek), 19.00, přednáškový sál 
Mojše Band – progresivní klezmer v podání

mladých muzikantů ze Slovenska (cimbál,

tuba, akordeon)
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Vzpomínka na Oldu Machače Vzpomínka na Zdeňka Mráze 

V roce 1980 mi bylo jedenáct let a dalo se

o mě říci, že jsem zaníceným hokejovým

fanouškem, neboť jsem sledoval jak

reprezentaci, tak i ligu. Dodávám, že v té

době jsem své fanouškovství dělil mezi

hokej a fotbal. Náhodou jsem se na jaře

onoho roku dozvěděl, že v místní nemoc-

nici je mezi klienty i Oldřich Machač, pro-

stějovský rodák a hokejista, kterého znal

tehdy každý. Měl totiž již za sebou boha-

tou reprezentační kariéru ověnčenou cel-

kem pětadvaceti medailemi z olympiád,

mistrovství světa i mistrovství Evropy,

finálovou účast na Canada Cupu ´76, kde

si na závěr památného finále vyměnil dres

s tehdejší ikonou NHL, obráncem Bobby

Orrem a v době hospitalizace byl členem

kádru německých Star Bulls Rosenheim,

se kterými získal ještě v roce 1982 titul

mistra Německa, tedy tehdejší NSR. 

Podařilo se mi tehdy získat jeho podpis a

pečlivě jsem jej tehdy založil do své kni-

hovny do sekce sport-hokej. Předminulou

středu jsem se dozvěděl, že pana Machače

zradilo srdíčko, tedy orgán, který ho

potrápil už i v onom roce 1980. Vytáhl

jsem tedy podpisovou kartu a zavzpo-

mínal... Je škoda, že si tento tvrdý obránce

nemohl užít ještě mnoho let v zaslou-

ženém důchodu.

Tak tedy pane Oldřichu, čest vaší památce

a jestli tam nahoře mají také ledovou plo-

chu, tak tam rozdejte ještě pár svých typic-

kých bodyčeků, po kterých soupeř padal

hlavou dolů a diváci řvali nadšením. A

ještě jednou díky za ten podpis. Jsme na

vás tady v Prostějově a jistě i v celé repub-

lice hrdí a nezapomeneme!

Váš fanoušek,

dnes již “kapku” starší Martin Mokroš

Před 50 lety, 17. září 1961, se konaly v Pro-

stějově závody automobilů zařazené do

Mistrovství Čs. republiky.

V třídě automobilů do 1.100 ccm startoval

i pražský jezdec 23letý  Zdeněk Mráz.

Technická závada na vozidle způsobila při

jízdě jeho  havarii a jezdec těžkým zraně-

ním podlehl.

V sobotu 17. září t.r. bude ve 14 hod. polo-

žena kytice k pamětní desce na domě p.

J.Máry v Krasicích, naproti vchodu do

firmy Gala.

Zveme motoristickou i sportovní veřejnost

na tuto vzpomínku.

Hanácký auto moto Veterán klub AČR
v Prostějově

Medailonek nositele Ceny města Prostějova 

Pan Arnold Prokop je jazzman tělem i

duší. Patří k výrazným osobnostem

města Prostějova hned v několika oblas-

tech.

Jako klavírista, saxofonista a fagotista roz-

dává již spoustu let radost hudebním poslu-

chačům na koncertních pódiích, v jazzo-

vých klubech nebo na tanečních zábavách.

V druhé řadě také musíme připomenout

jeho přínos jako hudebního skladatele.

Napsal několik písní pro zpěváka Pavla

Nováka, je autorem hudby k filmům 14

knoflíků a Těžký život, lehká smrt a auto-

rem hudby prvního prostějovského muzi-

kálu Via Crucis – Křižáci.

Na neposledním místě je třeba vyzvednout

jeho přínos v hudební pedagogice. Odcho-

val desítky mladých hudebníků, sólistů i

hráčů v jazzových kapelách. Pan Arnold

Prokop však své žáky neučil jen stupnice,

techniku a základní repertoár. Vždy kladl

důraz na improvizaci a vedl je k chápání

hudby v celé její komplexnosti a šířce. Při-

pravil velké množství lidí ke studiu na kon-

zervatořích a na profesionální dráhu.

Založil soukromou hudební školu MUSIC

AP, vedl a aranžoval hudbu pro kapely

Junior Jazz a Junior Jazz II.

Nyní působí na ZUŠ V. Ambrose v Prostě-

jově.

Text: Martina Drmolová
Foto: Lukáš Andrýsek

Cena města Prostějova byla udělena panu Arnoldu Prokopovi
za přínos v oblasti popularizace kulturních hodnot a za přínos v hudební pedagogice.
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Míla Doleželová
po 51 letech opět
v prostějovském

muzeu 

Bohumila Doleželová se narodila v Pro-

stějově 12. 11. 1922 do rodiny úředníka a

kloboučnice. I když měla sklony k malo-

vání už v dětství, její cesta ke skutečnému

umění byla poměrně složitá. Teprve když

se dostala v roce 1946 na AVU v Praze,

začala působit jako aktivní výtvarník

pod vedením prof. Vladimíra Pukla.

Její tvorba byla ovlivněna řadou faktorů.

Své dětství, které nevnímala příliš radostně,

prožívala v chudobě na okraji společnosti.

Na její životní postoj měla vliv také poezie

Jiřího Wolkera. Konkrétní rysy pak zaměře-

ní její tvorby dostalo při pobytu na Východ-

ním Slovensku, kde nějaký čas žila mezi

Cikány. Získala mezi nimi spoustu přátel.

Se svým partnerem a pozdějším manželem

Jiřím Marešem žila krátce v Praze, ale pro

nedostatek financí se uchýlili na Vysočinu

do obce Jihlávka a pak do obce Klatovec.

Teprve když se proslavila v zámoří a o její

díla tam vznikl zájem, mohla si dovolit

přestěhovat se do domu v Telči (1972). Tam

žila až do své smrti (30. 12. 1993).

Malířka je autorkou 6 poštovních známek,

mnoha obrazů, knižních ilustrací a fresek.

Zmiňovaný pobyt mezi Cikány oslovil její

nitro natolik, že se cílem její tvorby stali pře-

vážně lidé této etnické skupiny. Jejich svět

malířce skýtal zachycení hlubokých extré-

mů lidské duše i bytí. Obrazy s touto téma-

tikou poprvé ve větší míře prezentovala

malířka ve foyer a na chodbách pražského

vinohradského Ústředního divadla česko-

slovenské armády v roce 1960. Výstava

vzbudila velký zájem veřejnosti i tisku.

Jeden z autorů článků se o malířce a jejích

obrazech vyjádřil takto: „Maluje cikánské

děti s překrásnýma tmavýma očima, rodiny,

symbolizující osudy, radosti i bolesti cikán-

ského lidu, tvoří portréty i rozměrné kom-

pozice…“ 

Míla Doleželová se ve svém rodném městě

jako malířka poprvé představila v roce 1951

na výstavě prostějovských výtvarníků

konané v Národním domě. O devět let

později prezentovala svá díla v Prostějově

podruhé, tentokrát v Okresním vlas-

tivědném muzeu na výstavě mladých pro-

stějovských výtvarníků. Nyní Muzeum

Prostějovska v Prostějově opět dává dílům

Míly Doleželové prostor. Od 22. 9. do 27. 9.

2011 budete moci shlédnout výstavu s náz-

vem Plátna pro velké černé oči.

Václav Horák
Muzeum Prostějovska v Prostějově

Hlavní budova nám. TGM:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

30. 6. - 11. 9.

Bohumil Teplý – Stopy času

23.6. - 18. 9.

Tomáš Absolón - Obrazy

9. 6. – 18. 9.

Z historie psí služby u nás

15. 9. – 20. 11.

Z městské galerie

22. 9. - 27. 11.

Míla Doleželová - Plátna pro velké černé oči

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

2. 6. - 4. 9.

Tomáš Vincenec - obrazy, kresby

10. 9. – 4. 12.

Od doby kamenné

do doby slovanských hradišť

Netradiční výstava o tom jak se žilo v pravěku

umožní návštěvníkům vstřebávat informace

nejen zrakem, ale i hmatem. Jedná se o nau-

čnou výstavu, připravenou tak, aby se nejsta-

rší historie představila s maximální názorností

a ukázkami. 

Výstava a připravený program vychází z
Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávaní, výstava je určena pro
všechny věkové kategorie. Školní skupiny se
mohou přihlásit u Mgr. J. Slezáčkové,
e-mail: jslezackova@muzeum.pv,
tel.: 582 330 991.

Posádková
hudba

Olomouc
v Prostějově

Muzeum Prostějovska v Prostějově si
Vás dovoluje pozvat na koncert Posád-

kové hudby Olomouc, který se bude
konat 7. září 2011 v 16 hodin před

budovou muzea na náměstí
T. G. Masaryka 2.

V případě nepříznivého počasí

se akce nekoná.

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

PROHLÍDKY  HISTORICKÝCH  PROSTOR  RADNICE:

SOBOTA 10. ZÁŘÍ – 15.00, 16.00, 17.00 hodin

NEDĚLE 11. ZÁŘÍ – 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 hodin

HODOVÉ PROHLÍDKY VĚŽE JIŽ OBSAZENY.



Mezi planety typu Země řadíme kromě naší

mateřské planety také Merkur, Venuši a

Mars.  Tzv. dálkový průzkum Země by si

vyžádal samostatnou kapitolu, jak byl a je

rozsáhlý. Koneckonců, jak je okolo Země už

těsno (viz obrázek) dokazuje první srážka

dvou družic v historii kosmonautiky – sho-

dou okolností nefunkční ruské spojové dru-

žice Kosmos 2251 a operační americké

komunikační družice Iridium 33 – v únoru

2009. Obě družice byly zcela zničeny. 

Výzkum planety Merkur je v současné době

velice aktuální, protože v polovině března

2011 se na jejím orbitu usadila americká sonda

MESSENGER (viz obrázek) a stala vůbec

první umělou družicí Merkuru. MESSEN-

GER je teprve druhou sondou, která Merkur

navštívila, a první, která vstoupila na oběžnou

dráhu kolem planety. Merkur totiž navštívila

už v letech 1974 až 1975 meziplanetární sonda

Mariner 10, která v průběhu tří průletů zdoku-

mentovala 45 % povrchu planety. Sonda

Messenger by mj. měla postupně vyfotografo-

vat celý povrch této Slunci nejbližší planety.

Venuše prožívá období relativního klidu od

meziplanetárních sond vyrobených lidmi.

Samozřejmě, že tato planeta s pekelnými

povrchovými podmínkami (vysoká teplota,

skleníkové plyny apod.) je stále pod dohledem

pozemských i vesmírných dalekohledů. Zatím

poslední meziplanetární sondou určenou pro

průzkum této planety byla sonda Magellan.

Byla také první sondou, která pro brzdění u

cíle použila techniku aerobraking – brzdění

třením o horní vrstvy atmosféry. Původním

cílem mise bylo vytvořit globální radarové

snímky planety. Nakonec však Magellan

(1990 – 1994) vytvořil první mapu povrchu

planety s vysokým rozlišením. Detailní rada-

rové snímky ukázaly krátery, hory, pohoří a

další geologické formace ve vysoké kvalitě

zobrazení.

Planeta Mars (viz panoramata) byla odedáv-

na lidmi podezírána z výskytu života.

Myšlenka mimozemského života a snaha o

poznání pravdy přivedla americké vědce již v

roce 1975 k vyslání dvou kosmických sond

(Viking 1 a Viking 2) na Mars. Kamery sond

tehdy nenalezly stopy rostlin ani živočichů, z

odebraných povrchových vzorků byla přímo

na místě provedena chemická analýza, která

existenci života nepotvrdila ani nevyvrátila. V

roce 1996 na Marsu přistála sonda Mars

Pathfinder (průzkumník), která podrobně pro-

zkoumala bezprostřední okolí přistání (vozít-

ko Sojourner - jméno pochází od legendárního

amerického černošského kazatele") Marsu. V

roce 1997 k Marsu přilétla sonda Mars Global

Surveyor, v listopadu 2008 sonda Mars

Phoenix objevila na Marsu tak dlouho hleda-

nou vodu. Snad nejznámějším projektem

průzkumu Marsu byla vozítka Spirit a

Opportunity Spirit byl vypuštěn 10. června

2003 a na Marsu přistál 4. ledna 2004.

