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Snad  lípy 
nepokvetou dříve

Jsou místa, kte-
rá člověku navždy 
zůstanou ve vzpo-
mínce. Občas se vy-
baví jejich vzhled, 
lidi, které v  nich 
potkával, se který-
mi se poprvé a ně-

kdy také naposledy setkal. Pro mnohé 
je právě Prostějov místem, kam každo-
ročně v červnu přicházejí za poezií a za 
setkáním. Vracejí se a noví přijíždějí na 
festival uměleckého přednesu a divadel 
poezie – Wolkrův Prostějov, který vstou-
pil již do šesté desítky svého uměleckého 
života.

„Wolkrův Prostějov je přehlídkou 
nejinspirativnějších vystoupení sólových 
recitátorů, recitačních kolektivů a  di-
vadel poezie z České republiky. Je příle-
žitostí k  setkání interpretů literárních 
textů, ke  konfrontaci tvůrčích výsledků 
a postupů, ke vzájemné inspiraci, výmě-
ně názorů a zkušeností.“ 

Tato ofi ciální anotace Wolkrova Pro-
stějova se každoročně proměňuje v čas-
to nezapomenutelné zážitky. Výjimečné 
setkání s básníky prostřednictvím proza-
ických textů bývá mnohdy naplněno po-
korou interpretů k textu, nekonformními 
inscenačními postupy, upřímnou snahou 
o osobní výpověď a o jedinečnost oka-
mžiku dialogu recitátora s posluchačem 
a divákem.

Festival poezie se svěží a mladý do-
čkal ročníku s úctyhodným pořadovým 
číslem. Vlastimil Fišar, jeden z nejpo-
volanějších mistrů přednašečů kdysi 
prohlásil: „Slovo bude i v bludišti mik-
roelektroniky tím, čím byla kdysi Kra-
lická bible.“  

A slova zazní, v  celé své síle a kráse. 
Pro mne současně, i s  krásnými vzpo-
mínkami na sedmdesátá léta, kdy jsem 
recitovala v  kategorii s  Taťánou Med-
veckou, kdy jsem obdivovala nádherný 
hlas Valerie Zawadské a se zatajeným 
dechem hltala přednes Hany Kofránko-
vé.  Kdy jsem v letech osmdesátých obje-
vovala při recitaci Dušana Utinka mnou 
opomíjeného Josefa Kainara, a kdy jsem 
se setkala s řadou zajímavých osobností 
a navázala hezká přátelství. 

 A tak ti přeji, milý Wolkrův Prostě-
jove, aby vše, co se bude odehrávat, bylo 
provoněno prostějovskými lípami, proto-
že ty patří ke koloritu rozednívání i vla-
hých nocí, stejně jako básník, jenž milo-
val svět a pro spravedlnost jeho šel se bít.

Alice Gregušová
Recitátorka a dlouholetá 

organizátorka
festivalu poezie 

Wolkrův Prostějov
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Kontakt 
na Městskou policii:

Telefon: 156

Výpis z usnesení z 15. schůze Rady města Prostějova, konané 10. 5. 2011 
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu  nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

Valná hromada obchodní 
společnosti Lesy města 

Prostějova, s. r. o.

Rada města Prostějova při rozhodování jedi-
ného společníka v působnosti valné hromady 
obchodní společnosti Lesy města Prostějo-
va, s.r.o.,  IČ: 25321692 se sídlem Školní 4, 
79601 Prostějov vzala na vědomí informace 
o průběhu a výsledku výběrového řízení na 
funkci jednatele obchodní společnosti Lesy 
města Prostějova, s.r.o., IČ:  25321692, sídlem 
Školní 4, 796 01 Prostějov, rozhodla odvolat 
Ing. Pavla Šišáka z funkce jednatele obchod-
ní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.,  
IČ: 25321692 se sídlem Školní 4, 79601 
Prostějov k 1. 6. 2011, jmenovat do funkce 
jednatele obchodní společnosti Lesy měs-
ta Prostějova, s.r.o.,  IČ: 25321692 se sídlem 
Školní 4, 79601 Prostějov Ing. Tomáše Vrbu, 
den vzniku funkce 1. 6. 2011.

Valná hromada obchodní 
společnosti Domovní správa 

Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova při výkonu působnosti 
valné hromady společnosti Domovní správa 
Prostějov, s.r.o. po projednání vzala na vědomí 
výsledky  hospodaření společnosti Domovní 
správa Prostějov,s.r.o. za 1. čtvrtletí  roku 2011.

Valná hromada obchodní 
společnosti Společenský dům 

Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova  při výkonu působnos-
ti valné hromady obchodní společnosti Spo-
lečenský dům Prostějov, s.r.o. vzala informace 
v souvislosti se záměrem uzavřít smlouvu o 
výkonu funkce s Ing. Romanem Vejmolou, 

jednatelem společnosti Společenský 
dům Prostějov, s.r.o., schválila postup 
pro uzavření smlouvy o výkonu funkce 
s jednatelem společnosti Společenský 
dům Prostějov, s.r.o. podle předložené-
ho návrhu.

Nákup uměleckých děl
Rada města Prostějova schválila nákup umě-
leckých předmětů z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků komise pro nákup uměleckých děl 
Serigrafie Miroslav Wagner – Akrobat 2007, Iris 
2007, Hexensabbat 2007, 16/6/2006,2007, Par-
titura I, 2007, Fragment (yelow) 2007, Vlnění 
2007 – v celkové ceně 45.500,- Kč, revokaci části 
usnesení č.0298 ze dne 5. 4. 2011, a to změnu 
kupní ceny obrazu „Poštovní schránka“ od Jitky 
Brůnové Lachman z původní ceny 30.000,- Kč 
na 35.000,- Kč.

Personální záležitosti MěÚ 
Prostějov v souvislosti 
se změnou organizační 
struktury od 1. 7. 2011

Rada města Prostějova vzala informace o řeše-
ní personálních záležitostí na Městském úřadě 
Prostějov v  souvislosti se změnou organizační 
struktury od 1.7. 2011, souhlasila se jmenová-
ním Ing. Jaroslava Štěpaníka, do funkce vedou-
cího Odboru správy a údržby majetku města 
Městského úřadu Prostějov k 1. 7. 2011, se jme-
nováním Mgr. Renaty Grulichové, do funkce 
vedoucí Odboru kancelář tajemníka Městského 
úřadu Prostějov  k 1. 7. 2011.

Zápis do mateřských škol
Rada města Prostějova vzala na vědomí 
zprávu vedoucího odboru školství a kul-
tury PaedDr. Františka Říhy o zápise do 

mateřských škol zřizovaných měs-
tem Prostějovem, uložila Mgr. Ivaně 
Hemerkové, místostarostce a Ing. 
Zdeňku Fišerovi, místostarostovi, or-
ganizačně a stavebně zajistit zvýšení 
kapacity v mateřských školách města 

Prostějova o 50 míst.

Veřejná fi nanční podpora
- Kulturní komise

Rada města Prostějova schválila poskytnutí ne-
návratné veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města Prostějova z prostředků kulturní komise
1. ve výši 10.000,-- Kč Jitce Šeluďkové, Pod 
Kosířem 68, Prostějov, nar. 15. 2. 1966
- na 1. bluegrassový festival v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 
11. 2011
ve výši 10.000,-- Kč Mgr. Janě Tobolové, 
V polích 3b, Prostějov, nar. 24. 8. 1959
- na projekt Noc kostelů v Prostějově 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v  souladu se sjednaným účelem do 
30. 6. 2011
ve výši 10.000,-- Kč Fotoklubu Prostějov, 
Školní 24,  IČ 229 05 634 
- na provoz a propagaci Galerie u Hanáka
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 
12. 2011
ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného 
umění, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČ 
686 88 229
- na podporu činnosti klubu (kopírování, poš-
tovné, adjustace, aj.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 
12. 2011

ve výši 20.000,-- Kč Sjednocené organizaci 
nevidomých a slabozrakých ČR, Svatopluko-
va 15, Prostějov, IČ 635 99 447
- na realizaci dvou divadelních představení 
v rámci projektu „Dny umění nevidomých na 
Moravě“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v  souladu se sjednaným účelem do 
31. 12. 2011

Veřejná fi nanční podpora 
- Komise sociální a zdravotní

Rada města Prostějova schválilaposkytnutí 
nenávratné veřejné fi nanční podpory z roz-
počtu města Prostějova na rok 2011 z pro-
středků Komise sociální a zdravotní RMPve 
výši 5.000,-- Kč ímu spolku Českého červe-
ného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, 
IČ 004 26 369, 
- na organizaci soutěže Hlídky mladých 
zdravotníků pro Olomoucký a Morav-
skoslezský kraj (občerstvení pro soutěžící, 
drobné ceny pro vítězná družstva, diplo-
my, poháry pro vítěze a materiál k masko-
vání zranění)

Veřejná fi nanční podpora 
– oblast výchovy a vzdělávání

Rada města Prostějova schválila poskytnutí 
nenávratné veřejné fi nanční podpory z  roz-
počtu města Prostějova z prostředků rezervy 
RMP ve výši  13 000,-- Kč Obchodní akade-
mii, Palackého tř. 18, Prostějov,  IČ 479 22 117  
- na účast Lukáše Běhala na Mistrovství světa 
v grafi ckých disciplínách v Paříži – startovné a 
poplatky, ubytování, 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v  souladu se sjednaným účelem do 
30. 11. 2011 

Rodiče, kteří chtějí vycestovat s dětmi 
do zahraničí a doposud nemají své po-
tomky zapsané v cestovním dokladu, 
tak musí učinit nejpozději 30. června 
2011. Od 1. července 2011 bude mož-
né dětem mladším deseti let vydat jen 
cestovní pas.   
„Současně je třeba upozornit, že ces-
tování dětí zapsaných v cestovních 
pasech rodičů bude možné jen do 26. 
června 2012. Poté budou děti moci 
cestovat do zahraničí jen s vlastním 
cestovním pasem,“ připomíná ve-
doucí Odboru občanských záležitostí 

Městského úřadu Prostějov Marie Ja-
vůrková. 
Termín 30. června 2011 se týká i případ-
né žádosti rodičů o doplnění údajů o dí-
těti do již vydaného cestovního dokladu 
nebo o provedení změn údajů o dítěti 
zapsaném v tomto dokladu. 
Novela zákona o cestovních dokladech, 
která ruší zapisování dětí, vychází z na-
řízení Evropské unie a to je závazné pro 
všechny státy EU. 
Cestovní doklady se tedy budou vydávat 
podle zásady „jedna osoba - jeden ces-
tovní pas”.  -ooz-

Aktuálně Informace

Zápis dětí do pasů rodičů 
končí 30. června
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PhDr. Hana Bartková
Přednášková činnost věnovaná regionální historii, 
vlastivědě a literatuře; výzkum drobných sakrálních 
staveb; mapování památek Prusko-rakouské války 
na Prostějovsku

Otakar Hanzelka 
in memoriam

Celoživotní sbormistrovská a pěvecká činnost; 
organizování pěveckých slavností; nedožité de-
vadesáté narozeniny;
Dlouholetý člen ČSOP; aktivní práce v ochranářské 
činnosti; dlouhá léta nezištně a precizně zajišťoval 
hospodaření organizace

Arnold Prokop
Přínos v kulturní oblasti; multiinstrumentalista 
(klavír, saxofon, fagot, fl étna, …); úspěšný hudební 
pedagog; aktivní hudebník

Ing. Jiří Rozehnal
Odborný projektant v oboru vodárenství, který se 
celoživotně podílel na obnově a rozvoji vodáren-
ské a kanalizační infrastruktury města Prostějova 
v rámci Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s.