Opportunity odstartovala krátce nato 7. čer-

vence 2003 a přistála 25. ledna 2004. Obě byly

úspěšné a mnohonásobně překročily předpo-

kládanou životnost.
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci září tel. 582 344 130 

VÝZKUMEM PLANET TYPU ZEMĚ
Samozřejmě pomocí družic a meziplanetárních sond

O víkendu s Evropskou nocí vědců prostě-

jovská hvězdárna nabídne v pátek a v sobo-

tu tj. 23. 9. a 24. 9. vždy ve 20.30 hodin

nejen večerní pozorování dalekohledy

(nutná bezmračná obloha), ale také infor-

mace o dalekohledech, činnosti hvězdárny i

prohlídku výstav a vybavení přednáškové-

ho sálu. Vstup zdarma. 

V pátek 23. 9. mohou návštěvníci

Evropské noci vědců řešit ve 20.30 hodin

kvíz tvořený náročnějšími otázkami z

astronomie a kosmonautiky, za to ovšem

hlavní cenou bude astronomický zrcad-

lový dalekohled Celestron vybavený

vyměnitelnými okuláry a barevným filt-

rem – na snímku!

24. 9.  9. 00 - 14. 30 hodin SOBOTNÍ EXKURZE K RADARU

ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

(ČHMÚ) „SKALKY“, SLOUŽÍCÍHO K URČENÍ

SRÁŽKOVÉ OBLAČNOSTI,

nacházejícího se poblíž obce Protivanov. Na místě bude zajištěn

odborný průvodce ČHMÚ. Dopravu k radaru nezajišťujeme a ani

za ni v žádném směru neodpovídáme. Dopravu si tedy zajišťuje

každý samostatně. Mj. lze využít sobotní autobusovou linku

Prostějov (odj. 8. 25 hod.) – Protivanov (př. 9. 10 hod.) -

Boskovice. V případě většího zájmu nelze vyloučit dělení zájemců

na skupiny a je tedy třeba počítat i s případným zdržením. Na vaše

další otázky rádi odpovíme na našich kontaktech:

www.hvezdarnapv.cz. Vstup zdarma.  

19. – 25. 9. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S EXKURZÍ

A EVROPSKOU NOCÍ VĚDCŮ

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- ve středu od 15. 30 hodin je nabízena pohádka pro děti, 

- každé odpoledne (neplatí 24. 9. – exkurze) od 15. 00 hodin na pozorování Slunce.

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer od 20. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou

podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- v neděli od 14. 00 hodin na soutěž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek i o celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15.00 do 16.00 hodin. 23. 9. v 11.04 hodin LSEČ Slunce

přestupuje ze znamení Panny do znamení Vah. Začátek astronomického podzimu, podzimní rov-

nodennost.

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se konají každé

pracovní pondělí a čtvrtek i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 20. 30 do 21. 30 hodin. 

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před kon-

cem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě

děti 30 Kč.

Každou zářijovou pracovní středu v 15. 30 hodin pohádka: JAK SI MLSNÉ MEDVÍDĚ

CHTĚLO LÍZNOUT MLÍČKA Z MLÉČNÉ DRÁHY

Malý medvídek je velmi mlsný a maminka s ním má starosti. Co by mu sehnala

dobrého k jídlu? Zvídavý Míša hledá mlsoty na obloze sám. Jak to dopadne?

Následuje povídání o souhvězdích pozorovatelných z našeho území po celý rok, o

Velké a Malé medvědici. Má s nimi něco společného i Velký a Malý vůz? Vstupné 10 Kč. Rodinné

vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

25. 9. VE 14. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2011/12

„NOČNÍ OBLOHA“ – SOUHVĚZDÍ VIDITELNÁ CELÝ ROK

Soutěži bude předcházet povídání o souhvězdích, která v naší zeměpisné šířce nikdy

nezapadají. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

28. 9. SVÁTEČNÍ NABÍDKA POŘADŮ PRO DĚTI – 50 LET ČINNOSTI LIDOVÉ

HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOVĚ, p. o.

9.00 hodin – Měsíc u krejčího,

10.30 hodin – Hrdina Perseus,

13.30 hodin – Vyprávění o Sluníčku,

15.30 hodin – Kometa Babeta.

XX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

Klub pro 5 až 11-leté děti, nový ročník začíná ve středu 14. 9. v 16.30 hodin a další schůzky jsou

vždy každou pracovní středu ve stejném čase. Obsahem zářijových schůzek zářijových setkání bude

seznámení s obtočníkovými souhvězdími. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním Slunce.

Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

VÝSTAVY

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě jsou jejich součás-

tí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč. První dvě jmenované výsta-

vy také zdarma zapůjčujeme!

Změna programu vyhrazena.

PŘÍSPĚVEK LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOVĚ, P. O.,
K EVROPSKÉ NOCI VĚDCŮ (23. 9.): 
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Mateřské centrum  Cipísek

Sídliště svobody

www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz

tel. 723 436 339 nebo 602 364 874

Zápis do programů MC Cipísek na období

září-prosinec bude probíhat od 1.9. do 16.9. 

každý den 8.30-12.00, v úterý a ve čtvrtek také 15.00-17.00.

V době zápisu bude otevřena herna bez společného

programu pro rodiče s dětmi bez omezení věku. 

Pravidelný program MC bude probíhat od 19.9.

Herny pro rodiče s dětmi se společným programem

Hopsánky a zpívánky s miminky (pro rodiče s dětmi do 9 měsíců)

Broučci (pro rodiče s dětmi od 9 do 18 měsíců)

Zajíčci (pro rodiče s dětmi od 1,5 do 2,5 roku)

Méďové (pro rodiče s dětmi od 2 let)

Cipískova školička

adaptační program pro děti od 2,5 roku před nástupem do školky

Odpolední kroužky pro předškoláky

Hrátky s pohádkou- dramaticko-výtvarný kroužek 

Pohybový kroužek- pohybové hry 

Pro čerstvé maminky s miminky: 

Cvičení po porodu, Masáže kojenců

Pro dospělé

Harmonizační cvičení pro ženy (každý týden v podvečer)

Podzimní cyklus kreativních večerů (pro pokročilé tvořilky i začátečnice)

Kurz efektivního rodičovství- jak porozumět dětem i sobě,

podzimní běh osmi podvečerních setkání 

Podzimní burza dětského oblečení a obuvi 29.9.-3.10

čtvrtek 29.9. 8.30-17.00 příjem zboží

pátek 30.9. 8.30-17.00 prodej

pondělí 3.10. 13.00-17.00 výdej neprodaného zboží

Jestliže chcete prodávat na burze vyzvedněte si osobně v MC formulář a pořadové

číslo- omezený počet prodávajících. Formulář si můžete vyzvednout od 1.9.

v provozní době. V době burzy neprobíhá v MC běžný program.

Od nového školního roku je otevřeno pouze pracoviště na Sídl. svobody.

Z kapacitních důvodů je potřeba nahlásit se na programy MC předem.

Jestliže nevíte, do které skupiny s Vašim dítětem můžete přijít,

rádi Vám zodpovíme všechny dotazy.

Volné herny pro rodiče s dětmi bez přihlášení budou otevřeny odpoledne.

Dne 11. 8. 2011  byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do
života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města
Prostějova:

Kontakt pro vítání občánků je  tel: 582 329 620, další informace včetně termínů

vítání do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu, sekce DUHA.

Michal Benda

Adam Konšel

Monika Navrátilová

Linda Kubincová

Šimon Křenek

Ondřej Přikryl

Jiří Musil

Veronika Jahodová

Anna Božková

Pavel Buriánek

Jaroslav Círek

Dominik Krejčí

Stella Volek

Viktorie Sedláčková

Rozárie Jakubovská

Jakub Ťápal

Johana Klímová

Jan Korhon

Klaudie Krejčířová

Radek Vašut

Alexandr Denis

Vavrečka

Daniel Piňos

Anna Binko

Šimon Polcr

Eva Kondlerová

Mikuláš Linhart

David Strašák

Ludmila Markovičová

ICM Prostějov slaví

Ve školním roce 2011/2012 oslaví prostějov-

ské Informační centrum pro mládež desáté

narozeniny, je to tedy jistě důvod k oslavě.

Na tento školní rok proto ICM Prostějov při-

pravuje řadu zajímavých akcí, ať již to budou

vernisáže, soutěže, workshopy či velká pre-

zentační akce dobrovolnických projektů a

organizací na náměstí v Prostějově. 

Akce plánované na září

Otevírací doba ICM Prostějov

Během září, resp. do 26. 9., bude otevírací

doba ICM Prostějov z provozních důvodů

omezena. Předpokládaná otevírací doba

bude od 13:00 do 16:00 hod. Podrobnější

informace najdete na našich stránkách

www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma

- Mezinárodní den čokolády

U příležitosti Mezinárodního dne čokolády

(13. září) pro vás připravuje ICM Prostějov na

úterý 13. září 2011 Den internetu zdarma.

Přijít můžete kdykoliv v otevírací době ICM

Prostějov. Připravena bude pro vás také tema-

tická nástěnka, kde se o čokoládě dozvíte to,

co jste možná ani nevěděli, a budete moci

ochutnat různé druhy čokolády.

Školní časopis roku – uzávěrka již 15. září

Vydáváte časopis nebo noviny v tištěné nebo

elektronické podobě pro své spolužáky,

kamarády? Pokud ano, můžete ho přihlásit

do krajského kola soutěže školních časopisů

a novin Školní časopis roku. Stačí vyplnit

přihlášku a zaslat ji s alespoň 2 čísly vašeho

školního časopisu nebo novin, které vyšly v

období let 2010 - 2011. Více informací

najdete na www.icmprostejov.cz. 

Nová kreativní

a výtvarná soutěž ICM Prostějov

Ve čtvrtek 15. září 2011 vyhlásí ICM Pro-

stějov novou soutěž, která bude určena

mladým lidem od 15 do 30 let. Více se

dozvíte 15. září na stránkách

www.icmprostejov.cz. 

Dobrovolnictví

od začátku do konce

V pátek 16. září 2011 se na náměstí T. G.

M. v Prostějově uskuteční prezentační

akce dobrovolnických programů a organi-

zací, které působí na Prostějovsku i v

rámci celé republiky. Akce bude probíhat

po celý den od 9:00 do 17:00 hod. Přijďte

se podívat, jak nejen mladí lidé pomáhají,

kde je potřeba, a jak i vy byste se mohli

zapojit do dobrovolnických programů a

projektů.

Vernisáž fotografií

v Galerii pro duši

Ve středu 21. září 2011 proběhne v Galerii

pro duši vernisáž fotografií s názvem

„Fotografie z prázdnin otce Jaroslava“.

Fotografie si budete moci poté prohléd-

nout v otevírací době ICM Prostějov i

během října.

Slevové karty ISIC, ITIC a IYTC

Chcete využívat slevy, které vám přináší

slevové karty ISIC (studenti), ITIC (peda-

gogové) nebo IYTC (mládež do 26 let), v

Prostějově, na cestách v ČR i v zahraničí?

Kartu si nyní můžete vyřídit na počkání už

i v Prostějově a to v ICM Prostějov,

Komenského 17 v otevírací době. Infor-

mace o tom, co potřebujete k vyřízení

karty, a naši otevírací dobu najdete na

našem webu www.icmprostejov.cz.

Informační centrum pro mládež při CMG
Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553

Obyvatelé africké či indiánské vesnice

ale také naší Hané se sešly o prázdninách

v mateřském centru Cipísek. Karneva-

lem z různých koutů světa byl totiž uko-

nčen letní týden Letem světem s Cipís-

kem. Po týdnu plném pohádek si letní

program s mateřským centrem užívaly

maminky s dětmi do osmi let na téma

cestování. Dětem i rodičům se asi nejvíc

líbila indiánská stezka z Ptení na Bělák,

ale zážitků si malí a velcí cestovatelé

nasbírali mnohem víc. I jízda olomouc-

kou tramvají může být velkým zážitkem,

obzvlášť, když je to poprvé. A hlavně- do

programu se zapojili aktivně děti i

dospělí, a to je pravděpodobně největší

přínos a největší zážitek letních týdnů,

které MC pořádá.

Nyní už Cipísek přesunul všechny akti-

vity na pracoviště na sídlišti Svobody a

jeho návštěvníky čeká řada změn. Přesto

si své najdou určitě všichni - od miminek

po dospělé.

V Cipísku se sešly
o prázdninách národy všech světadílů
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NABÍDKA CYRILOMETODĚJSKÉHO GYMNÁZIA 

Sekce důchodců učitelů
při OROS v Prostějově informuje

Cyrilometodějské gymnázium a mate-

řská škola v Prostějově v uplynulém

školním roce přichystalo několik

zajímavých kurzů určených pro senio-

ry. Větší část se týkala počítačových

kurzů pro začátečníky a pokračujících pro

začátečníky, kterými prošlo 91 účastníků

i účastnic z Prostějova 

a jeho okolí.  Pro nadcházející školní rok

plánujeme opět otevřít počítačové kurzy

pro seniory začátečníky a opakovací

kurzy v kombinaci se zaměřením na

větší využití internetu, emailu, zpraco-

vání příloh, apod. dle potřeb a zájmu

skupiny. Kurzy probíhají po dobu 5

týdnů po dvou hodinách týdně, od října

2011 do května 2012.