Ing. Jan Tesař Dlouholetá obětavá a svědomitá práce pro rozvoj 
města Prostějova

Mgr. Jana Zikmundová
Celoživotní práce v kultuře; přínos pro rozvoj 
Městského divadla v Prostějově; dlouholetá 
předsedkyně programové komise Wolkerova 
Prostějova

 -jg- 

Aktuálně

INZERCE

Slavnostní udílení Cen města ProstějovaSlavnostní udílení Cen města Prostějova
 V úterý 17. 5. 2011 v 10.00 hod. byly v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně předány 

Ceny města Prostějova za rok 2010.
Oceněné osobnosti:

V pondělí 2. 5. 2011 navštívila obec Li-
dice početná výprava prostějovských 
výsadkářů a výsadkových veteránů 
v čele se starostou města Prostějova 
Miroslavem Pišťákem. To, že do Lidic 
přijela právě tak početná prostějovská 
skupina nebylo samo sebou. 601. skupi-
na speciálních sil generála Moravce zde 
uspořádala výstavu o své historii a sou-
časnosti. Lidický rodák Josef Stříbrný, 
který v prosinci 1939 odešel do naší za-
hraniční armády a později se stal přísluš-
níkem britského královského letectva, 
byl totiž původně ve Skotsku vycvičen 
jako parašutista a patří tedy mezi přímé 
předchůdce současného prostějovského 
útvaru. V přímé vazbě na tradici útvaru 
tedy vznikla myšlenka uspořádat výstavu 
právě v Lidicích.
Výstava nese název „DUM SPIRO SPE-
RO“ a je zamýšlena jako hold prostějov-

ského útvaru jednomu ze svých před-
chůdců, ale především pak 340 občanům 
Lidic, kteří se stali obětí nacistické bes-
tiality. Autorem výstavy je pplk. PhDr. 
Eduard Stehlík z VHÚ Praha, který je 
mimochodem autorem i stejnojmenné 
knihy, která vyšla vloni v prosinci. Vý-
stavu připravil Památník LIDICE ve spo-
lupráci s 601.skss a pod záštitou ředitele 
Vojenského zpravodajství genpor. Ing. 
Ondreje Páleníka, MBA.
Zahájení výstavy předcházela krátká pi-
etní vzpomínka s položením kytic a věn-
ců u památníku. Pietní vzpomínky i ote-
vření výstavy se zúčastnili čelní předsta-
vitelé Armády ČR, přítomen byl i výsad-
kový válečný veterán genpor. Sedláček. 
Pozvání na otevření výstavy přijalo i 15 
dětí z prostějovského Dětského domova, 
které byly součástí výpravy. 

Mgr. Michal Mucha

Červené barety v Lidicích
K zápisu do prostějovských mateřských 
škol přišlo celkem 658 dětí. Počet vol-
ných míst od 1. září 2011 bude přitom 
jen 419. Jak bude město Prostějov 
vzniklou situaci řešit? 
„Připravili jsme několik opatření. Přede-
vším od srpna 2011 bude  pozastavena 
činnost jednoho mateřského centra a to 
při Mateřské škole ve Dvořákově ulici, 
tímto získáme prostory pro umístění 24 
dětí.   Dále rozšíříme kapacitu Mateřské 
školy na Fanderlíkově ulici, a to o 14 
míst a kapacitu mateřské školy v Rai-
sově ulici a v Čechovicích. Připravuji 
další následná řešení, která povedou ke 
zvýšení počtu umístěných dětí v mateř-
ských školách,“ vysvětluje místostarost-
ka Ivana Hemerková, která metodicky 
řídí mimo jiné oblast školství.
Dalším vývojem se bude vedení měs-
ta zabývat. „Bedlivě sledujeme počty 

narozených dětí a dle našich poznatků 
baby boom pomalu končí, takže mu-
síme pečlivě zvážit, do jaké míry bude 
třeba dlouhodobě navyšovat počty míst 
v mateřských školách a do jaké míry jde 
o operativní opatření,“ uzavřela mís-
tostarostka Hemerková. -jg-

Město zvýší kapacitu mateřských škol 
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Město Prostějov zřídilo pro celou cha-
tařskou oblast v Domamyslicích nové 
svozové místo, a to konkrétně na par-
kovišti u bývalého JZD. 
„Byla tu přistavena speciální velkoob-
jemová krytá vana s nápisem SMĚS-
NÝ ODPAD a zřízeno je i stanoviště 
na tříděný odpad. Svozové místo bude 
v provozu celoročně a chataři z celé 
oblasti zde mohou při odjezdu z chat 
odkládat směsný odpad nebo i vytřídit 
plast, papír a sklo. K odkládání odpadu 
objemného, bioodpadu či stavebního 
odpadu musí však využít sběrné dvory, 
které jsou pro odkládání těchto komo-
dit určeny,“ vysvětlil místostarosta Jiří 
Pospíšil, který metodicky řídí odbor 
komunálních služeb, s tím, že odpad 
z chatové oblasti bude vyvážen dle po-
třeby a naplněnost van budou sledovat 
pracovníci .A.S.A. TS Prostějov.
Platba za tento odpad se řídí obecně 
závaznou vyhláškou města Prostějova 
a zákonem o poplatcích. Podle těchto 

právních norem je poplatníkem nejenom 
ten, kdo má trvalý pobyt na území města 
Prostějova, ale i ten, kdo má ve vlastnic-
tví stavbu určenou nebo sloužící k indi-
viduální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
„To znamená, že poplatek za ko-
munální odpad za chatu platí měs-
tu Prostějovu ta osoba, která má ve 
vlastnictví tuto stavbu a současně má 
trvalý pobyt v jiném městě nebo obci. 
V případě, že osoba má trvalý pobyt 
ve městě Prostějově a současně má 
ve vlastnictví chatu na katastrálním 
území města Prostějova, je na zákla-
dě obecně závazné vyhlášky od po-
platku za chatu osvobozena,“ upřes-
nila Miluše Šafandová z finančního 
odboru prostějovské radnice. 
Poplatek za komunální odpad činí na 
poplatníka v letošním roce 492 Kč a je 
splatný k 30. 6. 2011.
 Mgr. Jana Gáborová, 
 tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Chataři v Domamyslicích mají kam vyhodit odpadky

ODVOZ  TKO  Z  OBLASTI   ZÁHOŘÍ  V ROCE  2011
ČERVEN: 2.6. – 6.6. 16.6. – 20.6. 30.6. – 4.7.
ČERVENEC: 14.7. – 18.7. 28.7 – 1.8.
SRPEN: 11.8. – 15.8. 25.8. – 29.8.
ZÁŘÍ: 8.9. – 12.9. 22.9. – 26.9.

Společnost .A.S.A. TS Prostějov rozší-
řila svůj vozový park o nové vozidlo na 
svoz komunálního odpadu, jehož hlav-
ním přínosem je šetrnost k životnímu 
prostředí. Vozidlo značky IVECO je 
poháněno stlačeným zemním plynem 
(CNG) a jeho exhalace jsou tedy ve 
srovnání s naftovými motory minimál-
ní.
Nové auto bude sloužit ke svozu komu-
nálního odpadu ve městě Prostějově. 
Pohání ho stlačený zemní plyn a jeho 
výkonnost je srovnatelná s vozidly pohá-
něnými naftovým motorem. Jeho hlavní 
předností je ovšem ekologický provoz a 
tichý chod, což je zvláště důležité v měst-
ských podmínkách. 
„Motor je šetrný k životnímu prostředí 
– vyprodukuje o 25 % méně CO2 než 

naftové motory a jeho zplodiny obsahu-
jí minimum pevných částic. Přispívá tak 
ke snižování emisí skleníkových plynů 
a ke snižování znečištění ve městech,“ 
uvedla jednatelka společnosti .A.S.A. TS 
Prostějov Iveta Jurenová. „Pro obyvatele 
Prostějova je důležitý rovněž tichý chod 
motoru, který představuje snížení hluku 
o více než polovinu ve srovnání s nafto-
vým motorem.“
Vozidlo uveze až 10,8 tun nákladu, 
může se pohybovat rychlostí až 90 km/
hod za hodinu, na jedno naplnění nádrže 
ujede v městském provozu až 150 km  a 
v příměstském provozu až 200 km. Doba 
plnění nádrže je 15 minut (u vozu s naf-
tovým motorem 7 minut). To vše je ale 
kompenzováno pozitivním přínosem 
k životnímu prostředí.  -jb-

Modernizace v .A.S.A. TS Prostějov

Měsíc červen

2. 6. blok č. 18  Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, 
Švabinského, Rozhonova, Pražská

7. 6. blok č. 19  Husovo nám., Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní - ob-
služná komunikace, Dolní – LA chodník

9. 6. blok č. 29  Krokova, Krokova – vnitroblok, Brněnská – oblužná komunika-
ce, Brněnská II – parkoviště, Brněnská-vnitroblok, Družstevní, 
Družstevní-vnitroblok, Družstevní-parkoviště, Mozartova, Mozar-
tova-parkoviště, Rumunská, Dr. Horáka – parkoviště, Dr. Horáka 
(Mozartova - Bulharská), St. Manharda (Bulharská -Mozartova)

14. 6. blok č. 30  Bulharská, Bulharská – vnitroblok,Dr. Horáka (Bulharská – Určická),  
St. Manharda (Určická -Bulharská), Waitova, Okružní (Určická – Br-
něnská), Drozdovice (Na Hrázi- Určická)

16. 6. blok č. 31  Drozdovice (Určická – Krasická), J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, 
B. Šmerala – parkoviště, B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, Na 
hrázi, B. Šmerala – Drozdovice - průchod

21. 6. blok č. 23  J. Rokycany, Kpt. J. Nálepky (Smetanova – J. Křičky), J. Křičky, J. 
Suka, O. Ostrčila, V. Nováka, J. Köhlera, Hrázky, O. Nedbala 

23. 6. blok č. 24  M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, 
Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky

28. 6. blok č. 25  Dolní – obslužná, Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní – parkovi-
ště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – parkoviště 4(nové), Dvořákova 
(po Šárku), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Dolní - vnitroblok

30. 6. blok č. 26  Šárka (po Lidickou), Šárka – vnitroblok, Dvořákova (jen Šárka), 
Okružní (po Dolní), Okružní - parkoviště

UPOZORNĚNÍ
Dne 3. června 2011 (pátek) bude z provozních důvodů po celý 

den uzavřen pro veřejnost Finanční odbor Městského úřadu 
Prostějov – všechna pracoviště včetně pokladny na náměstí 

T. G. Masaryka 130/14.  Děkujeme za pochopení

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 
MĚSTA PROSTĚJOVA V ROCE 2011MĚSTA PROSTĚJOVA V ROCE 2011

1. června 20111. června 201166
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Chladné zimní počasí vystřídali teplé a 
slunečné dny a tak mnozí z nás přemýšlí 
kam letos za radovánkami spojenými s lé-
tem. Dlouhodobá předpověď počasí při-
náší dobré zprávy, takže se opět dočkáme 
obzvláště teplého počasí, jako tomu bylo i 
v loňském roce. Pokud nevíte co s volným 
časem nebo máte chuť potěšit své blízké, 
pojďte ho strávit v příjemném a komfort-
ním areálu aquaparku v Koupelkách, který 
nabízí širokou škálu relaxačně sportovního 
vyžití jak pro dospělé, tak pro ty nejmen-
ší. Na tomto místě naleznete velké slunící 
plochy s plážovým pískem, čtyřmi bazény 
se spoustou atrakcí, tobogány a skluzav-
ky, dětské hřiště, antukové hřiště, hřiště 
pro plážový volejbal, multifunkční hřiště 
s umělým povrchem, pingpongové stoly a 
to vše v ceně vstupného. Samozřejmostí je 
i restaurace s vnitřním a venkovním pose-

zením, kde si určitě každý pochutná na dob-
rém jídle i pití. Od loňského roku je v celém 
areálu k dispozici wi-fi  připojení, takže při 
opalování můžete surfovat na internetu. Další 
zajímavou službou návštěvníkům aquaparku 
je i půjčovna lehátek, na výběr mají zákazní-
ci dřevěná nebo plastová lehátka. A na co se 
letos můžete ještě těšit? Novinkou letošní se-
zóny, která byla zahájena 20. května je změna 
v ceníku, která potěší zejména rodiče s dětmi, 
kdy mají možnost zakoupit si zvýhodněné 
celodenní rodinné vstupné pro dvě dospělé 
osoby se dvěma dětmi (max. výška dítěte – 
150 cm) za cenu 200,- Kč celkem. Kromě 
tohoto speciálního vstupného doporučujeme 
využití cenově zvýhodněných permanentek 
pro jednotlivce (v ceně je i lehátko zdarma) 
– více informací na www.dsp-pv.cz v sekci 
ceník služeb. Žhavou novinkou bude letos 
bezpochyby další z řady akcí Prostějovského 

léta, které tentokrát zamíří v průběhu letních 
prázdnin i do aquaparku. Odpoledne u vody 
s vámi stráví Petr Zakopal, moderátor zpra-
vodajství Dobrého rána s Jedničkou České 
televize a rádia Kiss Hády. Přiveze kromě 
dobré nálady a hudby také nefalšovanou raf-
ťáckou, potápěcí a třeba i fotbalovou show se 
vším všudy. Přijďte si vyzkoušet, co zvládne-
te s fotbalovým míčem, koloběžkou, nafuko-
vacím člunem, udicemi a dalšími atrakcemi. 
Každý z účastníků jakéhokoliv soutěžního 
odpoledne Prostějovského léta v Aquaparku 
Koupelky má možnost získat odměny od 
partnerů akce. Děti dostanou hrací karty, na 

základě vyplnění mohou soutěžit a zapojit se 
do losování o hodnotné ceny, které proběhne 
11.8.2011 v 16 hodin v aquaparku. Neváhejte 
a přijďte si zasoutěžit nebo jen příjemně strá-
vit čas do Aquaparku Koupelky na Krasické 
ulici v Prostějově.  -red-

Otevírací doba aquaparku
 pro sezónu 2011: 

květen, červen: 
PO – PÁ: 11.00 – 19.00 hod., 
SO – NE: 10.00 – 19.00 hod.

červenec, srpen: 
PO – NE: 9.00 – 20.00 hod.  
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Klub přátelského setkávání by touto cestou 
rád poděkoval panu Miloši Kaštilovi – 
vedoucímu městských lázní – za ochotu, 
s jakou se nám věnoval při prohlídce 
Aquaparku. Jeho výklad byl podrobný, naše 
zvídavé dotazy byly všechny zodpovězeny. 
Byly jsme překvapeny rozlehlostí celého 
areálu, množstvím vodních atrakcí a dalších 
sportovních možností, které areál svým 
návštěvníkům nabízí. Pro nás – seniory – 
jistě není bez zajímavosti možnost návštěvy 
areálu za vstupné se slevou v odpoledních 
hodinách. Jediné, co nás poněkud překvapilo, 

je vysoká úrazovost návštěvníků. Jistě 
souvisí s nekázní bujného mládí. Mrzelo 
nás, že jsme neměly možnost naši návštěvu 
ukončit prohlídkou restaurace na koupališti, 
kde bychom při kávě byly zhodnotily 
naše poznání „nového Prostějova“, kam 
máme možnost v létě zavést svá vnoučata a 
pravnoučata. 
Klub přeje aquaparku krásné letní 
dny, hojnost návštěvníků a všem 
pracovníkům koupaliště jen ukázněné 
hosty. S poděkováním za členky 

Klubu Jitka Grumlíková

Za relaxem do prostějovského aquaparku

22. ročník multižánrového festivalu ZAHRADA 
proběhne ve dnech 1. – 4. července v Náměšti na Hané 

u Olomouce.

Vlasta Redl s novou kapelou *Fleret * Tomáš Klus * 
Sto zvířat * Robert Křesťan a Druhá tráva * Žalman a 

spol. * Peter Lipa * Jan Nedvěd * ETSU Old Time Band 
(USA) * AG Flek * Cop * Bluesberry * Hradišťan * Beňa 

& Ptaszek * Happy To Meet * Žamboši  * Jananas * Jarret 
* Majerovky * Navostro a 110 dalších skupin a sólistů.

Čtyři dny a čtyři noci na čtyřech scénách. Divácké 
hlasování o cenu Krtek. Tvůrčí dílny, výstava a jam 

sessiony. Hlídání dětí a táboření je v ceně vstupenky, 
děti za jednu korunu, junioři a invalidé za polovic 

a z Olomouce jezdí kyvadlová doprava. 

Předprodej: www.ticketportal.cz
a www.casopisfolk.cz   

Program a info: www.casopisfolk.cz

PoděkováníPoděkování

 Pokud jste již uvažovali o výměně starého topného 
zařízení, učiňte tak nyní a využijte možnosti 
snížené sazby DPH 10% v případě montáže.

 
Montáže kotlů, 
solární systémy, 
tepelná čerpadla 

a jiné.

Vyměnit staré topení za nové úspornější?

To určitě ANO!
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1.Hospicová péče je poskytována pře-
vážně: 
a) Lidem s onkologickým onemocně-
ním, u kterých už není možné uzdravení, 
a jsou v posledním stádiu nemoci
b) Seniorům a starším lidem s onkolo-
gickým a dalším smrtelným onemocně-
ním, u kterých už není možné uzdravení, 
a jsou v posledním stádiu nemoci
c) Bez ohledu na věk všem, kteří trpí 
nevyléčitelnou chorobou a jsou v po-
sledním stádiu nemoci

2. V České republice zřizuje hospico-
vou péči:
a) stát
b)občanská sdružení
c) kraje a obce

Domácí hospicová péče: 
a) není hrazena zdravotní pojišťovnou, 
hradí si ji osoba sama

b) je částečně hrazena zdravotní pojiš-
ťovnou a zbytek hradí pojištěnec
c)není vůbec hrazena ze zdravotního 
pojištění

Co je to paliativní péče:
a) Komplexní péče, jejiž cílem je 
odstranění bolesti u lidí s nevylé-
čitelným nemocných v posledním 
stádiu nemoci
b)Péče jejíž cílem je odstranění zmírňo-
vání bolestí páteře pomocí speciálních 
cviků a rehabilitací
c) Je to diagnostika a rehabilitace u zá-
važnějších diagnóz a onemocnění 

Součástí  hospicové péče :
a) Je také paliativní péče
b) Je, v některých případech na zá-
kladě doporučení posudkového lé-
kaře
c) není součástí hospicové péče

SOBOTA 11. 6. 2011 od 10.00 do 16.00 hodin

PROGRAM:
• VYHLÍDKOVÉ LET Y
• EXHIBIČNÍ SESKOKY PARAŠUTISTŮ 
• VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ SUPERSTAR
• DĚTSKÉ SOUTĚŽE, DISKOTÉKA
• UKÁZKY HASIČSKÉ TECHNIKY - OHEŇ   
• NAFUKOVACÍ HRAD 
• VELKÁ TRAMPOLÍNA
• ČMÁRALINKA - MALOVÁNÍ  NA OBLIČEJ

Akce je pořádána pod záštitou náměstka ministra obrany Michaela Hrbaty, 
paní senátorky Boženy Sekaninové a za podpory města Prostějova

www.jump-tandem.cz www.noldca.eu 

Vyhodnocení kvízu z oblasti 
hospicové a paliativní péče

NEBE PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI NEBE PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI 
a DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI PROSTĚJOVa DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI PROSTĚJOV

RESTAURACE  
SKVĚLÁ KUCHYNĚ   

        V
YHLÍDKOVÁ TERASA

Domovní správa 
Prostějov, s. r. o.

Křížkovského 36/ 7, Prostějov

Harmonogram odstavení tepelných zdrojů 
DSP, s. r. o. v roce 2011 /posezónní údržba/

Kotelna     Termín
Okružní +  VS  Šárka 30. 5   -    3. 6.
Anglická  + Polská  13   6. 6.  -  10. 6.
Hloučela K1 /Slavíčka/ 13. 6.  -  17. 6.
Hloučela K3 /Zrzavého/ 20. 6.  -  24. 6.
Mozartova 27. 6.  -    1. 7.  

INZERCE
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Pozorný čtenář určitě znejistěl již při 
čtení první věty. Tak co je správně: vý-
ročí 870. nebo 880.? Odpověď není zcela 
jednoduchá a jednoznačná. Pojďme se 
krátce projít počátky a historií zdejšího 
osídlení:
Jako většina okolní úrodné hanácké kra-
jiny, i Prostějov byl osídlen již v dávném 
pravěku. Dokládají to četné archeologic-
ké nálezy z různých lokalit města. Přes-
né umístění pozdější slovanské osady 
na zdejším území však není úplně jisté: 
dřívější výzkumy je spojovaly s územím 
kolem kostela sv. Petra a Pavla, resp. 
s územím východní a jihovýchodní čás-
ti městského centra, některé výzkumy se 
však přiklánějí i k  území západní části 
centra, tedy kolem dnešní Nové radnice 
a zámku.
První písemné zmínky o vsi na zdejším 
místě se objevují v  nedatované listině 
olomouckého biskupa Jindřicha Zdika. 
Ta bývá kladena k roku 1131 nebo 1141 
(odtud tedy ona zmíněná dvě výročí). 
Častější datace se váže k roku 1141, Pro-
stějov by tedy letos oslavil své 870. výro-
čí. V  této listině je ves Prostějov (Pros-
teiouicih) uváděna v  seznamu 205 obcí, 
přináležících k  olomouckému farnímu 
kostelu. Také původ názvu města není 

zcela jistý: pochází zřejmě od vlastního 
jména Prostěj (pravděpodobně jméno 
nižšího šlechtice, o kterém však nemáme 
bližší informace).
Již před rokem 1300 bývá Prostějov uvá-
děn jako trhová ves s mýtem. V počátcích 
své existence měnil často majitele a býval 
navíc rozdělen na několik majetkových 
podílů. Po krátké etapě, kdy jej vlastnily 
české šlechtické rody pánů ze Šelmberka 
(Čeněk, Ondřej a Přibík ze Šelmberka; 
rodové jméno bývá často uváděno v ně-
mecké podobě jako Schellenberg, ve 
znaku měli černou hlavu svině na zla-
tém štítě) a pánů z Kunštátu a Poděbrad 
(Boček z Kunštátu vlastnil mj. i Bučovi-
ce, Bystřici pod Hostýnem a Poděbrady; 
z  tohoto rodu pocházel pozdější český 
král Jiří z Poděbrad, v erbu měli stříbrný 
štít s  třemi černými pruhy v  jeho horní 
polovině), které v  okolí nevlastnily dal-
ší panství a Prostějov brzy prodaly, pak 
v roce 1374 po Bočkově smrti kupuje po-
lovinu městečka rod pánů z Kravař, který 
záhy (někdy před rokem 1390) získává i 
druhou polovinu Prostějova. Rod pánů 
z  Kravař pocházel se severní Moravy a 
ve štítě měl stříbrnou zavinutou střelu 
v červeném poli. Již od 20. let 14. století 
vlastnili Kravařové (Beneš z Kravař, nej-

vyšší komorník zemského soudu, později 
jeho mladší syn Petr, a dále Jindřich, Petr, 
Václav a Jiří) i sousední Plumlov s  hra-
dem a od koupě Prostějova tak došlo ke 
spojení obou panství.
Petr z Kravař byl hospodářsky velmi úspěš-
ný a své jmění rozšířil o řadu statků v Če-
chách i na Moravě. Jeho nástupci – syn Jind-
řich (v mládí obhájce Husových myšlenek, 
později zahynul v boji proti husitům v bi-
tvě pod Vyšehradem), jeho bratranec Petr 
(zemský hejtman a stoupenec Zikmunda 
Lucemburského), Petrův starší syn Václav 
(husitský vojevůdce) a Václavův nejmladší 
syn Jiří – již v těžkých dobách husitských 
válek a poválečné krize tak úspěšní nebyli. 
Smrtí Jiřího z Kravař v roce 1466 rod pánů 
z Kravař vymřel po meči. Kravařský maje-
tek připadl mezi čtyři Jiřího dcery, z toho 
plumlovské panství Johance z  Kravař, 
provdané za Jana Heralta z Kunštátu. Své 
rozsáhlé podnikání (zejména tehdy módní 
zakládání rybníků) kryl Heralt z Kunštátu 
půjčkami. Jedněmi z  jeho největších ru-
čitelů byli Vilém z Pernštejna a jeho bratr 
Vratislav, manžel jediné Heraltovy dcery 
Lidmily. Ta zemřela již roku 1493 a tchyně 

Johanka brzy odkázala své jmění zeti Vrati-
slavovi. Vládu nad plumlovským panstvím 
s  městem Prostějovem tak po její smrti 
v roce 1495 získali Pernštejnové, čímž začal 
„zlatý věk“ města.