Zároveň se pravidelně jednou týdně set-

kával výtvarný kruh pro dospělé, který

nabízel kresbu a malbu, tematicky přiz-

působenou požadavkům zájemců. Účast-

níci byli v podporující a pohodové

atmosféře velmi spokojeni a přáli si další

pokračování, proto jsme pro nastávající

školní rok zvolili podobu dvouhodino-

vých setkání jedenkrát týdně od září

2011 do června 2012. Nabízíme vám

jedinečnou příležitost, jak si netradičně

odpočinout, otevřít se své fantazii a set-

kávat se s podobně laděnými lidmi pod

vedením zkušené lektorky a známé

malířky PaedDr. Květoslavy Snášelové.  

Přihlásit se můžete na tel: 582 302 555

a 582 302 541 nebo každou středu v

budově gymnázia, popř. emailem na

adresu: saglova@cmg.prostejov.cz. 

Máme asi 170 členů, převážně žen - učite-

lek. Celou naši činnost řídí devítičlenný

výbor, který se schází každý měsíc.

Pořádáme autobusové zájezdy do Brna na

divadelní představení v Janáčkově nebo

Mahenově divadle. Na programu jsou opery,

činohry nebo balet - 4x do roka máme tento

kulturní zážitek.

Věnujeme se též sportu – turistickým vycház-

kám do okolí Prostějova pod vedením pí

Věry Navrátilové. Výlety byly do Čech pod

Kosířem, do Baldovce, na otinovskou

„Nivu“, do Loštic na olomoucké tvarůžky.

Jednou ročně pořádáme autobusový zájezd

do zahraničí nebo po naší vlasti. Letos v polo-

vině června jsme navštívili  Pardubický kraj,

Kunětickou horu, Chrudim, Lázně Bohdaneč

a Sezimovo Ústí. Počasí bylo pěkné, organi-

zace zájezdu výborná díky pí Věře Pospíši-

lové a Elišce Růžickové. Všichni účastníci

zájezdu byli spokojeni. 

Během kalendářního roku se schráníme na

společných besedách v kulturním klubu

DUHA. Témata besed jsou různá. V únoru

byla beseda o prostějovském rodáku Edvardu

Valentovi. Besedu připravili dva mladí prota-

gonisté Vojtěch Pospíšil a Jakub Vejmola. V

březnu za námi přišli členové divadelního

spolku Historia paní Eva Suchánková, Jarmi-

la Hlaváčová a Jakub Čech. Předvedli ukáz-

ky z knihy Malý lord. Na podzim, v říjnu,

plánujeme další besedu o polském hudebním

skladateli Fryderiku Chopinovi. Přijde mezi

nás paní Jana Zikmundová se svým manže-

lem. Na závěr roku, v prosinci, si uspořádáme

vánoční odpoledne.

Pro naše členy zařizujeme společně s OROS

v Prostějově sedmidenní rekreační pobyty ve

Vysokých Tatrách - Kežmarské Žlaby. Zájem

o rekreaci je velký, a když vyjde počasí, je to

něco nádherného. Každý den vidět Lomnický

štít, a proto dlouho na pobyt v Tatrách vzpo-

mínáme.

Děkujeme Zastupitelstvu města Prostějova za

podporu, bez které bychom naše akce

nemohli pořádat. Vážíme si toho, že předsta-

vitelé města nezapomínají na své starší spolu-

občany, kteří celý svůj aktivní život věnovali

práci s dětmi.

Výbor učitelů důchodců

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově,
pořádá ve spolupráci 

s Církví československou husitskou besedu: 

„SKAUTSKÉ  JAMMBOREE“ 

o cestě do Švédska na světo vé setkání skautů,
s promítáním 

bude vyprávět Mgr. Irena Košíčková.

Kdy: v úterý 6.září 2011 v 18.00 hodin
Kde: v přednáškovém sále fary CČSH 

Demelova 1 v Prostějově

Vstupné dobrovolné

Srdečně zve Miloš Košíček, předseda ČKA

Přehled bohoslužeb církví v Prostějově:
Apoštolská církev Prostějov, DS – Vrahovická 83:

- bohoslužby v neděli v 9:30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)

Církev adventistů, Šafaříkova 9:

-  sobota v 9:00 hodin studium Bible, v 10:30 hodin bohoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a:

- bohoslužby v neděli v 9:30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:

- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18:00 hodin, ostatní neděle vždy v 10,00 hodin

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v neděli v 10:00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:

- bohoslužby v neděli v 10:00 hodin

Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2:

- bohoslužby v neděli v 10:00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:

- přednášky v neděli v 9:00 hodin, od 9:30 rozbor Strážné věže; studium Bible a teo-

kratická škola ve čtvrtek 17:30 hodin.

15. ZÁŘÍ výbor Zajištění zájezdů a přednášek

22. ZÁŘÍ přednáška Mgr. Špaček - něco o dědictví a zákonech

6. ŘÍJNA výbor Příprava na rok 2012

13. ŘÍJNA Den seniorů Módní přehlídka a diapozitivy

provází Ing. Zigmundová

3. LISTOPADU výbor Příprava na kavárničku

16. LISTOPADU přednáška Můžeme něco udělat pro své tělo?

24. LISTOPADU Kavárnička Vánoční přátelské posezení

DALŠÍ INFORMACE

Výborové schůze se konají v místnosti Domovinky na Tetíně č. 1 v 13.30 hodin

Besedy a ostatní akce pro všechny členy se konají vždy ve 14.00 hodin v před-

náškovém sále Národního domu.

Zájezdy do divadel, vycházky, vlastivědné zájezdy a jiné akce budou vždy projed-

nány na společných besedách.

Případné změny si výbor vyhrazuje.

Svaz důchodců České republiky – místní organizace Prostějo v

Plán činnosti na II. pololetí roku 2011:



V rámci Hanáckých slavností pořádaných v neděli 11.září 2011 se
uskuteční ochutnávka  potravinářských výrobků oceněných v soutěži 

„Regionální potravina Olomouckého kraje 2011”
1.Tradiční játrový sýr – SOŠ Gastronomie Jeseník
2.Sýr Běla  - ZD Jeseník
3.Chléb ZUBR – Pekárna Tiefenbach  Přerov 
4.Loštický šáteček – TEROZ Loštice
5.Jablko MELROSE – HD Určice 
6.ZUBR MAXXIM- Pivovar Zubr Přerov
Ochutnávka se uskuteční v prostorách u Národního domu v Prostějově
V době od 9.00 – do ukončení konzumace .
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Setkání s Richardem Pachmanem

V pondělí 26. září v 17.00 hodin

proběhne v nově otevřené budově Měst-

ské knihovny na Skálově náměstí autor-

ské čtení a hudební vystoupení „českého

Vangelise“ - hudebníka, ale i spisovatele

Richarda Pachmana. Prostějovanům

dobře známý umělec představí svoji

novou knihu – historický román Útes.

Richard Pachman vystoupil v prostějov-

ské knihovně naposled v říjnu 2009, kdy

představil svou knihu Jak chutná život a

zazpíval několik písní ze svého reperto-

áru. Srdečně zveme všechny příznivce

Richarda Pachmana.

SOVIČKIÁDA
Pokud je vám méně než 15 let, jásejte a

pište, neboť se můžete zúčastnit této

velké literární soutěže. Napište básničku

nebo příběh na libovolné téma, a přineste

jej do Knihovny pro děti (Vápenice 9)

nejpozději do 30. září. Nejlepší práce,

vyhodnocené odbornou porotou, budou

vyhlášeny v rámci slavnostního finále

soutěže, a jejich mladí autoři budou

odměněni věcnými cenami.

Druhá zvuková kniha
Městské knihovny Prostějov

V knihovně se opět po roce začne číst neje-

nom potichu, ale i pořádně nahlas! Přijďte

namluvit svého oblíbeného klasika, pohádku

nebo své vlastní dílko, a podílet se tím na

vzniku druhého ročníku unikátní zvukové

knihy. Půjčíme Vám studio, techniku, pora-

díme, pomůžeme, zpracujeme. Určeno pro

mladé tělem i duchem, jednotlivce i kolekti-

vy. První zvuková kniha je k poslechu i pro-

deji na hudebním a dětském oddělení knihov-

ny. O podrobnější informace si můžete napsat

na adresu: audiokniha@knihovnapv.cz.

K dostání ve vašich trafikách
Ochutnejte oceněné regionální potraviny

Olomouckého kraje!
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 „Jsme rádi, že máme příležitost cvičit 
s  průzkumníky texaské národní gardy.“ 
Těmito slovy zahájil první společný ná-
stup vojáků mezinárodního cvičení „Joint 
Corral“ v  pondělí 15. srpna 2011 major 
Petr Molinský, zastupující velitel 102. 
průzkumného praporu generála Karla 
Palečka. „Společný výcvik průzkumných 
jednotek na mezinárodní úrovni je vždy 
příležitostí pro výměnu zkušeností,“ dodal 
kapitán Derek Ruschhatup, velitel roty 1. 
motorizovaného průzkumného praporu 
124. motorizovaného regimentu, v prosto-
ru srubového tábora Potštát. Cvičení pros-
tějovských průzkumných jednotek a texa-
ské národní gardy probíhá ve výcvikovém 
prostoru Libavá až do 26. srpna 2011. 

Vojáci 102. pzpr a jejich kolegové z 
amerického  Texasu zahájili první týden 
společného výcviku spojovací přípravou, 
při které jim prostějovští vojáci před-
vedli i nejmodernější mobilní spojovací 
prostředky (VRp a R-7p). Společně si 
pak prohlédli zbraně, kterými jsou pro-
stějovští průzkumníci vyzbrojeni, mezi 
něž patří ve světě známé české pistole 
CZ 75 Phantom či samopal vz. 58, od-
střelovací puška SVD Dragunov nebo 
moderní Falcon. „Ze zbraní české ar-
mády jsem střílel poprvé v životě a jsem 
příjemně překvapen jejich přesností i 
snadnou ovladatelností“, zhodnotil svůj 
zážitek ze společné střelby na střelnici 

Daskabát kapitán Ruschhatup. Ve čtvr-
tek čeká účastníky zasazení a vyzvednutí 
vojáků průzkumných skupin na a z mís-
ta operace pomocí vrtulníků Mi 171 a 
Mi 24, takzvaná aeromobilní činnost. 
V následujících dnech pak mají společné 
česko-americké skupiny rovněž nabitý 
program, zahrnující bojové drily, taktic-
kou přípravu, patrolování, výběr pozoro-
vacích stanovišť  či  činnost při kontaktu 
s  nepřítelem. O nic nepřijdou ani spe-
cialisté jako odstřelovači a zdravotníci. 
Všechny akce se samozřejmě neobejdou 
bez velení a podrobného naplánování 
společným česko-americkým štábem. 

Hlavním cílem cvičení „Joint Corral“ 
je zdokonalit průzkumné jednotky obou 
států v taktických činnostech při vedení 
průzkumu a výměna bohatých zkuše-
ností z působení příslušníků texaské ná-
rodní gardy a prostějovských výsadkářů 
v  zahraničních operacích. Vojáci 102. 
průzkumného praporu jež je součástí 53. 
brigády průzkumu a elektronického boje 
tvoří jádro stávajícího 8. provinčního 
rekonstrukčního týmu v misi ISAF v af-
ghánském Lógaru.

______________________________
1. motorizovaný průzkumný prapor 

124. motorizovaného regimentu 56. 
brigády pěchoty má posádku v texa-
ském městě  Waco. Jednotka byla založe-
na 15. března 1929 jako součást 56. jízdní 

brigády a skládala se ze šesti podříze-
ných jednotek rozmístěných po celém 
Texasu. Největší ostruhy si průzkumný 
prapor vysloužil v  prvních speciálních 
operacích na bojišti Číny, Barmy a Indie 
v průběhu 2. světové války. Výjimečnost 
získal především tím, že až jako jeden 
z posledních jezdeckých praporů přestal 
v  roce 1944 používat živou „výzbroj“ a 
to koně. Zvířata nahradila lehká obrně-
ná vozidla typu HMMVW a motorové 

čluny ZODIAC. V  novodobé historii 
působila jednotka v  zahraničních ope-
racích v  Iráku a v  misi Mezinárodních 
pozorovatelů na Sinajském poloostrově 
v  Egyptě. V  současné době se prapor 
skládá ze štábu, třech průzkumných rot 
a roty podpory a jsou v něm zastoupeny 
průzkumníci, odstřelovači, pozorovate-
lé, zpravodajci, zdravotníci a logistická 
podpora.  poručice Kateřina Ramil

foto: svobodník Roman Štarha.