Mgr. Daniel Zádrapa, 
vedoucí oddělení památkové péče 

Městského úřadu Prostějov
Erby šlechtických majitelů Prostějova – zleva: páni ze Šelmberka, z Kunštátu a Poděbrad, z Kravař a 
Pernštejnové Městského úřadu Prostějov

VÍTE, ŽE:
• V roce 1365 je Prostějov poprvé uvá-

děn jako městečko?
• 27. března 1390 uděluje moravský 

markrabě Jošt (synovec Karla IV.) Pro-
stějovu privilegium výročního trhu (ve 
čtvrtek šestý týden po Velikonocích, 
v  den Nanebevstoupení Páně), čímž 
dochází fakticky k  jeho povýšení na 
město?

• V  roce 1391 zakládá Petr z  Kravař 
v  Prostějově augustiniánský klášter 
(v místech dnešního kostela Povýšení 
svatého Kříže při hlavním náměstí)?

• Z roku 1399 pocházejí první zmín-
ky o městské pečeti? Otisk nejstarší 
pečeti se nedochoval, na pozdější pe-
četi se objevuje vyobrazení dnešního 
městského znaku. Původ znaku je 
nejistý - znakové privilegium nebylo 
městu zřejmě nikdy vydáno. Ve zna-
ku je v pravém (heraldicky, tedy z po-
hledu štítonoše) zlatém poli červená 
kosočtverečná mříž se zlatými hřeby 
v  podobě hvězdiček, symbol města, 
v  levém modrém poli pak poloviční 
černá orlice s otevřeným zlatým zo-
bákem, červeným jazykem a zlatými 
drápy – zřejmě na paměť udělení 
městského privilegia od markrabě-
te Jošta (orlice je kreslena jinak, než 
běžná orlice moravská, protože Pro-
stějov nebyl zeměpanským městem).

• Od roku 1445 přicházejí do Prostějo-
va první židé a vzniká zde židovská 
obec (ghetto) při severních a jižních 
městských hradbách (dnešní tzv. ži-
dovské uličky a Školní ulice)?

Nejstarší známá veduta Prostějova,  pocházející z roku 1593

Nálezy z doby kamenné  na Prostějovsku v expozici Muzea Prostějovska

V letošním roce si město Prostějov připomíná 870. nebo 880. výročí 
své existence. Při této příležitosti bychom Vás čtenáře rádi sezná-
mili s  hlavními mezníky a některými zajímavostmi z jeho dlouhé 
a bohaté historie.
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Významné životní jubileum paní Libuše 
Doleželové je podnětem k několikerému 
zamyšlení. Rodačka z Písařova, rozená 
Dokoupilová, ocitla se v Prostějově a zde 
také navštěvovala základní školu dnešní 
terminologií řečeno, zde také absolvovala  
Státní československé dívčí reálné 
gymnázium v roce 1940.
Na této škole v té době působil jako profesor 
kreslení Alois Doležel.  Na Prostějov vzpomíná 
jako absolvent reálky z roku 1911 v Památníku 
sedmdesátého pátého výročí reálky / státního  
reálného gymnasia / v Prostějově1871-1946. 
Připomíná zejména vznik cyklu Chrám 
Etherův.
Je zajímavé, že toto setkávání učitele a žákyně 
se otisklo výrazně v jejich vzpomínkách a jistě  
působilo i při novém vzájemném setkání po 
letech. Vraťme se však k životnímu běhu paní 
Libuše Doleželové. Za války pracovala na 
dráze a po válce odešla studovat do Olomouce 
na Pedagogickou fakultu. Stala se učitelkou 
a působila jako elementaristka na různých 
školách především v pohraničí. Provdala se a 
vrací se do Prostějova, život běží dál a není bez 
komplikací. Paní Doleželová se rozvádí, dál 
působí jako elementaristka uznávaná rodiči i 
kolegyněmi.V roce 1973 se rozhodne k cestě 
do Prahy.Ví o působení prof. Aloise Doležela, 
znovu v ní ožívají vzpomínky na studentská 
léta a tak se chce se svým bývalým profesorem 
setkat. Napřed zatelefonuje a je překvapena, jak 
dobře si na ni prof. Doležel vzpomíná. Setkají 
se a jejich sblížení vyústilo po pár letech ve 
sňatek, který byl formálním stvrzením krásného 
a hlubokého přátelství obohacujícího obě strany. 
V roce 1984 prof. Alois Doležel  zemřel a paní 
Libuše Doleželová se vrací opět do Prostějova, 
kde žije v bytě obklopena obrazy a památkami 

na svého 

učitele a manžela.  Malíř Doležel je ovšem 
znám především svými velkými plátny, 
v nichž vyjádřil své vidění světa v podobě 
mýtů, ve velkém reji postav, které však mají 
svou nezaměnitelnou úlohu v kosmickém řádu 
světa. Tato pulsace a rytmus a můžeme říci i 
logika dějů jsou při bližším pohledu na tvůrčí 
akt umělce patrny a odpovídají i teoretickým 
proklamacím, které umělec o svém díle 
zformuloval. V bytě paní Doleželové najdeme 
spíše obrazy menšího formátu viděno ve 
vztahu k rozměrným plátnům,  např. takového 
Chrámu Etherova či k rozměrům výtvarné 
výzdoby krematoria v Semilech.. Jsou to 
především neuvěřitelně živé a přesvědčivé 
portréty paní Libuše Doleželové, působící 
svou plastičností  a nezvyklou barevností.
Osudy Doležalova díla jsou vcelku 
zmapovány dobře. Jde o události svým 
způsobem kontroverzní, kdy na jedné straně 
bylo Doleželovo dílo přijímáno velmi vstřícně 
a to i od na slovo vzatých odborníků i umělců 
/ např. prof. Žákavec, Josef Čapek /,  na druhé 
straně praktický rozměr díla, tj. jeho velké 
rozměry, působil často při prezentaci značné 
problémy. Doleželovo dílo tak dosud není 
adekvátním způsobem umístěno a hledá se 
prostor k jeho trvalé prezentaci.
V Prostějově je už velmi dlouho / již před 1. 
světovou válkou / živá myšlenka na zřízení 
městské galerie. K tomu účelu město už 
v minulých dobách získávalo cenné obrazy pro 
budoucí galerii. Když paní Libuše Doleželová 
zvažovala, jakým způsobem by město 
Prostějov mohlo být viditelně spojeno s dílem 
Aloise Doležela, rozhodla se k velkorysému 
kroku. Darovala městu Prostějovu jedno 
ze stěžejních děl svého manžela a skutečně 
originálního umělce, rozměrnou malbu / 220 x 
180 cm / Na vraku Anagny.

Dar paní Libuše Doleželové městu je výrazem 
péče, kterou věnuje paní Doleželová odkazu 
svého muže, je i ryzím svědectvím jejího vztahu 

k našemu městu a je i přesvědčivým důkazem 
vzácných vlastností naší jubilantky.

Václav Kolář

Kaleidoskop 
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Kytici a poděkování Kytici a poděkování 

Zastupitelstvo města Prostějova 
udělilo Čestnou plaketu Městské 

policie Prostějov:

Ing. Miroslavu Zikmundovi, za zásluhy o 
vznik Městské policie Prostějov, starostovi v 
letech 1990-1994,
Mgr. Janu Šverdíkovi, in memoriam za 
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti 
občanů města Prostějova, starostovi v letech 
1994-1998,
Ing. Janu Tesařovi, za zásluhy při zajišťování 
bezpečnosti a veřejného pořádku občanů města 
Prostějova, starostovi v letech 1998-2010, 
plk. RNDr. Jaroslavu Skříčilovi, krajskému 
řediteli Policie ČR Ol. kraje, za zásluhy při 
vytváření podmínek bezpečného prostředí pro 
občany města Prostějova,
plk. Mgr. Dušanu Vězeňskému,
vedoucímu územního odboru Policie ČR 
Prostějov, za velmi dobré výsledky při 
zajišťování veřejného pořádku na území 
města Prostějova, 
kpt. Bc. Františku Lorencovi, vrchnímu 
komisaři územního odboru Policie ČR Prostějov, 
za dlouholetou činnost na úseku veřejného 
pořádku a spolupráci s městskou policií.

Čestný odznak Městské 
policie Prostějov za věrnost 
III. stupně (za 15 let služby)

- strážníkům:

Martin Ambros, František Adámek, Jana 
Adámková, Petr Borovička, Miroslav Gomola, 

Anton Gréger, Jiří Horáček, Břetislav Hrda, 
František Horák, Miroslav Herink, Oldřich 
Kovařík, Bc. Vítězslav Marcián, Jaroslav 
Maděrka, František Matoušek, Jiří Novák, Jiří 
Navrátil, Karel Pokorný, Antonín Říha, Petr 
Sekanina, Jan Svozil, František Soušek, Bc. Jiří 
Šťastník a Martin Ziegler.

Čestný odznak Městské 
policie Prostějov za věrnost 
II. stupně (za 20 let služby) 

- strážníkům:

Petr Studený a PhDr. Libor Šebestík.

Čestná ocenění a čestné odznaky byly předány 
v rámci Dne se složkami Integrovaného 
záchranného systému 6. 5. 2011 na náměstí 
T.G.Masaryka

Čestná ocenění Městské policie Prostějov
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Rekonstrukce přednádražního prostoru Místního nádraží

MĚSTO PROSTĚJOV

Vážení občané,
dovolujeme si vás pozvat na 2. veřejné projednání Aktualizace 
Strategického plánu rozvoje města Prostějova. Veřejné projedná-
ní proběhne 29. června 2011 od 16:30 hodin v přednáškovém sále 
v I. patře Národního domu Prostějov.
Budou Vám představeny nejen výsledky analytické části aktuali-
zace strategického plánu, ale i konkrétní a jasně defi nované stra-
tegické projekty pro dlouhodobý rozvoj města Prostějova až do 
roku 2020. 
Se zpracovanými materiály se budete moci předem seznámit na 
internetových stránkách města Prostějova (www.prostejov.eu).
Samozřejmě přivítáme i veškeré Vaše podněty a doporučení 
k dalšímu rozvoji Prostějova, které můžete posílat i předem buď 
na adresu Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Odbor rozvoje a 
investic nebo na emailovou adresu iva.vesela@prostejov.eu.

„Rekonstrukce, která je podpořena 
dotací z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava, se bude týkat 
ulic Sladkovského, Martinákova a kři-
žovatek s ulicemi Rejskova a Havlíčko-
va a bude ukončena do 30. září.
V rámci stavebních prací dojde k rekon-
strukci komunikací, chodníků a veřejné-
ho osvětlení. Nově vybudovány budou 
cyklostezky, parkoviště a autobusové 
zálivy včetně čekáren. Prostor bude dále 
osazen mobiliářem, jako jsou lavičky, 
odpadkové koše nebo hodiny. Obnova 
se dotkne i stávající zeleně a budou zde 
vysazeny nové stromy a keře,“ vysvětlil 
místostarosta Zdeněk Fišer.
Výstavba bude probíhat v  následujících 
etapách, které se bohužel neobejdou bez 
částečných dopravních omezení:

1. Od 1. 6. 2011 do 1. 7. 2011 bude uza-
vřena ulice Sladkovského mezi křižovat-
kami s ulicemi Rejskova a Havlíčkova.
2. Od 4. 7. 2011 do 29. 7. 2011 bude navíc 
uzavřena i křižovatka ulic Sladkovského 
a Havlíčkova. Křižovatka s ulicí Rejsko-
vou zůstane stále průjezdná.
3. Od 1. 8. 2011 do 26. 8. 2011 bude zpro-
vozněna křižovatka Sladkovského s Ha-
vlíčkovou ulicí a bude uzavřena křižovat-
ka Sladkovského s Rejskovou ulicí.
4. Od 29. 8. 2011 budou ulice Sladkov-
ského a Martinákova zprůjezdněny a bu-
dou probíhat dokončovací práce mimo 
komunikace.
Po celou dobu výstavby bude přístupná 

stanice místního vlakového nádraží, po-
bočka pošty, sběrna ovoce i opravna ze-
mědělské techniky.
Během stavby budou určovány bezpečné 
koridory pro pohyb chodců tak, aby ne-
docházelo k úrazům.
Stavbu bude realizovat společnost 
SKANSKA a.s. s hlavním stavbyvedou-
cím Ing. Arnoldem Rozehnalem a za 
městský úřad bude provádět dozor na 
stavbě Ing. Petr Brückner, pracovník Od-
boru rozvoje a investic.
„Děkujeme za pochopení vzniku nut-
ných dopravních omezení, jejichž rozsah 
se budeme snažit maximálně omezit,“ 
dodal Fišer. -ori-

Město Prostějov 1. června zahájí práce na přeměně přednádražního prostoru místního nádraží.