Vybavení prostějovských průzkumníků

Vector Festival a Cypres Anniversary 
jsou názvy dvou sportovně parašutistic-
kých akcí, které se letos v létě pořádaly 
na letišti u Prostějova. V obou případech 
se jednalo o mezinárodní setkání para-
šutistů, kteří tam po celý týden skákali 
ze dvou Turboletů L-410, helikoptéry 
MI-8 a také letounů Beech 99 a An-2. Na 
Cypres Anniversary se navíc pořádaly i 
noční seskoky. To vše doprovázel bohatý 
doprovodný program, živá hudba, jízdy 
ve vznášedle a mnoho dalšího. Akce byly 
pořádány za fi nanční podpory města 
Prostějov. Šárka Blašková

Fota: http://www.jump-tandem.cz/
cs/gallery/vector-festival.php , archiv 

Dropzone Prostějov

Prostějovské letiště centrem světového parašutismu

31. srpna 201131. srpna 2011 2525
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Zdravotnická škola zve opět seniory ke studiuZdravotnická škola zve opět seniory ke studiu
Střední zdravotnická škola Prostějov 

otevírá ve školním roce 2011/2012 již čtvr-
tý běh kurzu pro seniory, který má název 
Odpovědným přístupem ke svému zdra-
ví, k vitalitě a spokojenosti ve stáří, který 
je pořádán dík fi nanční podpoře Městské-
ho úřadu Prostějov.

Jak uvedla ředitelka školy Marie Dostá-
lová, je určen všem seniorům, kteří nechtě-
jí sedět doma, ale chtějí se něco dozvědět 
o svém těle, o zdravém životním stylu a na 
základě svého přání i v rozšířeném pokra-
čovacím kurzu o odborných zdravotnic-
kých tématech. Veškerou problematiku 
přednášejí zkušené lektorky, kterými jsou 
odborné vyučující na škole Eva Veselá a 
Ivana Vychodilová.

Kurz bude zahájen zhruba v  polovině 
září, termín bude upřesněn všem přihlá-

šeným, je rozdělen zhruba na deset dvou-
hodinových lekcí, vždy v odpoledních ho-
dinách a zájemci se mohou přihlásit buď 
na email: skola@szdravpv.cz, kde uvedou 
heslo KURZ SENIOR 4, telefonicky na čís-
le 582 343 861 a nebo osobně na sekretari-
átu školy na Vápenici 3.

Jak ředitelka na závěr uvedla, předcho-
zí tři běhy kurzu se setkaly s mimořád-
ným ohlasem a jak uvedli sami účastníci, 
byl pro ně podnětem k většímu zájmu o 

sebe sama. Účastníci na závěr ob-
drží i certifi kát o absolvování a to 
vždy z rukou představitelů města a 
jak jednou řekl při jednom z pře-
dávání současný starosta Miloslav 
Pišťák, těší se, že také jednou za-
sedne do školní lavice na „zdravce“ 
jako vzorný senior-student

Střední zdravotnická škola  - sdělení pro veřejnost
Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k několika případům chybné komu-

nikace se školou a následným informačním šumům, sdělujeme toto:
Veškerý úřední styk se Střední zdravotnickou školou Prostějov, Vápenice 3, 

lze provádět pouze přes ofi ciální školní email: skola@szdravpv.cz nebo telefon
582 343 861. Mgr. Ivana Hemerková jako současná místostarostka města již nevy-
konává funkci ředitelky školy, tudíž nemůže vyřizovat školní záležitosti, které jí ne-
ustále chodí na její osobní email.

S veškerými dotazy se lze obracet na zaměstnance školy v čele se současnou ředi-
telkou Mgr. Marií Dostálovou. Všechny zásadní a nové informace lze také nalézt na 
školním webu www.szdravpv.cz v sekci aktuality.

Děkujeme za pochopení. Mgr. Martin Mokroš – zástupce ředitelky školy.

Ve školním roce 2010/2011 absolvo-
vali první studenti nově koncipovanou 
maturitu sestávající ze státní a škol-
ní části. Ti, kteří neuspěli, půjdou ke 
zkoušce znovu. 

Konkrétně na Gymnáziu Jiřího Wol-
kera nesložil státní část maturity 1 stu-
dent, u školní části neuspělo 7 žáků. „Je 
to podobný počet jako v předchozích le-
tech, ale pro nás z toho vyplývá, že školní 
část zkoušky byla na našem gymnáziu 
těžší, než část státní. Podle mých infor-
mací, které se ke mně, jako k předsedovi 
Asociace středních škol Olomouckého 
kraje dostaly, řada škol z  obav před ná-

ročností státní maturity některé studenty 
ke zkouškám vůbec nepřipustila, takže 
čísla se pochopitelně na různých školách 
liší. Celkově, při hodnocení nové matu-
rity, musím říct, že jde o drahý a admi-
nistrativně náročný cirkus, který nijak 
nepřispěje ke zvýšení úrovně středních 
škol. Jde přitom o názor, který vyplynul 
z jednání ředitelů zastoupených v asocia-
ci. Nevěřím však, že současné minister-
stvo školství je schopné racionalizovat 
tento projekt,“ uvedl k  nové maturitě 
Michal Šmucr, ředitel GJW a předseda 
Asociace středních škol Olomouckého 
kraje. -jg-

Maturitu si na podzim zopáknou desítky
 studentů prostějovských středních škol
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Pedagogicko-psychologická poradna
Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov 
v rámci projektu Zdravé město a za fi nanční 
podpory města Prostějova bude v průběhu 
října a listopadu 2011 realizovat akreditovaný 
seminář.  Seminář bude v rozsahu 42 hodin  
a je určený pracovníkům organizací, které 
pracují s dětmi a mládeží.

Účastníkům semináře budou interaktiv-
ní formou předány informace a především 
osobní zážitkové zkušenosti, které mohou 
ihned využít v rámci primární prevence při 
práci s dětmi a mládeží.

Účastníci semináře získají přímé zkušenos-

ti s prací v komunitním kruhu a seznámí se 
s různými technikami, které mohou v rámci 
své činnosti s dětmi a mládeží plně využít pro 
ovlivnění skupinové dynamiky a především 
při vytváření a posilování zdravých vztahů ve 
vrstevnické skupině.

Cílem semináře je přispět k posílení kom-
petencí pracovníků, kteří se věnují práci 
s  dětmi a mládeží, ke snižování rizikového 
chování a nastartování zdravých vztahů ve 
skupině.

Zájemci o seminář se mohou blíže informo-
vat v Pedagogicko-psychologické poradně, tel. 
582 345 139, Mgr. V. Recová. 

Primární prevence při práci s dětmi 
a mládeží na Prostějovsku

Na konci školního roku bývá vždy více 
prostoru na různé exkurze a výlety. Proto 

jsme přivítali akce, kterou připravil Český 
svaz ochránců přírody, Regionální sdružení 
Iris pro studenty nižšího gymnázia zaměře-

nou geologické zajímavosti a výskyt hmyzu 
v nedalekém chráněném území Přírodní 
park Velký Kosíř. Na třech stanovištích zís-
kali studenti informace o geologickém slo-
žení, o výskytu hmyzu a o ochraně této lo-
kality. K většímu poznání přispěla i naučná 
stezka, která přiblížila studentům zajímavou 
formou jednotlivé pozoruhodnosti eko-
systému. Na základě těchto informací pak 
studenti vyplňovali pracovní listy, které také 
připravili pracovníci IRISu. Za vydařenou 
exkurzi patří ochráncům přírody velký dík 
a těšíme zase na  příští rok.

Mgr.Jana Krčová, Cyrilometodějského 
 gymnázia, foto autorka

Exkurze studentů CMG v Prostějově na Kosíř

Systém vzdělávání v BIG BEN SCHOOL

Pro prostějovské děti každoročně vypisujeme více než 
30 kurzů v různých termínech a úrovních. To poskytuje 
rodičům možnost vybrat si nejvhodnější termín, sklou-
bit angličtinu s dalšími kroužky a nám zajišťuje zvolit 
optimální jazykovou úroveň na míru pro každé dítě (tzn. 
nehrozí spojené skupiny 4 letých a např. 7 letých dětí).
 
Nabízíme kurzy pro děti od 3 do zhruba 15 let. Kurzy 
se dělí na 2 typy: Intensive (levnější, bez rodilého mluv-
čího) a Exclusive (dražší, s rodilým mluvčím). Pro děti 
předškolního věku nabízíme tzv. kurzy PRESCHOOL, 

které mohou být alternativou či doplňkem k naší výuce 
angličtiny v mateřské škole. Poté na výuku PRESCHOOL 
navazuje náš hlavní výukový plán PGS (Progress Gradua-
tion System) založený na systému stupňů, tzv. GRADES 
až do zhruba 15-ti let dítěte. Rozpisy a popis těchto 
stupňů + info o našem vzdělávacím systému naleznete na 
www stránkách školy.  

Naše kurzy probíhají vždy 2x týdně po 40 minutách, 
buď vždy v Pondělí + Středa, nebo v Úterý + Čtvrtek, ve 
stejný čas (tedy např. Pondělí a Středa od 13.30 do 14.10). 
Aktuální rozpis kurzů s momentální obsazeností nalez-
nete na webu školy. V případě nejistoty ohledně správ-
ného kurzu nás neváhejte kontaktovat! Vždy vám rádi 
poradíme, jsme tu od toho!

Jak poznat že má výuka smysl?

Vždy se při volbě jazykové školy zajímejte o to, co je 
obsahem a především cílem výuky. Nespokojte se s 
obecnými frázemi o úžasnosti jednotlivých škol a jejich 
„revolučních“ metod. Studium jazyka bylo, je a bude 
především o dlouhodobém úsilí, systematické výuce a 
obrovské trpělivosti ze strany žáka i učitele. Žádný zá-
zračný elixír či výukový program na CD za tisíce korun 
vám angličtinu do hlavy nenaleje. V naší jazykové škole 
Big Ben si rádi stanovujeme jasné, konkrétní a snadno 
měřitelné cíle. Nezpochybnitelným měřítkem úspěšnosti 
jsou pro nás výsledky našich studentů u mezinárodních 
zkoušek University of Cambridge ve Velké Británii. Sys-
tém těchto certifi kátů, které ve světe organizuje Britská 
rada, je nejrespektovanějším měřítkem jazykové úrovně. 

Proč to stojí za to?

Certifi káty Cambridge jsou široce uznávány zaměstnavateli, 
institucemi po celém světě, ale také univerzitami a vysokými 
školami. Seznam českých vysokých škol, které zkoušku uznávají 
naleznete na www.big-ben.cz nebo www.britishcouncil.cz. Při 
přijímacím řízení tyto zkoušky uznávají např. UP Olomouc - 
lékařská fakulta, VUT Brno - stavební fakulta, UTB ve Zlíně, 
UK - lékařská fakulta, atd. Na jiných vysokých školách není 
nutná docházka do kurzů AJ během studia, student získává 
kredity navíc nebo nemusí vůbec skládat závěrečné zkoušky z 
AJ - např. Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Karlova 
v Praze, VUT Brno, UTB Zlín, University of New York Praha, 
Slezská univerzita Opava, Technická univerzita Liberec, UJEP 
Ústí n. Labem, ČVUT Praha - dopravní fakulta, atd. 

V dnešní době hraje jazykové vzdělání nezanedbatelnou roli. 
Jde o dovednost, která pomůže dětem rozvinout jejich poten-
ciál, uskutečnit své životní představy, a dosáhnout vytoužených 
cílů v dospělosti. Pro mladého člověka, který bude chtít obstát v 
ostré konkurenci a plně využít pracovních příležitostí, které se 
mu v životě naskytnou, je cizí jazyk základním předpokladem 
k úspěchu.

• VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ o interaktivní výuko-
vé CD „Astérix - Naučte se anglicky“ v ceně 995,- 

CZK na FACEBOOKU ŠKOLY!
• UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA PRO NOVÉ 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 3-6 LET: PONDĚLÍ 12.9.2011 
V 16.00 V BIG BENU NA VODNÍ UL. 17 V PROS-

TĚJOVĚ! ONLINE REZERVACE NA UKÁZKOVOU 
HODINU NA WWW STRÁNKÁCH ŠKOLY!

www.big-ben.czwww.big-ben.cz

BIG BEN SCHOOL Prostějov/pr -
V sobotu 18. června 2011 se v budově 
Britské rady Univerzity Palackého v 
Olomouci konaly mezinárodní zkoušky 
Cambridge KET (1. stupeň zkoušek 
pro dospělé). Všech devět přihlášených 
dětí z celého Olomouckého kraje bylo z 
prostějovské jazykové školy BIG BEN, 
přičemž nejmladšímu účastníkovi bylo v 
době konání zkoušky rekordně nízkých 
jedenáct roků! Všechny tyto děti dochází 
do Big Benu několik let, většina pak již od 
mateřské školy. Vyplněné testy byly odes-
lány přímo do centra University of Cam-
bridge ve Velké Británii a výsledky byly 
oficiálně zveřejněny na internetu o cca šest 
týdnů později, dne 27. července 2011. A 
výsledky jsou senzační! 
Všech devět dětí zkoušku úspěšně složilo 
(Pass), přičemž osm z nich dokonce s vyz-
namenáním (Pass with Merit)! Toto vyzna-
menání se uděluje všem absolventům, kteří 
dosáhli u zkoušky vyššího hodnocení než 85 
bodů ze stovky!! Všem dětem i jejich rodičům 
tímto škola gratuluje. Originály certifikátů vy-
dávaných přímo univerzitou v Cambridge děti 
obdrží v průběhu měsíce září.
Prostějovská Big Ben School je tak jedinou 
jazykovou školou v této zemi, která sys-
tematicky, v souladu se svým vzdělávacím 
plánem, připravuje jedenácti až třináctileté děti 

k dospěláckým jazykovým zkouškám Cam-
bridge University, a navíc s takovými výsled-
ky. Ve školním roce 2009/2010 jsme se také 
dle statistik British Council stali nejúspěšnější 
jazykovou školou co do úspěšnosti a počtu 
přihlášených dětí ke zkoušce Starters v České 
republice. Více informací o těchto certifikátech 
najdete na internetových stránkách www.brit-
ishcouncil.cz. 
Pro zajímavost uvádíme, že zkoušku Cam-
bridge KET (1. stupeň Cambridgských 
zkoušek) již uznává v průběhu studia např. 
Masarykova Univerzita v Brně, fakulta filo-
zofická a lékařská nebo fakulta stavební VUT 
v Brně! V dalších letech plánujeme výrazně 
zvýšit počet dětských absolventů zkoušek a 
odměnit děti, které k nám dochází dlouhodobě 
a zakončí své studium u nás certifikovanou 
zkouškou.
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Konference Českého Konference Českého 
červeného křížečerveného kříže

Odborná konference pro ne-
lékařské zdravotnické pracov-
níky dne 24. září ( sobota ) a 26. 
září (pondělí) 2011

pořádá Oblastní spolek ČČK 
Prostějov, Milíčova 3, 79601 Prostě-
jov, zast. Ing. Lenkou Černochovou, 
ředitelkou, mobil : 723005411, e-
-mail : prostejov@cervenykriz.eu, IČ : 
00426369, www.cervenykrizprostejov.
cz

Odborná konference bude probíhat 
v sídle organizace

Téma : Diabetes mellitus – 
tak, jak jde život

Pitný režim
Plísně v lidském těle
První pomoc u tržných ran 

a vbodlého předmětu v těle 
včetně realistického maskování zra-
nění

Cena za 1 osobu  200 Kč, platba 
při prezenci na začátku konferen-
ce. Přihlášky na e-mail : prostejov@
cervenykriz.eu nebo SMS na mobil : 
723005411 ( uveďte svoje jméno a da-
tum narození do osvědčení ).

Lukáš Běhal z Obchodní akademie Prostějov Lukáš Běhal z Obchodní akademie Prostějov 
na MS ve zpracování textů a informacína MS ve zpracování textů a informací

Ve dnech 10. – 15. července 2011 
se uskutečnilo v Paříži v rámci kon-
gresu světové federace INTERSTE-
NO Mistrovství světa ve zpracování 
textů a informací. Soutěže se zúčast-
nilo 620 soutěžících z 35 zemí celého 
světa.

Také Prostějov zde měl svého zá-
stupce Lukáše Běhala, žáka 3. ročníku 

Obchodní akademie Prostějov. Soutě-
žil v  disciplíně „Textproduction – JU-
NIORS, standard keyboard“, tzn. 30 
minutový opis z papírové předlohy 
s  penalizací 100 za chybu. Výsledkem 
11  205 úhozů za 30 minut (396 úhozů 
za minutu s procentem chybovosti 0,06) 
se umístil z 51 soutěžících na 18. místě.  
Účast na této světové soutěži mu umož-

nilo město Prostějov z veřejné finanční 
podpory, dalšími sponzory byli Auto-
busová doprava Pavel Studený, s. r. o. a 
bývalý absolvent školy Marek Černošek. 

Věříme, že se nám podaří odhalit dal-
ší talentované žáky, kteří podle vzoru 
Lukáše budou trénovat tak, aby mohli 
reprezentovat ČR za dva roky na MS 
v Gentu.  -red-

19. září - Velká novela zákoníku práce 
(novelizace zákona 262/2006 Sb., platná od 
1.1.2012) 

Akreditovaný seminář Ministerstvem 
vnitra ČR, účastníci obdrží certifi kát o ab-
solvování.  Přednáší Dr. Jiří Toman, Csc. - 
odborný renomovaný lektor s manažerskou 
praxí. Praxi vykonal na pozicích vedoucího 
kanceláře generálního ředitele a personálního 
manažera velkých akciových společností. Je 
pedagogem na Veřejně správní akademii v 
Brně. Lektorskou činnost realizoval u řady 
fi rem a v otevřených kurzech v Praze a Brně. 
Seminář se uskuteční dne 19. září 2011 od 9 
hodin v Národním domě Prostějov.

14. října - Malá důchodová reforma a 
související změny v důchodovém pojištění 

Odborný seminář, na kterém lze získat 
ucelený přehled k  tzv. „malé důchodové 
reformě“ a informace o souvisejících změnách 
v důchodovém pojištění k 30.9.2011 a k 1.1.2012 
vč. problematiky ELDP a její vyplňování (prak-

tické příklady). Seminář se uskuteční v pátek 
14. října 2011 od 9 hodin v Národním domě 
Prostějov. I na tento seminář se nám podařilo 
zajistit zkušenou lektorku,  tentokráte v oblasti 
důchodového pojištění - Bc. Taťánu Sojkovou. 

V případě zájmu je nutné potvrdit účast na 
OHK, kde také získáte k oběma seminářům 
podrobné informace,  tel. č. 582332721, 
582332721, email: ohkpv@ohkpv.cz   Dopo-
ručujeme Vám včasnou rezervaci místa.

Poděkování Městu Prostějov za 
poskytnutí VFP

OHK v Prostějově si dovoluje touto cestou 
poděkovat Městu Prostějov za poskytnutí 
veřejné fi nanční podpory na projekt „Infor-
mační a internetové místo při OHK v Pros-
tějově pro rok 2011“.

Díky tomuto projektu mají podnikatelé 
usnadněn přístup k aktuálním a kvalifi kova-
ným informacím z podnikatelského prostře-
dí. Cílovou skupinu tvoří nejen podnikatelé, 

ale i nezaměstnaní, kteří mají zdarma přístup 
na internet a mají tak další možnost při hle-
dání vhodného zaměstnání. Při realizaci 
tohoto projektu úzce spolupracujeme s Úřa-
dem práce v Prostějově.

Kontakty pro zájemce o výše uvedené 
služby a další podrobné informace k pro-
jektu: tel.č. 582332721, 582332489, ohkpv@
ohkpv.cz , www.ohkpv.cz

CZECHPOINT NA OHK

bez čekání, stačí pouze zavolat či poslat 
email

Ověřování:
Ověřování listin a ověřování pravosti pod-

pisu
Ověřené výpisy z:
Obchodního rejstříku, Katastru nemo-

vitostí, Živnostenského rejstříku, Rejstříku 
trestů, Insolvenčního rejstříku, Regis-
tru řidičů-výpis bodového hodnocení osoby, 

Seznamu kvalifi kovaných dodavatelů, Regis-
tru Ministerstva životního prostředí – infor-
mační systém odpadového hospodářství.

Další služby:
Provedení autorizované konverze doku-

mentů, Vyřízení žádosti o zřízení datové 
schránky, Přijetí podání podle § 72 živnos-
tenského zákona.

 Nadstandardní službou je vystavení vý-
pisu na základě telefonického nebo emailo-
vého požadavku a při jednorázovém větším 
množství objednaných výpisů, dovoz přímo 
ke klientovi! Výpisy získáte bez čekání, v pří-
jemném prostředí, parkoviště zdarma přímo 
u budovy kanceláře. 

Provozní doba:   Po-Čt  8,00 – 11,30  12,30 
- 16,00 hod     Pá  8,00 - 13,00 hod

Možnost dohodnutí termínu i mimo pro-
vozní dobu, stačí jen zatelefonovat!

Kontakty: Lidická 6, tel.č. 582332721, 
582332489, ohkpv@ohkpv.cz  www.ohkpv.cz

Helena Chalánková
Ředitelka OHK v Prostějově

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ PŘIPRAVILA NA MĚSÍCE ZÁŘÍ A ŘÍJEN TYTO ODBORNÉ SEMINÁŘE:

O letošních prázdninách se konal 7. 
ročník fi lmového tábora v Sobotíně, který 
organizuje Gymnázium J. Wolkera pod zá-
štitou náměstka hejtmana Olomouckého 
kraje Mgr. Aloise Mačáka, MBA ve spo-
lupráci s  Městskou knihovnou, Divadlem 
Point.

Ani deštivé počasí nevzalo tvůrčí nadšení 
letošních účastníků tábora. Začátek patřil 
čtyřem desítkám Juniorů od 9 do 17 let, kteří 
zpracovávali svou literární tvorbu. Vybrali si 
ze svých námětů celkem pět a ty si pak na-
točili. Vznikly tak žánrově pestré krátké fi lmy 
– detektivka, hudební klip, horor, dokument 
a komedie. Lektoři se v jednotlivých dílnách 
(fi lmová, hudební, výtvarná, taneční a tvůrčí 
psaní) věnovali nejen práci na konkrétních 
fi lmech, ale také na samostatných projektech 
(např. vydávání časopisu, výroba keramiky a 
plastik, hraní v kapele, trénink tanečního vy-
stoupení a další). 

V další etapě se k Juniorům přidalo 11 me-
zinárodních studentů z Rotary klubu (z 11 
evropských zemí), kteří okamžitě začali vy-
tvářet krátké projekty podle svých literárních 
námětů. Spolupráce mezi Internacionály a 
Juniory byla naprosto perfektní a řeč fi lmu 
odstranila i pomyslnou jazykovou bariéru. 
Pro všechny bylo obrovskou motivací pro-
mítání fi lmů z minulých ročníků fi lmového 
tábora na Velkolosinském velkofi lmovém 
minifestivalu, kterého se zúčastnil Josef 
„Pepi“ Lustig, dokumentarista a fi lmař (syn 
spisovatele Arnošta Lustiga). Pepi Lustig ne-
šetřil chválou, ale měl také několik kritických 
poznámek k začínajícím fi lmařům. Nakonec 
požádal o naše fi lmy, aby je mohl promítnout 

ve Washingtonu, kde žije. (Na oplátku nám 
věnoval svůj fi lm Můj fotr a jeho nejoblíbenější 
koncentráky.) Nové fi lmy ocenili také diváci, 
kteří se sjeli na premiéru krátkých fi lmů v zá-
věru juniorského turnusu. Tradičně dorazil 
i Mgr. Alois Mačák, MBA a předal účastní-
kům sladkou odměnu.

Poslední etapa fi lmového tábora patřila 
účastníkům od 18 let – Seniorům. Ti se nej-
prve pustili do svých individuálních projektů 
a začali chystat natáčení připravovaného „ce-
lovečeráku“. Bohužel počasí tomuto projektu 
nepřálo. Ale jak se říká „všechno zlé, je pro 
něco dobré“, místo toho vznikly krátké fi l-
my výjimečné kvality. Rozsah práce, kterou 
zvládli Senioři společně s  Internacionály za 
pět dní, ohromil nejen lektory, ale také sa-
motné účastníky. Velice bychom si přáli, aby 
stejně tak ohromil i diváky, kteří se přijdou 
v září podívat na promítání do Divadla Po-
int. -js-

Ohlédnutí za filmovým táborem 
Sobotín 2011
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OČNÍ ODDĚLENÍ PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICE ZÍSKALO NOVÝ PŘÍSTROJ OČČČNÍÍ ODDDĚLLEENÍÍ PRROSTTĚJJOOOVSKKÉÉ NEMOCNNICEE ZZÍSSKKALLO NNOVVVÝÝ PŘŘÍSSTTROOOJ 
POMŮŽE VČAS ODHALIT NAPŘÍKLAD ZELENÝ ZÁKAL

Jeden z nejmodernějších očních diagnos-
tických přístrojů získalo Oční oddělení pro-
stějovské nemocnice. Spektrální optický ko-
herentní tomograf (OCT), který umožňuje 
provést nejpodrobnější vyšetření zrakového 
nervu a sítnice, přišel na téměř 1,2 miliónu ko-
run. Přístroj tohoto typu dosud oční oddělení 
nevlastnilo.