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo 
na svém 9. zasedání dne 17. 23. 2009 po-
řízení nového územního plánu Prostějov. 
Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, 
které pro naše město uspořádala společnost 
pověřená výkonem zadavatelských činností 
RTS, a.s., Brno.  Ve výběrovém řízení nej-
lépe uspěl a nový územní plán zpracovává 
architektonický atelier Knesl+Kynčl s.r.o., 
Brno. Město Prostějov zažádalo o dotaci 
na zpracování územního plánu z  Regio-
nálního integrovaného programu z oblasti 
podpory „Modernizace a rozvoj systémů 
tvorby územních politik, na základě výzvy 
„Kontinuální výzva 6.5.3b - podpora tvorby 
a aktualizace územních plánů obcí s ohle-
dem na udržitelný rozvoj území. Po splnění 
všech podmínek a po odevzdání návrhu 
územního plánu zpracovatelem, byla měs-
tu Prostějov přiznána dotace ve výši 2 988 
000 Kč. 
V současné době je návrh nového územní-

ho plánu projednáván s  dotče-
nými orgány. Po skončení pro-

jednávání a zapracování všech požadavků 
uplatněných v jednotlivých stanoviscích 
dotčených orgánů, bude zpracovatelem ná-
vrh územního plánu upraven a předložen 
pořizovatelem nadřízenému orgánu Kraj-
skému úřadu Olomouckého kraje, odboru 
strategického rozvoje kraje, k  posouzení a 
vydání stanoviska. 
V  další fázi bude územní plán Prostějov, 
v souladu s příslušným § stavebního zákona, 
projednáván s veřejností. Veřejné projednává-
ní bude oznámeno veřejnou vyhláškou, pro-
to je nutno sledovat městskou úřední desku. 
V období třiceti dnů před veřejným projed-
náváním může kdokoli nahlédnout do upra-
veného a posouzeného návrhu územního 
plánu a vyjádřit svoje připomínky. Námitky 
proti návrhu územního plánu mohou podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitelných ploch 
a zástupce veřejnosti. Připomínky a námitky 
mohou být uplatněny nejpozději při veřejném 
projednávání. -hd-

Územní plán Prostějov
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Úroda letošního festivalu MEDart
Na nesoutěžní přehlídku prostějovských

divadelních souborů a jejich hostů MEDart 

se můžeme skutečně těšit! Sklizeň začne 1.

června a 5. června bude po ní. 

Sýpky s uzrálým zlatem i ještě se zelenajícími

se klásky se otevřou v Divadle Point, v Měst-

ském divadle, v přednáškovém sále ND, na

náměstí TGM i v  Základní umělecké škole

Vladimíra Ambrose v Prostějově.

Nejprve otrháme DS Tragaču , tragaču. Pět

nejšťavnatějších dívek nelenilo a dýchalo na

semínka a křížilo a protrhávalo a  samo vypě-

stovalo dílko s názvem „Nový prostor“. Sou-

bor byl již oceněn a doporučen na celostátní

soutěžní přehlídku studentských divadel Mladá

scéna v Ústí nad Orlicí. 

Pro dětičky z Hané budeme vyrývat něco

zdravého hned několikrát. Divadélko Za jeden

provaz vypěstovalo „Zlaté pravidlo“ a spous-

tu „Zuškovin“ předvedou  dítka ze zušek v

Prostějově a Uničově. Z Němčic nad Hanou

svou úrodu, vystavenou již na Hanáckém diva-

delním máji „Královnu koloběžku první“

ukáže DS Na Štaci . A nenechají se zahanbit i z

Divadla Hanácké obce, kteří vykřížili tajem-

nou „Čarodějnickou zkoušku.“

V Divadle Point sklidili již před Vánocemi, a

tak „Nahý Wolker” bude vyzrálý a voňavý. 

To komedie „1+1=3“ v podání Mého divadla

musí vykvést i uzrát přesně na MEDartu!

Loutkové divadlo Starost už se taky úrodou

za humny chlubilo. Konečně posoudíme křu-

pavost i doma na rynku v kuse zvaném

„Ženich z Turecka“. A poslední výpěstky –

komedii “Inzerát“ - bude vyorávat DS 5+2

Plumlov.

Prostějovští jsou zvědaví a chtějí taky vidět, co

se exotického děje i jinde. Tož z Brna přijede

Divadlo Feste. Problematika romské menšiny

v žánru sci-fi je něco nevídaného a neslýchané-

ho. Uvidíme v představení „Pásla koně na bal-

kóně“.

Šlechtitelská stanice DAMU v Praze přiveze

spektákl „Služky“, na  kterém má podíl i stu-

dentka-Prostějovačka Nina Horáková.

Největší sláva však bude v pátek 3. června. Na

Candrbále divadelníků se budou udílet

ocenění za herecké i jiné divadelní výkony. A

taky přijede Michal Čunderle, který kdysi

dávno napsal pro prostějovskou ZUŠ pohádku

Už nikdy nebudu spát v rákosí. Přepsal ji

do knižní podoby a vyšla pod názvem Jak

Boženka a Mařenka koukaly. Křest knihy

Candrbál divadelníků zahájí. A zakončí jej

Divadlo Wagofon z Brna. Pro poučení i poba-

vení možnými i nemožnými metodami vyplo-

dili „Podivuhodný stroj času profesora Ich-

tyla“. 

Co dodat? Třeba Flóra Olomouc je dobrá, ale
MEDart je MEDart a je v Prostějově a město
Prostějov ho podporuje! 
Prostijovské divadelnik je šekovné! Přendite se
podivat!  

Hana Kotyzová          

Jak dlouho už má Prostějov muzeum?
Kde všude sídlilo a kde mělo uložené své

sbírky? Nač se zaměřuje a co dělají muzej-

níci kromě zajišťování a příprav výstav?

Jakými stálými expozicemi se muzeum

chlubilo v minulosti a jaké nabízí návštěv-

níkům dnes? Na podobné a další otázky se

pokusí odpovědět PhDr. Marie Dokoupilo-

vá v přednášce, která se uskuteční v hlavní

muzejní budově na náměstí T. G. Masary-

ka ve čtvrtek 2. června v 17 hodin.

Muzeum Prostějovska v Prostějově

Pršelo, aji svitilo sluničko, lid hanácké se činil, tož letošní hóroda je pěkná!



PONDĚLÍ 27. ČERVNA

17.30 Tvůj snoubenec, můj milenec 

americká romantická  komedie                                  

V hl. rolích : G. Goodwinová, K. Hudsonová,

C. Egglesfield režie: L. Greenfield, 113 min,

premiéra, mládeži do 12 let nevhodný   

20.00      Fighter

americké filmové drama 

Režie: D.O. Russel, 115 min, české titul-

ky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

ÚTERÝ 28. ČERVNA

17.30 Tvůj snoubenec, můj milenec             

20.00 Fighter 

STŘEDA 29. ČERVNA

17.30 Tvůj snoubenec, můj milenec              

20.00 Fighter 

ČTVRTEK 30.ČERVNA

17.30 TRANSFORMERS 3  3D  

dobrodružný film

Vítej znovu ve světě robotů - tentokráte3 D!    
V hl.rolích S. La Beouf, R. Hautington-

Whiteleyová, H. Weawing 

Režie:  Michael Bay, XX min, český

dabing,  mládeži od 12 let přístupný

20.00 Transformers 3 3D

14

STŘEDA 1. ČERVNA

17.30 Kazatel 3D  sci-fi thriller

Post apokalyptický sci-fi thriller

V hl.rolích P. Bettany, K. Urban, C.

Gigandetová, Maggie Q, Ch.   Plummer

Režie:  Scott Stewart, 87 min, české titul-

ky, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Kazatel 3D

ČTVRTEK 2. ČERVNA

Mimořádná událost! 1. záznam z MET
New York v kině Metro 70
18.00 Giuseppe Verdi : AIDA

Aida: Violeta Urmana, Amneris : Dolora

Zajick,Radamés: Johan Botha, Amonasro:

Carlo Guelfi, Ramfis: Roberto Scandiuzzi,

Král: Štefan Kocán, režie: Sonja Frissel,

Diriguje: Daniele Gatti, Celkový čas : 3 h

52 minut včetně 2 přestávek; Italské i

české titulky

PÁTEK 3. ČERVNA

17.30 DRIVE ANGRY 3D 

americký thriller    

Rozpoutá se peklo! 
V hl.rolích : N. Cage, A. Heardová, W.

Fichtner, Režie: P. Lussier, 105 min, české

titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepří-

stupný 

20.00 Drive Angry 3D

22.15 Vem si mou duši 

americký horor

NOČNÍ  PŘEDSTAVENÍ
Vraždy v ospalém městečku Riverton
Režie: Wes Craven, 107 minut, české titul-

ky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 4. ČERVNA

17.30 Drive Angry 3D   

20.00 Drive Angry 3D 

22.15 Vem si mou duši

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

NEDĚLE 5. ČERVNA

17.30 Drive Angry 3D   

20.00 Drive Angry 3D  

PONDĚLÍ 6. ČERVNA

17.30 Zdrojový kód 

americko - francouzský akční sci-fi thriller

Akční thriller s Jakem Gylenhallem v hl. roli
V hl.rolích J. Gylenhall, M. Monaghanová,

V. Farmigová aj. Režie: D. Jones, 93 min,

české titulky,  premiéra, do 12 let nepřístupný 

20.00 Zdrojový kód  

ÚTERÝ 7. ČERVNA

17.30 Zdrojový kód    

20.00 Zdrojový kód    

STŘEDA 8. ČERVNA

17.30 Zdrojový kód    

20.00 Zdrojový kód     

ČTVRTEK 9. ČERVNA

17.30 LIDICE 

české filmové drama

Myslíte, že znáte příběh Lidic?! Velkofilm
podle skutečné tragédie 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, pre-

miéra. Mládeži do 12 let nevhodný 

20.00 LIDICE

PÁTEK 10. ČERVNA

15.30 Rango

americký animovaný film 

Možná vypadá divně, nikoho jiného ale
nemají.

Režisér Pirátů z Karibiku představuje ten-

tokráte animovaného hrdinu – chameleona!

Režie: Gore Verbinski, 107 minut, český

dabing, premiéra, ŠUP, mládeži přístupný

17.30 Rango

20.00 LIDICE    

SOBOTA 11.ČERVNA

15.00 Rango

17.30 Rango    

20.00 LIDICE   

NEDĚLE 12. ČERVNA

15.00 Rango

17.30 Rango    

20.00 LIDICE  

PONDĚLÍ 13. ČERVNA

14.00 Megamysl  

USA 2010,  96 min, český dabing režie:

Tom McGrath 

17.30 LIDICE           

20.00 Westernstory

česká  střelená letní komedie

Komediální western, navazující na legen-
dárního Limonádového Joea ! 
V hl.rolích M. Kubec, P. Vondráček, V.

Kubařová, B. Klepl, P. Zedníček, K.

Leichtová, M. Ruml, P. Landovský, P.

Molnárová Režie: Vlastimil Peška , 85

min.  premiéra, mládeži přístupný

Pozor na změnu
v začátku odpoledního představení !!!

ÚTERÝ 14. ČERVNA

18.00 Westernstory    

20.00 LIDICE 

STŘEDA 15. ČERVNA

17.30 LIDICE  

20.00 Westernstory 

ČTVRTEK 16. ČERVNA

17.30 X-Men: První třída 3D 

americké sci-fi 

Další díl oblíbené sci-fi série….
V hl.rolích M.Fassbender, A. Eve, J.

McAvoy, K. Bacon, Režie:  Matthew

Vaughn, 110 min, české titulky, mládeži

přístupný

20.00 X-Men: První třída 3D 

PÁTEK 17. ČERVNA

17.30 X-Men: První třída 3D    

20.00 X-Men: První třída 3D  

SOBOTA 18. ČERVNA

17.30 X-Men: První třída 3D    

20.00 X-Men: První třída 3D 

NEDĚLE 19. ČERVNA

17.30 X-Men: První třída 3D    

20.00 X-Men: První třída 3D     

PONDĚLÍ 20.ČERVNA

17.30 Neznámý

americký thriller   

Vem si zpět svůj život 
V hl.rolích L. Neeson, D. Kruegerová, J.