„Díky tomuto vyšetření může lékař daleko 
dříve a přesněji diagnostikovat některá onemoc-
nění oka a sledovat průběh léčby nebo terapeu-
tického zákroku. Pokud pacient podstoupí vyšet-
ření na OCT včas, zvýší tím šanci na úspěšnost 
případné léčby a minimalizuje rizikovější proje-
vy onemocnění,“ říká primář očního odděle-
ní nemocnice MUDr. Petr Frgál s tím, že vy-
šetření za pomocí OCT se využívá u různých 
typů onemocnění oka, například u věkem 
podmíněné makulární degenerace, diabetic-

ké retinopathie (nezánětlivé postižení sítnice), 
jiných sítnicových onemocnění, u zeleného 
zákalu, vyšetření zrakového nervu, rohovky a 
komorového úhlu přední části oka. 

Přístroj OCT (z anglického Optical Cohe-
rence Tomography) představuje jednu z nej-
modernějších a vysoce přínosných zobrazo-
vacích metod k vyšetření zadních a předních 
struktur oka (sítnice, optický nerv, rohovka, 
předněkomorový úhel). Pacienti tak získají 
jedinečnou možnost neinvazivního vyšet-
ření oka, kdy lékař vidí i hluboké vrstvy oka 
v trojrozměrném (3D) modelu. „Výsledkem 
vyšetření je obrazový OCT tomogram, tedy řez 
strukturou oka, podobný klasickému zobrazení 
počítačovou tomografi í. Oproti tomu však OCT 
dosahuje vysokého prostorového rozlišení, řádo-
vě v mikrometrech,“ vysvětluje MUDr. Frgál.

Vyšetření je zcela bezbolestné, bez kon-

taktu s okem trvá zhruba deset minut. „Pa-
cient sedí s podpěrou brady a čela, a pouze 
sleduje světlo fi xačního bodu. Slabé paprsky, 
které přístroj vysílá, jsou zcela zdravotně ne-
závadné,“ uvádí primář s tím, že někdy je 
potřeba aplikovat kapky na rozšíření zor-
nice, v takovém případě je nutné počítat s 
omezenou možností řízení auta. „Protože 
toto vyšetření využívá optického  paprsku 
a jeho odrazu, je neproveditelné u očí, které 
mají neprůhledná média – tedy rohovku, čoč-
ku nebo sklivec,“ dodává MUDr. Frgál.

Vyšetření novým přístrojem zatím nehradí 
zdravotní pojišťovny a vyšetření jednoho oka 
stojí 300 korun. Na vyšetření se může objednat 
i sám pacient, který má zájem zjistit stav svých 
očí. S ohledem na nenáročnost a šetrnost ce-
lého vyšetření je to také možnost prevence i 

u pacientů, kteří si chtějí ověřit stav svých očí. 
Objednávky je možné provádět přímo v oční 
ambulanci nemocnice nebo telefonicky na čís-
le 582315510. Ing. Hana Szotkowská, 

mluvčí holdingu AGEL,  
hana.szotkowska@agel.cz

Prostějovská nemocnice, která je čle-
nem skupiny AGEL, otevřela novou 
dětskou kardiologickou ambulanci. Ta 
nabízí spektrum vyšetření k  posouzení 
zdravotního stavu nejmenších pacientů 
a k  odhalení případné vrozené srdeční 
vady.

 „Vyšetření je vhodné pro děti, které pro-
vozují fyzicky náročný druh sportu jako je 
například hokej, fotbal, volejbal, basketbal, 
tenis, atletika, cyklistika nebo tanec a pro 
všechny děti, které rády sportují a potřebu-

jí pomoci určit optimální zátěž a tepovou 
frekvenci při sportu,“ říká vedoucí lékařka 
ambulance MUDr. Jana Hanáková s tím, 
že k otevření ambulance vedl především 
velký zájem o toto posouzení. „Specializo-
vanou péči mohou využívat nejen pacienti z 
Prostějovska a okolí, ale i z jiných regionů,“ 
doplňuje lékařka.

Kombinací ergometrie, spiroergomet-
rie, záznamu EKG a ultrazvuku srdce lze 
nejen s velmi vysokou pravděpodobností 
vyloučit do té doby němou srdeční vadu, 

případně poruchy rytmu, ale i posoudit 
současnou kondici pacienta a případně 
korigovat jeho další tréninkový plán.

Ambulance tak nabízí komplexní spek-
trum vyšetření, kterými by měly aktivně 
sportující děti nejlépe jedenkrát za rok 
absolvovat. „Srdeční vada, případně aryt-
mie - zvláště  nepoznaná-může pacienta 
ohrozit na životě. V běžném denním režimu 
může zůstat skryta, ale při fyzické náma-
ze se může plně projevit a způsobit vážné 
zdravotní komplikace. Zdraví dětí by mělo 

být vždy na prvním místě, při optimálním 
nastavení zátěže si dítě sport více užije, a 
přitom zbytečně nepřetěžuje organismus,“ 
uvádí MUDr. Jana Hanáková.

Nová dětská kardiologická ambulance 
se nachází ve druhém patře dětského pavi-
lonu (vstup jako na dětskou pohotovost). 
Dveře nové ambulance budou dětským 
pacientům otevřeny v úterý, středu a čtvr-
tek od 08.00 do 15.00 hodin. Objednání či 
další informace o nové ambulanci lze zjistit 
na telefonním čísle 582 315 645.

O MALÉ SPORTOVCE BUDE PEČOVAT NOVÁ DĚTSKÁ KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICE

VÝHODNÁ NABÍDKA POZEMK
A CIHLOVÝCH RODINNÝCH

DOM  V LOKALIT

PROST JOV - MOSTKOVICE

KONTAKT:

RD Styl a.s.,
ul. Darwinova
Olomouc Sv. Kope ek
tel.: 731 505 414
e-mail: olomouc@rdstyl.cz

www.rdstyl.cz

Vzorový d m v Olomouci
otev en denn

v etn  sobot a ned lí
od 10 do 17 hodin

inzerce radnicni listy 108_158_Prostejov mostkovice_01.indd   1 23.8.2011   8:36:39

KURZY ORIENTÁLNÍCH TANCŮ:
od 5. září 2011

Začátečnice : 
pondělí  19:45 – 20:45,
 čtvrtek  17:45 – 18:45 – Společenský dům, Komenského 6

Středně pokročilé :
středa  19:30 – 20:45 – REMI, Českobratrská ulice

Pokročilé :
čtvrtek  19:30 – 21:00 – REMI, Českobratrská ulice
    Úterý  17:30 – 19:00 – M. Ulického 882, Kostelec na Hané

Další informace:
www.aysun.cz                  www.jahanara.cz
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Všeho moc škodí a také nadměrná 
péče o zvukovod může způsobit více 
škody než užitku. Zvláště v  tomto 
ročním období, dusném a vlhkém, 
se však chovatelé mohou setkat se 
situacemi, kdy se stává správné čiš-
tění uší nezbytným. Je to především 
nyní, v  období,  kdy se psi rádi a 
často koupou („psi plavci“). Voda, 
která se dostává do uší, význam-
ně narušuje přirozené bakteriální 
osídlení uší. 

Zvýšenou pozornost je třeba věno-

vat boltcům a zvukovodům bohatě 
ochlupeným a také tehdy, pokud se 
ve vnějším zvukovodu objeví vět-
ší množství mazu nebo je zvukovod 
zúžený a špatně průchodný. V přípa-
dě, že se pes dlouhodobě potýká se 
záněty zvukovodu, je pravidelná péče 
o zvukovod a boltec součástí léčby. 
Naopak, zvukovod by se neměl čistit 
v  případě náhle vzniklého bolestivé-
ho třepání, které v  létě často vyvolá 
uvízlé cizí těleso, obvykle travní osi-
na. Neopatrným čištěním pomocí va-

tových tyčinek se osina posune hlou-
běji do zvukovodu a zkomplikuje její 
vybavení. Používání vatových tyčinek 
v domácnostech je častým nešvarem, 
který velmi často vede k  vytvoření 
mazové zátky nebo k uvolnění va-
tového smotku ve zvukovodu. K  vý-
plachům nikdy nepoužívejte peroxid 
vodíku ani doma připravované rozto-
ky. Pokud si nejste jisti, že zvukovod 
čistíte správně, poraďte se se svým 
veterinářem.   -red-

 Ilustrační foto

Veterinární poradna: Kdy je u psů vhodné přistoupit k čištění uší?

Sportovní den na kolečkách se blíží
Kdy?     sobota 17. září od 13.00 hodin 
   (volné rozbruslení už od 9.00)
Kde?     severní obslužná
Novinka:   závod maminek na bruslích s kočárkem
Vyvrcholení:  závod na 10 a 21 kilometrů
Pořadatel:   Adrenalinsport klub Prostějov
Doprovodný program:   zorbing, hudba, občerstvení, HELIA SPORT poradí 

s kolečkovými bruslemi
Záštitu převzal starosta města Miroslav Pišťák

17. 9. 2011 na kurtech DTJ (vedle Aqua parku)
se koná od 15 hod 3-hodinový spinningový maraton
pod širým nebem - s následným promítáním fi lmu.

Občerstvení zajištěno. 
FIT KLUB KUBUS

OTEVÍRÁ V OLOMOUCI STUDIUM:
• ARTETERAPIE

• GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE
• PSYCHOLOGIE

Angličtina pro děti Prostějov/Helen Doron 
Early English si začíná pomalu chystat aktovky. 
Od 29. srpna do konce září budou probíhat zá-
pisy „LAST MINUTE“ v souladu s celorepub-
likovou kampaní Helen Doron Early English 
pod heslem „Děti z Prostějova odmalička ve 
výhodě“. 

Proč ve výhodě? Protože v  angličtině. Je 
zbytečné opakovat, že znalost cizího jazyka, 
konkrétně angličtiny, která se stala esperantem 
dnešní doby, je onou klíčovou výhodou. Jazyk, 
který se učí s láskou, pozitivní motivací a náleži-
tou péčí a umem, je jazyk, který se učí snadno a 
přirozeně, byť u velmi malých dětí to může být 
učení do zásoby. „Helen Doron Early English-
-Angličtina pro děti Prostějov staví právě na po-
zitivním, hravém, ale systematickém přístupu 
a práci s dětmi. Rozvoj jazykové znalosti je pak 
promyšleně navázán na rozvoj všech dalších 
dovedností adekvátních tomu kterému vývojo-
vému období. Zásadní je naprosto profesionál-

ní, individuální a takřka rodinná atmosféra a 
péče o malé a mladé studenty. To je další výho-
dou a tím, co se vysoce cení  v mezinárodním 
měřítku,“ nechala se slyšet Eva Šmídová, mana-
žerka Angličtiny pro děti Prostějov. „Jako každý 
rok pobývám přes léto v USA a samozřejmě 
podnikám výpravy do školských zařízení. Škola 
nám zde už začala a díky dobrovolnické práci 
jsem měla možnost se přesvědčit, že my v Pro-
stějově poskytujeme nadstandardní službu pro 
děti a rodiče, a že se naši milí studenti ve světě 
neztratí,“ dodala Šmídová.

Nový školní rok začíná pro Angličtinu pro 
děti Prostějov/HDEE 5. září 2011 a bude mu 
předcházet „Last minute“ zápis, který začíná 
29. srpna a trvá do konce září. Zájemci do kur-
zů se mohou domlouvat individuálně. V po-
bočce Drnovice-Vyškov budou demo hodiny 
a zápisy směřovány na dva první zářijové pátky. 
Noví studenti mohou do kurzu „naskočit“ bez 
problémů během září 2011.    -in-

 ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE  BACK TO SCHOOL 
DĚTI Z PROSTĚJOVSKA OD MALIČKA VE VÝHODĚ
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Senzačního úspěchu dosáhli do-
rostenci nohejbalového oddílu TJ 
Sokola I Prostějov na Mistrovství 
ČR juniorů v nohejbale trojic a dvo-
jic, které pořádal Slavoj Český Brod 
ve dnech 2. a 3. července 2011. Na 
tomto vrcholném mládežnickém 
šampionátu získali mladí hráči So-
kola I Prostějov titul mistrů české 
republiky ve trojicích i ve dvojicích 
a to ještě oslabeni o letošního mis-
tra Evropy juniorů K. Pacejku!

V sobotním klání trojic měl Sokol 
I Prostějov ve startovním poli 20-ti 
nejlepších juniorských trojic ČR dvě 
sestavy. Sokol I Prostějov A hrál v se-
stavě: T. Drobil, L. Rosenberk a L. 
Wiesner, druhá trojice v  sestavě: L. 
Pírek, M. Štěpánek a M. Kolář. Po zá-
pasech ve 4 základních skupinách se 
hrálo vyřazovací play-off do něhož 
šel Prostějov A z 1. místa ve skupině 
a Prostějov B ze 2. místa ve skupině. 
Druhý výběr Prostějova v boji o po-
stup do osmifinále podcenil soupeře 
z Chabařovic a byl překvapivě z dal-
ších bojů vyřazen. Trojice Sokola I 
A si vedla i ve vyřazovacích bojích 
skvěle, postoupila bez problémů do 
čtvrtfinále, i do semifinále, v  boji 
o postup do finále vyřadila Hapon 
Horažďovice A. Finálový souboj se 
stal exhibicí mladých hanáků, kteří 
doslova“sestřelili“ nebezpečný tým 
Českých Budějovic 2:0 ( 10:4 - 10:3 
) a vybojovali svůj letošní první titul 
mistrů republiky.

V  nedělních bojích dvojic starto-
valo dokonce 24 dvojic z celé repub-
liky, Sokol I Prostějov hrál v sobotní 
vítězné sestavě T. Drobil, Rosenberk 

a Wiesner a B tým hrál pouze ve dvo-
jici L. Pírek - M. Kolář. Po utkáních 
v 8 základních skupinách postoupili 
z  1. místa přímo do osmifinále obě 
prostějovské sestavy. Dvojice Sokola 
I Prostějov A i B porazila v  osmifi-
nále všechny své soupeře. Ve čtvrt-
finále porazil Sokol I B velmi dobrý 
tým SK Kotlářky Praha B po velmi 
dramatickém boji 2:1, rozhodující 
set 10:9 a první sestava Prostějova 
vyřadila SKP Žďár nad Sázavou 2:0. 
V semifinále měl tak tým Prostějova 
jako jediné družstvo hned 2 sestavy, 
které ovšem bohužel v  boji o finále 
narazili na sebe. Důraznější a přes-
nější dvojice Drobil - Rosenberk si 
vybojovala své další finále, Sokol I 
Prostějov B v  boji o bronzové me-
daile přehrál po výborném výkonu 
České Budějovice B 2:0 a obsadil 
tak krásné 3. místo. V  nejhezčím a 
nejdramatičtějším utkání celého dne 
zvítězil ve finále Sokol I Prostějov A 
nad SK Kotlářkou A 2:1  ( 9:10 - 10:8 
- 10:8 ) a vybojoval double – další 
titul mistrů republiky, tentokrát ve 
dvojicích.

Kluci hráli po oba dny fantasticky, 
musím mluvit o jejich předvedené hře 
i soustředěném výkonu pouze v  su-
perlativech a to nedělám často. Sestava 
Drobil, Rosenberk a Wiesner se výborně 
doplňovala, měla mnohdy nechytatelný 
útok a vynikající hru v poli. Ve dvojicích 
mě velmi příjemně překvapila i nově se-
stavená dvojka L. Pírek - M. Kolář, kte-
ří měli výborné pole a chytrý a pestrý 
útok.  Dosažené výsledky jsou skvělou 
tečkou za první polovinou letošních 
mládežnických soutěží.

Dvojnásobný titul mistrů republiky 
nohejbalistů Sokola I Prostějov.

Pořadí na prvních 4 místech trojic: Pořadí na prvních 4 místech dvojic:

TJ Sokol I Prostějov 1. TJ Sokol I Prostějov
Dynamo České Budějovice A 2. SK Kotlářka Praha
SK Kotlářka Praha  A 3. TJ Sokol I Prostějov
Hapon Horažďovice  A 4. Dynamo České Budějovice  B

Sobota 3. září  a středa 28. září:  tyto 
dva termíny si můžete zapsat do kalen-
dáře, pokud si chcete  zdarma vyzkou-
šet nordic walking – tedy specifickou 
techniku chůze se speciálními  holemi. 
V předchozích třech měsících byly ter-
míny lekcí plánované vždy na pátky. 
Tentokrát jsem vyšla vstříc těm zájem-
cům, kterým pátky nevyhovovaly. Při-
pomínám, že jde o krátké seznamovací 
lekce s  pohybovou aktivitou, která je 
vhodná téměř pro každého - a zvlášť 
pro lidi jakéhokoliv věku s  různými 
zdravotními omezeními či nadváhou. 
Přínos  má ale i pro ty, kdo si chtějí 
zlepšit kondici.

Na sobotu 3. září  jsem naplánovala vý-
šlap,  který začne na náměstí v Plumlově 
a skončí v Mostkovicích u občerstvení U 
čápa. Autobus z Prostějova jede v 11.15 
hodin, v Plumlově se na zastávce sejde-
me v 11.35 hodin. Odtud půjdeme kolem 
Podhradského rybníka a přehrady pod 
hráz k minigolfu a potom do Mostkovic, 
odkud jede autobus zpět do Prostějova 

ve 13.25 hodin. Jde o velmi nenáročnou 
trasu, kterou zvládnou i lidé, kteří mají 
zdravotní problémy. 

 Ve středu 28. září budeme chodit v Ko-
lářových sadech v Prostějově, a sice v 10 
a v 17 hodin. Sraz je vždy u hvězdárny. 
Na všechny termíny je nutné se předem 
přihlásit u instruktorky Lenky Sehnalové 
buď na telefonu 732 635 360 nebo mai-
lem na adrese Sehnalovalenka@seznam.
cz. V  přihláškách uvádějte i svou výšku 
(abych pro vás mohla přichystat hole 
vhodné délky) a telefonický kontakt (pro 
případ, že by se lekce z různých důvodů 
nekonala).

Výuku nordic walkingu podpořil pro-
jekt Zdravé město Prostějov. Díky tomu 
se už téměř  150 lidí ve věku od 11 do 82 
let přesvědčilo o tom, že chůze s holemi 
je ideální volba pro všechny, kteří chtějí 
aktivně ovlivňovat své zdraví, kondici a 
váhu. Nordic walking je navíc dobrá zá-
bava! Text a ilustrační foto: 

 Lenka Sehnalová 
 Redakčně zkráceno

Zkusili jste už nordic walking? 
Máte další šanci!

Projekt Zdravého města Prostějov pokračuje i v září

Muži a mladí lidé si většinou myslí, že chůze s holemi je dobrá tak akorát 
pro „staré a nemocné“. Když si nordic walking vyzkoušejí v praxi, bývají pře-
kvapeni...  
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ZÁPIS do TS 
R.A.dance

Taneční skupina R.A.dance pořádá zápis 
na sezonu 2011/2012 pro tyto kategorie: děti 
(6 – 10 let), junioři (11-14 let) a hlavní (nad 15 
let). Věnujeme se především stylu disco dance 
a street dance, okrajově i show dance. Nechce-
te, aby Vaše dítě trávilo volný čas u počítače? 
Má Vaše dítě rádo pohyb a nechcete platit tisí-
ce ročně? Pak navštivte webové stránky www.
ts-radance.webnode.cz, kde najdete veškeré 
informace a kontakty! 

V minulé taneční sezoně jsme se zúčastnili 
hned několika soutěží, a to jak v hlavní věkové 
kategorii, tak i v juniorské. Získali jsme 1.místo 
na regionu Svazu učitelů tance, 3.místo na regi-
onálním kole Taneční skupiny roku. Tím jsme 
postoupili na moravská kola, kde jsme si účastí 
ve finále zajistili postup na Mistrovství České 
republiky. Naše nejmenší začínající tanečníky 
jste mohli vidět např. na Prostějovském veletrhu 
zábavy nebo na Přehlídce podiových skladeb 
v Prostějově. 

Jsme mladý kolektiv, který přijme všechny 
bez rozdílu věku a pohlaví. Těšíme se na nové 

šikovné tanečníky,  tým R.A.dance.

V  nedávné době proběhl v  Ostravě tře-
tí ročník mezinárodní pohárové soutěže„ 
Dance cup Ostrava“ za účasti tanečníků a 
tanečnic z Polska, Slovenska a České repub-
liky. Taneční klání pořádal ostravský taneční 
klub „Dance No. 1“.Soutěže probíhaly v disci-
plinách Hip hop a Hip hop Battle a to sólo a 
duo pro všechny věkové kategorie žen i mužů. 
Taneční školu Hubený reprezentovalo 7 sou-
těžících. Jejich výkony a umístění na stupních 
vítězů jim přinesly nejen krásné odměny 
v podobě medailí a cen, ale také dva putovní 
poháry pro nejúspěšnější kolektiv soutěže. 
Společně získali neuvěřitelných 22 pohárů! 
Za zmínku stojí i úspěšné vystoupení nej-
mladší tanečnice. Anissa Chatbouri získala 
v necelých 3 letech za druhé místo stříbrnou 
medaili a svůj první pohár. Blahopřejeme 
všem, kteří tak úspěšně reprezentovali naše 
město Prostějov a  TŠH. 

Ostatně o tom, že se prostějovským ta-
nečníkům daří svědčí i další úspěch v  rámci 
„Olympiády dětí a mládeže České repub-
liky 2011“ jejímž organizátorem byl kon-
cem června Olomoucký kraj. Juniorská hip 
hopová  malá skupina  „ YEAH,YEAH “ 
v konkurenci reprezentantů z ostatních kra-
jů republiky vybojovala výborné 2. místo a 
přispěla získanými body k umístění výpravy 
Olomouckého kraje na krásném 4. místě 
v  celkovém hodnocení olympiády. Dětské 
hip hop formaci „Jump Of“ se pak dostalo i 

té cti, že byla vybrána pro vystoupení v zaha-
jovacím ceremoniálu olympiády. Děkujeme 
všem zástupcům TŠH za výbornou reprezen-
taci Olomouckého kraje a města Prostějova.

Výše uvedené výsledky jsou jen částí úspě-
chů, kterých tanečníci z TŠH Prostějov pravi-
delně dosahují. Ale tanec to nejsou jen sou-
těže, je to především radost z pohybu, dobrý 
pocit toho, že se podařilo zvládnout jednodu-
ché i složitější triky, je to radost z toho, že si 
děti a mládež mohou najít smysluplné využití 
svého volného času. V  současné době, kdy 
většina mladé populace má tak málo těles-
ného pohybu, je tanec výborným nástrojem 
k  individuálnímu rozvoji obratnosti, vytr-
valosti i pohybových dovedností a návyků. 
V  neposlední řadě je vhodným doplňkem 
pro mnohé jiné sporty.

  Proto Taneční škola Hubený již v září 
otevírá třídy rekreačního tance a pohybu 
pro děti i mládež. Zájemci mohou například 
jednou týdně v lekci za  cenu 50,- Kč rozvíjet 
či zdokonalovat své taneční dovednosti. Na-
jdou u nás příjemné prostředí, výborné lekto-
ry, nové přátele a v neposlední řadě i dobrou 
náladu a zábavu.

Těšíme se na všechny zájemce a příznivce 
streetového tance.

ZÁPIS DO TĚCHTO TŘÍD REKREAČ-
NÍHO TANCE SE ZAMĚŘENÍM DISCO 
DANCE, HIP HOP , BALET , JAZZ , GYM-
NASTIKA aj. PROBĚHNE  VE DNECH 
5.9. , 7.9. A 9.9.2011 OD 17-18 HOD. , BUL-
HARSKÁ 1, PROSTĚJOV, budova Autoklub. 
Dotazy vám rádi zodpovíme na tel: 602 755 
856.

TANEČNÍ ŠKOLA HUBENÝTANEČNÍ ŠKOLA HUBENÝ
POHÁROVÉ ŽNĚ

je soutěž pracovních schopností a doved-
ností zdravotně postižených. Každý rok se 
koná v pardubické ČEZ aréně národní kolo. 
Letos se konal 19. ročník, a to od 27. - 28. 
května. Já jsem se zúčastnil počtrnácté. Každý 
soutěžící se může přihlásit maximálně do třech 
disciplín. Letos bylo vyhlášeno 35 disciplín. 
Přihlásit se může každý bez rozdílu postižení. 
Ubytování a strava je zajištěna. Během sou-
těží a po skončení je připraven doprovodný 
program. Během abilympiády probíhá také 
výstava výrobků chráněných dílen a výstava 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Já 
jsem se přihlásil do třech disciplín: drátkování, 
keramika a výroba svíček.