Jones, A. Quinn, režie: J. Collet- Serra;

113 min, české titulky, premiéra   mládeži

do 12 let nevhodný

20.00 Útěk ze Sibiře

americké filmové drama

Jeden z nejsilnějších příběhů o lidské vůli

a touze po svobodě

V hl.roli  C.Farell, režie: Peter Weir, 133

minut, české titulky, premiéra, mládeži

přístupný

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

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

Kinoklub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

STŘEDA 1. ČERVNA

15.00 Na mamuta      

Fr 2010, 82 min., Režie:  Gustave de

Kervern a Benoit Delépine, Vstupné:  35Kč

PÁTEK 3. ČERVNA

17.30 Varieté

americký hudební velkofilm 

Divadlo Buresque Lounge je místem, kde se
mohou plnit sny !
V hl. rolích Cher, Ch. Aguilera, E. Dane,C.

Gigandet aj. Režie: Steven Antin, 116 min,

české titulky, ŠUP, repríza, mládeži

přístupný 

20.00 Varieté  

SOBOTA  4. ČERVNA

17.30 Varieté 

20.00 Varieté 

ÚTERÝ 7. ČERVNA

20.00 Království zvěrstev    

Austrálie 2010 ,  113 min, české titulky,

Režie:David Michod, Vstupné :  35,- Kč

PÁTEK 10. ČERVNA

17.30 Světová invaze

americké akční sci- fi

Země je napadena neznámými silami…. 
V hl. rolích .M. Rodriguez, A. Eckhart,

režie: J. Liebesman, 112 min, čes, titulky,

premiéra, ŠUP, do 12 let nevhodný.

20.00 Světová invaze

SOBOTA 11. ČERVNA

17.30 Světová invaze 

20.00 Světová invaze

PÁTEK 24. ČERVNA

17.30 Zkus mě rozesmát 

americká komedie

V hl.rolích A. Sandler, J. Annistonová,

režie: Dennis Dugan,  116 min, české titul-

ky, repríza, mládeži přístupný

20.00 Zkus mě rozesmát 

SOBOTA 25. ČERVNA

17.30 Zkus mě rozesmát 

20.00 Zkus mě rozesmát 

ÚTERÝ 21. ČERVNA

17.30 Neznámý 

20.00 Útěk ze Sibiře 

STŘEDA 22.ČERVNA

17.30 Neznámý 

20.00 Útěk ze Sibiře 

ČTVRTEK 23. ČERVNA

17.30 Pařba v Bangkoku

americká komedie   

Ve spárech Bangkoku. Pokračování úsp-
ěšného titulu Pařba v Las Vegas.
Režie: T. Philips. 103 min, české titulky,

premiéra, mládeži do12 let nevhodný. 

20.00 Pařba v Bangkoku   

PÁTEK 24.ČERVNA

17.30 Pařba v Bangkoku   

20.00 Pařba v Bangkoku     

SOBOTA 25. ČERVNA

17.30 Pařba v Bangkoku   

20.00 Pařba v Bangkoku     

NEDĚLE 26. ČERVNA

17.30 Pařba v Bangkoku   

20.00 Pařba v Bangkoku     

BIO SENIOR

ART FILM
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Než si začal říkat Rango a vybájil si spou-

stu mýtů o svých hrdinských kouscích,

obýval chameleon v havajské košili pro-

storné terárium. Nic mu v něm nechybělo,

snad kromě trochy akce. Té si začne napl-

no užívat, když se nešťastnou náhodou

ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na

něm málem pochutná hladový jestřáb. A

aby napětí nebylo málo, jeho další kroky

vedou do města jménem Prach, v němž

visí obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve

zdejší nálevně si chameleón vymyslí

jméno Rango a pár hrdinských historek,

čehož vzápětí lituje. Od zoufalých domo-

rodců totiž obratem dostane šerifskou

hvězdu a hromadu úkolů, mezi nimi i

nalezení zdroje pitné vody a odstranění

zdejších i přespolních zabijáků. Na

Rangovi teď bude, zda neuvážené hrdin-

ské kecy přetaví v činy, nebo zda zahodí

hvězdu, kolty a stetsona, navlékne havaj-

skou košili a uteče zpátky do civilizace.

„Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde

žízeň a prach jsou tvé družky věčné…“

Chór hrajících a zpívajících mexických

sov vás uvede do světa, kde vás přejde

sranda, ale přesto se budete bez ustání

smát příběhu o nejnepravděpodobnějším

hrdinovi, jakého kdy Divoký západ

poznal. Režisér Pirátů z Karibiku Gore

Verbinski znovu namíchal opulentní kok-

tejl akce, humoru a nádherných kulis,

který jede stejně dobře jako loď Jacka

Sparrowa, ačkoliv z hraného světa možná

nečekaně přeskočil do animovaného.

Když se kapitán Colter Stevens (Jake

Gyllenhaal) probudí v sedadle příměst-

ského vlaku, netuší, kde se tam vzal.

Naproti němu sedí Christina (Michelle

Monaghan). Colter ji vidí poprvé v

životě, ale Christina ho očividně dobře

zná. Colter Stevens zjišťuje, že se pro-

budil v těle jiného člověka. Než se stih-

ne z nastalé situace vzpamatovat, je vlak

rozmetán silným výbuchem. V zápětí se

Colter se objeví v podivném bunkru izo-

lovaném od okolního světa. Přes obra-

zovku k němu mluví důstojnice

Goodwin (Vera Farminga) a požaduje

informace o všem, co právě viděl.

Kapitán Colter Stevens se stal součástí

náročné mise, jejímž cílem je odhalení

útočníka, který má na svědomí výbuch

vlaku, v němž se Colter ještě před chvílí

nalézal. Atentátník plánuje mnohem

větší výbuch přímo v srdci Chicaga a

jeho dopadením tak může Colter zachrá-

nit tisíce životů. Tato vládní mise je

založena na experimentu nazvaném

Zdrojový kód, který Colterovi umožňu-

je na chvíli existovat v paralelní realitě -

v těle Seana v chicagském příměstském

vlaku. Seanovu identitu může využívat

pouze osm minut, má tedy právě osm

minut na odhalení bombového útočníka.

Zdrojový kód zvládá poslat Coltera do

stejného časového úseku vícekrát.

Získává tak více času, ale situace se mu

může snadno vymknout z rukou… 

ZDROJOVÝ KÓD Režie:Duncan Jones 

Po staletích brutálních bojů lidstvo porazilo

své nejděsivější nepřátele, hordy upírů.

Poslední přežívající upíři byli přemístěni do

izolovaných rezervací, zatímco lidstvo žije v

opevněných městech, kterým vládne církev.

Kazatelé, trénovaní jako nemilosrdní zabi-

jáci v upírských válkách, nyní vykonávají

podřadnou práci a žijí téměř odříznuti od

okolního světa. Jsou označeni viditelným

tetováním a jejich sousedé se jich straní.

Když se ke Kazateli (Paul Bettany), vete-

ránovi upírských válek, donese zpráva o

upířím útoku a únosu osmnáctileté dívky z

odlehlé základny, požádá vládnoucí monsig-

nory o povolení vydat se na pomoc unesené

dívce, která je současně jeho neteří. Protože

je jeho žádost zamítnuta, poruší svou svatou

přísahu, neuposlechne rozkazy a vydá se

dívku najít dříve, než ji upíři budou mít

šanci zotročit. Na jeho pouti se k němu při-

pojuje přítel jeho neteře Hicks (Cam

Gigandet), mladý a horlivý ochránce záko-

na z pustiny, a bývalá Kazatelka (Maggie

Q), která je obdařena nadlidskými bojovými

schopnostmi.

Jakmile ale dorazí do pouštního města

Jericha, objevují zde Kazatel, Hicks a

Kazatelka dějiště naprosté zkázy, které dává

najevo, že za útokem kromě upírů stojí zcela

nová a ještě děsivější moc.

KAZATEL Režie: Scott Stewart

Film X-Men: První třída přichází jako v pořa-

dí již pátý díl mimořádně úspěšné filmové

série o superhrdinech z komiksů X-Men spo-

lečnosti Marvel Comics. Filmy X-Men, X-

Men 2, X-Men: Poslední vzdor a X-Men

Origins: Wolverine se ve svém žánru staly

skutečným kultem a po celém světě utržily

více než 2,7 miliardy dolarů. Režie pátého

dílu, který je zároveň prequelem k celé sérii,

se ujal Matthew Vaughn (Kick-Ass, Hvězdý

prach), který sérii obohatil hvězdým obsaze-

ním v podobě Jamese McAvoye (Poslední

skotský král, Wanted, Pokání) a Michaela

Fassbendera (Hanebný pancharti, 300: Bitva

u Thermopyl).

Příběh filmu X-Men: První třída se dějově

vrací ještě před film X-Men Origins:

Wolverine a odehrává se v polovině minulé-

ho století. V době, kdy mladý Charles Xavier

(James McAvoy) a Erik Lensherr (Michael

Fassbender) byli velmi blízcí přátelé a teprve

odkrývali své jedinečné schopnosti. V době

studené války, kdy společně s dalšími mutan-

ty museli čelit největší hrozbě, jakou kdy

zatím lidstvo poznalo. Proč se ale z nejlepších

přátel stali nepřátelé na život a na smrt? Co

předcházelo okamžiku, kdy se z Charlese stal

Profesor X a z Erika Magneto? Válka mezi

X-Meny a Bratrstvem začíná!

X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA Režie:Matthew Vaughn

Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí,

kteří se absurdní shodou náhod připletli do

cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka

Mahlera, oceněného cenou Sazky v r. 2007,

nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2.

světové války z neobvyklé perspektivy.

Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezi-

lidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí

na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm

plný emocí, který poukazuje na to, jak zdán-

livé maličkosti mohou změnit chod dějin a

způsobit tragédii. Rok 1942 – německá pro-

paganda úzkostlivě tají genocidu páchanou

na civilním obyvatelstvu. Po atentátu na

druhého muže třetí říše Reinharda

Heydricha však udělá výjimku. Po vypálení

malé české vesnice Lidice, vše vyhlásí do

světa. Jako záminka k vypálení obce stačí

jeden milostný dopis. V době svého tra-

gického konce, v červnu 1942, měly Lidice

za sebou dějiny trvající nejméně šest staletí.

Nacisté chladně popravili všechny lidické

muže, ženy a děti nechali převézt do kon-

centračního tábora. Některé děti dali na pře-

výchovu. Celková bilance – 192 poprave-

ných mužů, 58 žen zemřelo v koncentra-

čních táborech a 88 dětí bylo posláno do

plynu. Obec Lidice byla vymazána z map a

srovnána se zemí. Výpravný velkofilm

Lidice je natočen podle skutečné události. 

LIDICE   Režie: Petr Nikolaev

Střelená komedie nabitá létem, tak cha-

rakterizují tvůrci celovečerní komedii

WesternStory. Díky ní se do českého

filmu vrací oblíbený žánr westernu a

romantika divokého západu. Kolty pro-

klatě nízko, stetsony vražené do čela, kan-

kán v zakouřeném saloonu a dokonce ani

legendární Vinnetou a Old Shatterhand

nechybí ve filmu, který má v kinech pre-

miéru v polovině května. To, že půjde pře-

devším o zábavu, naznačuje i jedna z

hlavních postav filmu v podání Petra

Vondráčka. Jeho kovboj a hlavní frajer

WesternStory má téměř celý film obě ruce

v gypsu. 

Fenomén Wild West Show založil legen-

dární Buffalo Bill v roce 1883.

Představení z divokého západu na novou

sezónu připravuje i westernové město v

Boskovicích, hlavní hvězda, švihák a fra-

jer Presley, si ale během zkoušky zlomí

hned obě ruce. Zaskočit musí populární

herec z Prahy. Ten velmi rychle zjistí, že

házet tomahavk v plné jízdě není taková

legrace jako v televizi a že celý soubor a

obyvatelé města western nehrají, ale že ho

žijí. A také, že z úsměvu místní krásky se

může zamotat hlava.

WESERNSTORY Režie:Vlastimil Peška 

RANGO Režie:Gore Verbinski 
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:
akce pro žáky 9. tříd

Kámen mluví

Kdy: středa 1. června a pátek 3. června,

vždy od 8:30 do 11:30

Kde: hlavní budova Muzea Prostějovska,

náměstí T. G. Masaryka 2, Prostějov

Interaktivní program o regionální geologii

Prostějovska s řadou tematických her a sout-

ěží. Geologický program je určen pro žáky 9.

tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých

gymnázií. Program bude pro jednu třídu nebo

max. pro 30 žáků a bude trvat 60 minut.

Cena: 30 Kč za žáka. 
Nutno se předem objednat na adrese iris@iris.cz
nebo na 603 298 039, 582 338 278.

akce pro účastníky soutěže

Finále korespondenční soutěže

„Tajemství lesů“

KDY: čtvrtek 2. června od 9:00 hod.

KDE: biokoridor Hloučela – občerstvení

U Abrahámka 

Závěrečné kolo pro nejlepší týmy řešitelů kores-

pondenční soutěže „Tajemství lesů“ ve dvou

kategoriích, spojené s vyhlášením vítězů.

akce pro veřejnost

Den životního prostředí

KDY: sobota 4. června od 9:00 do 13:00 

KDE: nám. T. G. Masaryka v Prostějově 

Oslava Dne životního prostředí na náměstí

TGM v Prostějově ve spolupráci s Okrašlova-

cím spolkem města Prostějova a Zdravým

městem Prostějov. Pro děti i dospělé bude při-

pravena řada aktivit zaměřených na ochranu

životního prostředí.

vycházka

Mapování pramenů

a studánek na Otaslavicku

KDY: sobota 4. června od 13:00 do 19:00

KDE: sraz ve 13:00 u obecního úřadu v

Otaslavicích, odjezd vhodného autobusu z

Prostějova ve 12:30 hod.

Mapování pramenů a studánek na Otaslavic-

ku. Vycházka pod vedením Petra Podhorné-

ho lesy mezi Otaslavicemi a Myslejovicemi,

za příznivých podmínek doplněno o setkání s

raky a ptačími mláďaty. Vhodné pro rodiny s

dětmi. Návrat autobusem z Myslejovic do 19
hod.

exkurze

Na lodičkách za bobry

KDY: pátek 10. června od 17:00 do 21:00

KDE: odjezd autobusu v 17:00 hod. z

Joštova nám. v Prostějově

Večerní pozorování bobrů v jejich přiro-

zeném prostředí přímo z vodní hladiny na

přírodním koupališti Poděbrady u Olomouce.

Pozorování z lodiček bude doplněno výkla-

dem a zajímavostmi z bobřího života. Návrat

kolem 21. hodiny.

Cena: 90 Kč (zahrnuje dopravu a půjčovné

lodí, výstroje a vybavení).

Nutno se přihlásit nejpozději do 8. 6. na 603
298 039, 582 338 278 nebo iris@iris.cz

vycházka

Setkání se starými stromy

Protivanovska

KDY: sobota 11. června od 8:25 do 17:00

KDE: odjezd z Prostějova autobusem

směr Boskovice v 8:25 z aut. nádraží, cílo-

vá stanice: zastávka Protivanov, tábor

Metra

Putování s místním znalcem od cenného

mokřadu Skelná huť u Protivanova přes lesní

rezervaci Skály až po přírodní rezervaci Buči-

na u Suché louky mezi Bukovou a Lipovou.

Cestou uvidíme staré, památné či jinak cenné

stromy a dozvíme se o nich mnohé zajímavos-

ti. Cestou odbočíme k pramenu Punkvy.

Možná potkáme i studánku. 

Na závěr slavnostně pokřtíme novou publika-
ci „Památné stromy Prostějovska“.
Návrat do 17 hodin autobusem z Bukové
nebo z Lipové. Délka trasy asi 12 km.

tvořivá dílna

Keramika - glazování:

Nástěnné kachle

KDY: pondělí 13. června od 16:00 do 18:00 

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba a glazování nástěnných kachlíků.

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč

za osobu na 2 pracovní hodiny.

akce pro žáky 1. stupně ZŠ

Hrátky s přírodou

Kdy: úterý 14. června od 8:30 do 12:30 

Kde: zahrada Ekocentra Iris, Husovo

nám 67, Prostějov

Pozorování přírody všemi smysly - hmatová

stezka pro bosé nohy, vůně a chutě babičči-

ných bylinek, návštěva obyvatel jezírka,

pobytová znamení zvířat, poznávání stromů

podle pupenů, šišek a semen.

Program bude pro jednu třídu (min. pro 10 a

max. pro 30 žáků) a bude trvat 60 minut.

Cena: 20 Kč za žáka. Nutno se předem objed-

nat na adrese iris@iris.cz nebo telefonicky

603 298 039, 582 338 278. 

vycházka

Setkání s lesními studánkami

a prameny Konicka

KDY: sobota 18. června od 8:02 do 15:00

KDE: odjezd vlakem v 8:02 do Dzbele

V lesích mezi Dzbelem a Jesencem vyhle-

dáme a zmapujeme prameny říček Romže a

Nectava. Cestou potkáme několik studánek,

jezírko u Sládkovy skály, apod.

Odjez vlakem do Dzbele v 8:02 z hlavního

nádraží, návrat vlakem z Jesence do 15 hod.

Délka trasy do 8 km.  

exkurze

Výprava za suchobrdky

a mokřady v okolí Plumlova

KDY: sobota 25. června od 8:45 do 17:00

KDE: sraz v 8.45 hod. na zastávce Plumlov

- přehrada; odjezd vhodného autobusu z

Prostějova v 8:25 

Pod vedením entomologa Martina Kincla a

bylinkáře Vládi Vytáska navštívíme nejza-

jímavější lokality mezi Plumlovem, Ohrozi-

mí a Vícovem. Přestože jde o vesměs malé

ostrůvky obklopené poli, představují ukázku

zachovalých suchých trávníků se spoustou

motýlů a kvetoucích rostlin, vyprahlých

kamenitých strání a tůní plných života. 

Výpravu zahájíme v zastávce Plumlov - pře-

hrada a ukončíme v odpoledních hodinách ve

Vícově. Trasa (nejvýše 9 km) může být podle

počasí a zájmu účastníků krácena. Návrat do

Prostějova do 17 hodin.

aktivity pro rodiny s dětmi

Mezi piráty

Kdy: čtvrtek 30. června

Kde: Smetanovy sady

Oslava začátku prázdnin v pirátském stylu.

Hravé aktivity pro rodiny s dětmi v rámci

akce Pirátská noc z cyklu Prostějovského

léta. 

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov,

MŽP v rámci projektu

„Od pramene až k nám“,

Nadace Partnerství v rámci projektu

„Zkvalitnění managementových opatření

vybraných lokalit na Prostějovsku“

podpořeného z Blokového grantu

- Fondu pro NNO

14.6. – 18.6. WOLKRŮV PROSTĚJOV
54. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA UMĚLECKÉHO PŘEDNESU A DIVADEL POEZIE
FESTIVAL SE BUDE ODEHRÁVAT TAKÉ VE VEČERNÍCH HODINÁCH NA ZAHRÁDCE NÁRODNÍHO DOMU, KDE VYSTOU-
PÍ ZNÁMÉ NEJEN AMATÉRSKÉ KAPELY.

30.6. 19.00 HODIN - PROSTĚJOVSKÉ LÉTO 9+ 1  
KDE: SMETANOVY SADY (EVENTUELNĚ NÁM. T.G.MASARYKA)
CO: PIRÁTSKÁ NOC S HEIDI JANKŮ – OBJEVTE S NÁMI TAJNÝ POKLAD UKRYTÝ NA OSTROVĚ PLNÉM KOUZEL, PÍS-
NIČEK A LEGRACE. PO CESTĚ SE TĚŠTE T AKÉ NA SPOUSTU SOUTĚžÍ, BALÓNKŮ A DÁRKŮ PRO VŠECHNY MALÉ
DOBRODRUHY. NA KONCI CESTY ČEKÁ POKLAD, KTERÝ SI ROZDĚLÍ VŠICHNI PIRÁTŠTÍ UČNI.  PRO RODIČE MALÝCH
PIRÁTŮ JE  ZABEZPEČENO ÚTOČIŠTĚ VE FORMĚ „OBČERSTVENÍ“. KOSTÝM MALÉHO PIRÁTA ČI PIRÁTKY JE VÍTÁN!!!

19.00 22.00 HODIN - ROZDOVÁDĚNÉ LÉTO NA PIRÁTSKÉM OSTROVĚ
KOMPONOVANÝ POŘAD V TÉMATICE PIRÁTSKÉHO DOBRODRUžSTVÍ, KTERÝ OBSAHUJE SOUTĚžE, PÍSNIČKY, KOU-
ZELNICKÁ VYSTOUPENÍ, MODELOVÁNÍ BALÓNKŮ A HUMORNÉ ETUDY. HOSTEM POŘADU BUDE HEIDI JANKŮ. 

19.00 21.30 HODIN - PIRÁTSKÉ HRY - SOUTĚŽE PRO DĚTI
(ZAJIŠŤUJE EKOCENTRUM IRIS)

22.15 HODIN - JÁ PADOUCH
- PROMÍTÁNÍ FILMU - VE ŠŤASTNÉM PŘEDMĚSTSKÉM SOUSEDSTVÍ STOJÍ ČERNÝ DŮM S MR TVÝM TRÁVNÍKEM A
HLUBOKO POD TÍMTO DOMEM JE OBROVSKÝ TAJNÝ ÚKRYT. A ZDE NACHÁZÍME GRUA OBKLOPENÉHO ARMÁDOU
SVÝCH ULIČNICKÝCH A ZLOMYSLNÝCH PŘISLUHOV AČŮ, KTERÝ PLÁNUJE TU NEJVĚTŠÍ LOUPEž V HISTORII CELÉ
ZEMĚKOULE. GRU SE CHYSTÁ UKRÁST MĚSÍC.  V YZBROJEN SVÝM ARZENÁLEM ZMENŠOVACÍCH PAPRSKŮ, MRA-
ZÍCÍCH PAPRSKŮ – MRAZÁKŮ A OBOJžIVELNÝCH BOJOVÝCH VOZIDEL PORÁžÍ VŠE, CO MU STOJÍ V CESTĚ. A TO
VŠECHNO Až DO OKAMžIKU, KDY SE STŘETNE S TŘEMI MAL ÝMI OSIŘELÝMI DĚVČÁTKY, KTERÉ NA NĚJ POHLÉD-
NOU A VIDÍ V NĚM NĚCO, CO NIKDO JINÝ DOSUD NEVIDĚL… 

VÝSTAVA  HISTORICKÝ PROSTĚJOV VE FOTOGRAFIÍCH BOHUSLAVA HORNA
13. 6. 2011 – 4. 7. 2011    
VERNISÁŽ: 13. 6 .2011 V 17.00 HODIN
VÝSTAVY JSOU OTEVŘENY DENNĚ OD 9,00 DO 13,00, PŘI FILMOVÝCH PROJEKCÍCH A KLUBOVÝCH AKCÍCH
DLE PROGRAMU V KLUBU. PROHLÍDKU VÝST AVY JE MOŽNÉ DOHODNOUT MIMO UVEDENOU DOBU T AKÉ NA
TELEF. Č. 582 329 620

6.6. 14.00 HODIN  - SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA.
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ S KULTURNÍM PROGRAMEM, VE KTERÉM VYSTOUPÍ  DĚTI  ZE ZUŠ V. AMBROSE. 

9.6. 9.20 A 10.30 HODIN  - VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
(OBŘADNÍ SÍŇ PROSTĚJOVSKÉ RADNICE).

30.6. 9.20 A 10.30 HODIN  - VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
(OBŘADNÍ SÍŇ PROSTĚJOVSKÉ RADNICE).