Drátkování: Úkolem bylo zhotovit šperk o 
minimálním rozměru 1x2 cm, letos jsem byl v 
této disciplíně podruhé a také jsem se podruhé 
umístil na druhém místě.

Výroba svíček: Úkolem je vyrobit funkční 
svíčky z včelích pláství. Toto je moje dlouhole-
tá disciplína a umístil jsem se na 1. místě. Je to 
moje oblíbená činnost a skoro každý rok jsem 
v této disciplíně vyhrál.

Keramika: Letošní téma bylo „Život stro-
mů“ a já jsem vyrobil anděla s pučícím paře-
zem. Skončil jsem na druhém místě.

Každý rok se koná národní kolo a jedenkrát 
za čtyři roky se koná světová abilympiáda. Já se 
dostal hned na dvě světové abilympidády. Jed-
na se konala v Praze a ta poslední v roce 2007 v 
japonské Šizuoce. Už to, že jsem se tam dostal, 
bylo pro mne velkým potěšením. Další světo-
vá abilympiáda se bude konat v září letošního 
roku v Soulu v Jižní Koreji. Jsem jedním z pěti 
nominovaných z celé České republiky. Velký 
problém jsou finance, ale snad si mi podaří se-
hnat 50 tisíc a do Soulu odletím.  Ševčík Milan 

HLEDÁ SE NOVÝ 
BERDYCH A KVITOVÁ

 Vážení rodi e, milé d ti

v pond lí 19. 9. 2011 od 16 hod.
se koná zápis do tenisové školy
 
p i TK AGROFERT Prost jov

Sraz je u cvi né tenisové zdi v tenisovém 
areálu za hotelem TENNIS CLUB, ul. Za Velo-
dromem 49a. Srde n  zveme všechny d ti 
narozené v roce 2006 a mladší, které mají 
chu  si zahrát tenis. Sportovní oble ení 
a obuv s sebou, b hem zápisu prob hne 
úvodní lekce. Tenisové rakety budou na zá-
pise k dispozici! Zápis se koná za každého 
po así. V p ípad  dešt  se uskute ní na cen-
trálním dvorci v tenisovém areálu . Teniso-
vá škola bude organizována formou skupino-
vého tréninku 2x týdne. Školné iní 400,-K  
m sí n . Kdo nem že k zápisu p ijít, ale má 
zájem, a  zavolá na tel. 602 766 866 trené-
rovi tenisové školy ing. Ivo Mullerovi.

Od 17.00 hod prob hne ukázka tré-
ninku za ú asti Tomáše Berdycha 
a wimbledonské vít zky Petry Kvitové 
s výb rem d tí TK Agrofert Prost jov. 
V 17.30 se uskute ní AUTOGRAMIÁ-
DA pro všechny se zmi ovanými sv -
tovými tenisty.
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Cyrilometodějské gymnázium a 
mateřská škola v Prostějově v uplynu-
lém školním roce přichystaly 

několik zajímavých kurzů určených 
pro seniory. Větší část se týkala počíta-
čových kurzů pro začátečníky a pokra-
čujících pro začátečníky, kterými prošlo 
91 účastníků i účastnic z Prostějova 

a jeho okolí.  Pro nadcházející školní 
rok plánujeme opět otevřít počítačové 
kurzy pro seniory začátečníky a opa-
kovací kurzy v kombinaci se zaměře-
ním na větší využití internetu, emailu, 
zpracování příloh apod. dle potřeb a 
zájmu skupiny. Kurzy probíhají po dobu 
5 týdnů po dvou hodinách týdně, od říj-
na 2011 do května 2012.

Zároveň se pravidelně jednou týdně 

setkával výtvarný kruh pro dospělé, 
který nabízel kresbu a malbu, tematicky 
přizpůsobenou požadavkům zájemců. 
Účastníci byli v podporující a pohodové 
atmosféře velmi spokojeni a přáli si další 
pokračování, proto jsme pro nastávající 
školní rok zvolili podobu dvouhodino-
vých setkání jedenkrát týdně od září 
2011 do června 2012. Nabízíme Vám 
jedinečnou příležitost, jak si netradičně 
odpočinout, otevřít se své fantazii a se-
tkávat se s podobně laděnými lidmi pod 
vedením zkušené lektorky a známé ma-
lířky PaedDr. Květoslavy Snášelové.  

Přihlásit se můžete na tel: 
582  302  555 a 582  302  541 nebo kaž-
dou středu v budově gymnázia, 

popř. emailem na adresu: saglova@
cmg.prostejov.cz. 

Jakub Filip v  časovce jednotlivců na 
Mistrovství České a Slovenské republiky 
obsadil třetí místo v kategorii U 23 a získal 
tak historicky první medaili pro SKC Pro-
stějov v této disciplíně a věkové kategorii.  

Letošní mistrovství pořádala agentura TTV 
Sport group v  Olomouckém kraji, časovku 
jednotlivců v Šumperku. Trať časovky v délce 
dvacet čtyři kilometrů vytýčili organizátoři na 
okruhu mezi Šumperkem a Kopřivnou. Na ča-
sovku jednotlivců top byl okruh až příliš nároč-
ný, na cyklisty čekalo stoupání do Bratrušova, 
potom otočka v Kopřivné a zpět na Náměstí 
Míru do Šumperku. To vše dvakrát. 

Prostějovské barvy ve startovním poli há-
jili Tomáš Salaj, Michal Mráček ml. a Jakub 
Filip. Navzdory předpovědi panovalo slušné 
počasí a po celé trati množství diváků, kteří 
vytvořili výbornou atmosféru. V samotném 
Šumperku pak byla divácká kulisa fantas-
tická. Když do Šumperku vjížděla pozdější 
vítězka ženské části Martina Sáblíková, lidi 
kolem tratě doslova bouřili. Organizátoři 
zaslouží určitě pochvalu, vše bylo na úrov-
ni o kterou si republikové mistrovství říká. 
Jedinou výtka by patřila za značení trati. 
Několik cyklistů, včetně prostějovského To-
máše Salaje, špatně projelo kruhový objezd, 
což jim pochopitelně vzalo naději na lepší 
výsledek. Salaj byl na souboj s chronomet-
rem výborně připraven, určitě by za Filipem 
o mnoho nezaostal a i přes zajížďku se umís-
til v polovině startovního pole, na 42. místě 
v celkovém pořadí kategorie elite českých a 

slovenských cyklistů. Další z prostějovského 
družstva Michal Mráček ml. se umístil na 55. 
místě celkové klasifi kace. Nikolas Maršálek a 
Martin Cetkovský se z taktických, respektive 
zdravotních důvodů na start nepostavili. Po-
slední z prostějovských cyklistů ze startovní 
rampy sjel Jakub Filip. Po vjezdu do druhého 
okruhu to už vypadalo slibně, otázka byla, 
jak na tom bude Filip v druhém výjezdu do 
Bratrušova. Filip nastavené tempo vydržel 
a cílovou pásku protnul v 15. nejrychlejším 
čase celkové klasifi kace, což znamenalo zisk 
3. místa ve zvlášť hodnocené kategorii U23. 
Jakubovi, ale i trenérovi Michalu Mráčkovi 
st., patří za historický úspěch velká gratulace. 

Pořadí kategorie ELITE:

1. Jiří Hudeček (PSK Whirpool Author)
2. Jan Bárta (Team Netapp)
3. Tomáš Okrouhlický (AC Sparta Praha)

Pořadí kategorie U 23:

1. Petr Vakoč (ASC Dukla Praha)
2. Lukáš Smola (TJ Favorit Brno)
3. Jakub Filip (SKC Prostějov) 

Pořadí žen:

1. Martina Sáblíková (Novis team)
2. Martina Růžičková (Michela Fanini re-

cord rox)
3. Jarmila Machačová (ASC Dukla Praha)

Historický úspěch pro SKC, bronz 
z mistrovské časovky pro Filipa!

Při příležitosti otevření nového au-
tosalonu Hyundai v Prostějově, které 
je připravováno již na 15. září 2011, 
jsme vyzvali vedoucí prodeje Elišku 
Voříškovou, aby nám prozradila ně-
kolik informací o novém prodejním a 
servisním místě.

* Úvodem se nejde nezeptat: není 
zcela obvyklé, že je na pozici vedoucí 
prodeje automobilů žena...

„Myslím, že není podstatné, zda au-
tomobily prodává žena nebo muž. Kli-
enti, o které jsem se v minulosti starala, 
byli většinou, aspoň doufám, spoko-
jení. Mám desetiletou praxi v prodeji 
nových a ojetých vozů a vím, co klienti 
očekávají od renomované společnosti. 
Ráda bych  nyní nabídla rozsáhlejší 
modelovou nabídku vozů Hyundai. A 
naše nabídka bude opravdu velmi za-
jímavá.“

* Máte pravdu, Hyundai se již 
v Prostějově objevuje!

„Co se týče regionu Prostějova, otví-
ráme jako zaběhlá stabilní společnost 
Auto-Pytela s.r.o. , která v roce 2009 
získala ocenění Star Dealer, prodejní 
a servisní služby přímo v Prostějově. 
Věřím, že počet vozů se tímto krokem 
v Prostějově značně navýší.“ 

* Proč si myslíte, že ve všech statis-
tikách značka Hyundai tak dramatic-
ky roste?

„Důvodu je víc. První a zásadní je 
vysoká kvalita vozů - to nakonec doka-
zuje první místo v otázce spolehlivosti, 
kvality a spokojenosti německých zá-
kazníků v  hodnocení renomovaného 
magazínu AutoBild v roce 2010. Druhý 
důvod je dlouhá, ničím neomezená pě-
tiletá záruka, kterou získává zákazník 
bez dalších doplatků. Dalším důvodem 
je široká nabídka vozů od nejmenších 
přes SUV až po prémiové vozy. Jako 
poslední a zásadní je dostupnost kva-
litních služeb a náhradních dílů jako 
domácího výrobce.“

* Můžete nám přiblížit pojem „do-
mácí výrobce“?

„Náš nejmodernější výrobní závod 
v  Nošovicích vyrábí několik modelů 
pro evropský trh. České vozy ix20, i30, 
i30CW a ix35 jsou velmi žádané.“

* Jaká je filozofie značky Hyundai?
„Chceme nabídnout maximální kva-

litu, bezpečnost a pohodlí za příznivou 
cenu pro každého.“

* Zdá se tedy, že společnost má am-
bice stát se nejoblíbenější značkou na 
českém trhu…

„Máte pravdu, Hyundai je nejrych-
leji rostoucí značkou v  České repub-
lice. Za prvních šest měsíců letošního 
roku narostly prodeje o 1229 vozů, což 
je největší nárůst ze všech automobi-
lových značek. Hyundai i30 ještě více 
posílil pozici nejoblíbenějšího auta své 
třídy u českých zákazníků.“

* Můžete uvést, co nového připra-
vujete při otevření prodejny v  Pros-
tějově?

„Nabídneme vozy za speciálních 
podmínek pro klienty z  regionu Pro-
stějov. Zatím mohu jen prozradit, že 
menší rodinné auto s klimatizací na-
bídneme pod dvě stě tisíc korun. Uve-
deme také dvě novinky a to rodinný 
vůz Elantra a manažerský vůz i40.“

* Co se týče servisu, nebudou muset 
zákazníci dojíždět do zhruba dvacet 
kilometrů vzdáleného Vyškova?

„Samozřejmostí bude plnohodnotný 
běžný servis, který budeme dále rozši-
řovat. Stávající vlastníci vozu Hyundai 
a naši noví zákazníci budou mít servis-
ní zázemí ve svém městě Prostějově. 
Nezbývá mi tedy než pouze doporučit 
nákup a servis vozů Hyundai. Ráda 
bych všechny zákazníky Hyundai a ze-
jména nové klienty pozvala na otevře-
ní nového autosalonu, které proběhne 
15.září 2011 vedle nákupního centra 
Arkáda - Tesco,  ulice Sebastiniho 6, 
Prostějov, www.auto-pytela.cz, tel.: 734 
757 030. Sami se můžete přesvědčit o 
kvalitě těchto tuzemských vozů v rám-
ci předváděcích jízd, které zde budou 
také probíhat. Budeme se těšit na vaši 
návštěvu.“

Úspěšný český výrobce v ProstějověÚspěšný český výrobce v Prostějově
Nový autosalon HYUNDAI otevře své brány již od 15. září
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