17.6. V 9:30 - AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – PROSTĚJOVSKÝMI HŘBITOVY 
TENTOKRÁTE ZA ZAJÍMAVÝMI KAMENY – …CO KDYBYCHOM SI UDĚLALI V YCHÁZKU NA DV A PROSTĚJOVSKÉ
HŘBITOVY LEŽÍCÍ VEDLE SEBE? A CO KDYBYCHOM SE NETRADIČNĚ ZAJÍMALI VÍCE O MA TERIÁL NA NÁHROB-
CÍCH…
NAŠÍM ZASVĚCENÝM PRŮVODCEM BUDE PAN VÁCLAV KOPEČNÝ, KTERÝ SE KAMENY ZABÝVÁ CELÝ žIVOT. 
SRAZ: PŘED HLAVNÍ BRANOU MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

Výstavy:

Vzdělávací a společenské akce:

VZPOMÍNKOVÁ AKCE
WIKOV HONORATUS

Občanské sdružení O. S. Industria Wichter-

lensis pořádá v sobotu 2. července 2011 od

8 do 12 hodin  na náměstí T. G. Masaryka v

Prostějově vzpomínkovou akci spojenou se

setkáním majitelů vozů Wikov a dalších

československých meziválečných značek.

Uvedená akce  je poctou Lambertu Wich-

terlovi (1867–1951)  a Dr. Ing. Františku

Kováříkovi (1865–1942), zakladatelům

továrny na hospodářské stroje Wichterle &

Kovářík a bývalé automobilky Wikov. Uve-

dené osobnosti se výrazně zasloužily o kul-

turní a  hospodářský rozvoj města Prostějo-

va a byly významnými představiteli mezi-

válečného československého průmyslu a

podnikání. Vystaveno bude 10 historických

vozů značky Wikov a 15 historických vozů

značek  Laurin & Klement, Praga, Škoda,

Walter, Aero, Jawa, Tatra  a Zetka. Předsta-

vena bude rovněž hlavní výrobní náplň

firmy – hospodářské a zemědělské stroje.

Zájemci o techniku tak budou moci zhléd-

nout mlátičku s lisem na slámu, převozné

spalovací motory a elektromotor Wikov. 

K poslechu bude hrát olomoucký Dixie-

land jazz band a dechová hudba pod vede-

ním Pavla Strouhala.  Celá akce se koná za

finanční podpory města Prostějova, generál-

ního sponzora – firmy Wikov Industry, a . s.

a dalších sponzorů. Hana Bartková

program na červen 2011
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Hlavní budova muzea,

nám. T.G. Masaryka 2

do 26 .6.

KÁMEN MLUVÍ aneb geologie Prostě-

jovska

9.6. 2011 – 18.9. 2011

vernisáž 9.6. v 17.00 hod

HISTORIE PSÍ SLUŽBY U NÁS

Výstava ze soukromé sbírky autora ing. Jiřího

Rulce, která poprve uceleně mapuje historii

služební kynologie od jejího vzniku až do

současnosti.  

23.6. – 18.9.

vernisáž 23.6. v 17.00 hod

TOMÁŠ ABSOLON – OBRAZY

Výstava představí další zajímavou osobnost z

cyklu Absolventi ateliéru Michaela Rittsteina. 

30.6. – 11.9.

vernisáž 30.6. v 17.00 hod

BOHUMIL TEPLÝ – STOPY ČASU

Sochař, medailér a restaurátor Doc. Mgr.

Bohumil Teplý se představí prostějovské

veřejnosti tentokrát svými medailemi, reliéfy,

plastikami a  kresbami. 

Špalíček, Uprkova 18

do 2.5.  

LÉTAJÍCÍ RABÍN – 10  LET V LIHU

Výstava zachycuje desetiletou historii pro-

stějovské kapely Létající rabín, která se

věnuje židovské hudbě.  

16.6. – 4.9.  

vernisáž 16.6. v 17.00 hod

TOMÁŠ VINCENEC –TEMNÉ

STRÁNKY DUŠE

První samostatná výstava dosud nepub-

likovaných kreseb a studií prostějovské-

ho autora, doplněných drobnými olejo-

malbami.  

.MUZEJNÍ PODVEČER
2.6. v 17. 00 hod. v hlavní budově

muzea, nám. T.G. Masaryka 2

MUZEUM PROSTĚJOVSKA

V MINULOSTI A DNES

MUZEJNÍ ODPOLEDNE V PARKU V
ČECHÁCH POD KOSÍŘEM
4.6. ve 14.00 hod (sraz před Pamětní síní

J. Mánesa)

Dendrologická procházka zámeckým

parkem, jeho historie i současnost, dopl-

něná  zajímavostmi o architektuře

zámku i dalších stavbách . 

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Prostějovský Svaz letců 9. dubna 2011

přijal pozvání představenstva obce

Morkůvky na Břeclavsku k oslavě výz-

namného výročí. Den před tímto datem

právě před sto lety se v této malé vísce

narodil významný představitel vojen-

ského odboje proti nacizmu proslavený

„Generál nebe‘‘  generálporučík Fran-

tišek Peřina.

Na malebném venkovském hřbitůvku se

u jeho hrobu sešli představitelé armády,

vojenského letectva a politického života

Jihomoravského kraje, aby si s občany

širokého okolí připomněli pohnutý život

tohoto velikého bojovníka.

Za zvuků vojenské hudby a v doprovodu

čestné jednotky Hradní stráže naše dele-

gace položila na hrob kytici květů se stu-

hou v národních barvách, jako pozdrav a

vzpomínku Prostějova na pana generála.

Vždyť právě v našem městě v roce 1929

začínal svůj letecký život v kasárnách a

na letišti Vojenské letecké školy. Zde byly

položeny základy jeho pilotního a stře-

leckého umění, které ho později proslavi-

lo na bojištích Francie a Velké Británie.

Svaz letců Prostějov 

Vzpomínka na Generála nebe 

Generál Verner, velitel letectva, pro-

nesl projev u hrobu generála Peřiny
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Divadlo Feste Brno
Na nesoutěžní přehlídku prostějovských

divadelních souborů a jejich hostů

MEDart se můžeme skutečně těšit! Skli-

zeň začne 1. června a 5. června bude po ní. 

Sýpky s uzrálým zlatem i ještě se zelena-

jícími se klásky se otevřou v Divadle Point,

v Městském divadle, v přednáškovém sále

ND, na náměstí TGM i v  Základní umě-

lecké škole Vladimíra Ambrose v Prostě-

jově.

Nejprve otrháme DS Tragaču , tragaču. Pět

nejšťavnatějších dívek nelenilo a dýchalo na

semínka a křížilo a protrhávalo a  samo vypě-

stovalo dílko s názvem „Nový prostor“. Sou-

bor byl již oceněn a doporučen na celostátní

soutěžní přehlídku studentských divadel

Mladá scéna v Ústí nad Orlicí. 

Pro dětičky z Hané budeme vyrývat něco

zdravého hned několikrát. Divadélko Za

jeden provaz vypěstovalo „Zlaté pravidlo“ a

spoustu „Zuškovin“ předvedou  dítka ze

zušek v Prostějově a Uničově . Z Němčic nad

Hanou svou úrodu, vystavenou již na

Hanáckém divadelním máji „Královnu

koloběžku první“ ukáže DS Na Štaci . A

nenechají se zahanbit i z Divadla Hanácké

obce, kteří vykřížili tajemnou „Čarodějnic-

kou zkoušku.“

V Divadle Point sklidili již před Vánocemi, a

tak „Nahý Wolker „bude vyzrálý a voňavý. 

To komedie  „1+1=3“ v podání Mého diva-

dla  musí vykvést i uzrát přesně na MEDar-

tu!

Loutkové divadlo Starost už se taky úrodou

za humny chlubilo. Konečně posoudíme křu-

pavost i doma na rynku v kuse zvaném

„Ženich z Turecka“. A poslední výpěstky –

komedii“Inzerát“ - bude vyorávat DS 5+2

Plumlov.

Prostějovští jsou zvědaví a chtějí taky vidět,

co se exotického děje i jinde. Tož z Brna při-

jede Divadlo Feste. Problematika romské

menšiny v žánru sci-fi je něco nevídaného a

neslýchaného. Uvidíme v představení „Pásla

koně na balkóně“.

Šlechtitelská stanice DAMU v Praze přiveze

spektákl „Služky“, na  kterém má podíl i stu-

dentka-Prostějovačka Nina Horáková.

Největší sláva však bude v pátek 3. června .

Na Candrbále divadelníků se budou udílet

ocenění za herecké i jiné divadelní výkony.

A taky přijede Michal Čunderle, který kdysi

dávno napsal pro prostějovskou ZUŠ pohád-

ku Už nikdy nebudu spát v rákosí. Přepsal ji

do knižní podoby a vyšla pod názvem Jak

Boženka a Mařenka koukaly. Křest knihy

Candrbál divadelníků zahájí. A zakončí jej

Divadlo Wagofon z Brna. Pro poučení i

pobavení možnými i nemožnými metodami

vyplodili „Podivuhodný stroj času profesora

Ichtyla“. 

Co dodat? Třeba Flóra Olomouc je dobrá,

ale MEDart je MEDart a je v Prostějově a

město Prostějov ho podporuje! 

Prostijovské divadelnik je šekovné! Přendite

se podivat!  Hana Kotyzová          

Pásla koně na balkóně

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ
Dne 3. června 2011 v 10hod. v Městském

divadle v Prostějově sehraje DS Na Štaci

známou pohádku Jana Wericha Královna

koloběžka první. Veselou a vtipnou pohád-

ku, kde nevystupuje dobro a zlo , jak

bychom od pohádky čekali, ale kde účinkuje

zdravý rozum ruku v ruce s láskou v její nej-

ryzejší podobě, zahraje zkušený divadelní

soubor z Němčic nad Hanou. Jinak řečeno,

chytrost nejsou žádné čáry a když se dva

mají rádi, nemůže to dopadnout zle!

A taky se dozvíte, jak se zrodil světový

fenomén jakým je koloběžka!

Představení se uskuteční v rámci prostějov-

ského divadelního festivalu MEDart.

Pohádka je určena dětem předškolního i
školního věku, vstupné 10kč, předprodej v
pokladně MD.
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30. 5. – 5. 6. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S MEZINÁRODNÍM DNEM DĚTÍ

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 
-od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy je

nabízeno celé spektrum pořadů, včetně pohádek pro děti, 

-každé odpoledne v 15. 00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou

podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

-každý večer ve 22. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy

dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezm-

račná obloha.

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

ÚTERÝ 21. 6. V 9 – 13 HODIN „VĚDA V ULICÍCH“

Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o., již tradičně vstoupí do projektu

EVROPSKÉHO FÓRA VĚDY A TECHNIKY a českého projektu ČESKÁ HLAVA

tím, že bez návštěvy hvězdárny umožní na hlavním prostějovském náměstí veřej-

nosti bezplatně a bezpečně pozorovat speciálním dalekohledem sluneční fotosféru se

skvrnami. Je však třeba upozornit, že pozorování se může uskutečnit jen za bezmra-

čné oblohy. Spolu s hvězdárnou se bude toho dne na náměstí TGM prezentovat i

většina prostějovských středních škol. Přijďte se podívat na bubliny, jaké ještě svět

neviděl, na papír, který nehoří, jak si čistí zuby sloni, na chemickou střelnici apod.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

Tato pozorování se konají pouze a jen za předpokladu bezmračné oblohy a jsou

doprovázena výkladem. Pozorování jsou určena jednotlivcům i malým skupinám do

dvaceti osob a účast na nich netřeba předem sjednávat. Skupinám o počtu větším než

dvacet osob (nebo v této výši uhrazenému vstupnému i menším skupinám) jsme při-

praveni, po nutné předchozí domluvě, připravit pozorování i v mimořádných, zde

neuvedených, termínech. Doporučujeme dostavit se včas, jen tak budete absolvovat

celou nabídku. Proč vážit cestu na pozorování? Na vlastní oči spatříte to, co znáte

možná jenom z knih a televize. Krátery na Měsíci, některé planety, mlhoviny, hvěz-

dokupy, galaxie, hvězdy, sluneční skvrny… A co určitě nespatříte? Dalekohledy

nelze spatřit rychle se pohybující předměty (např. meteory) ani úhlově velké objek-

ty (např. celá souhvězdí).

- POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek

i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15. 00 do 16. 00 hodin

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALE-

KOHLEDY se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 22. 30 do 23. 30 hodin.

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

před koncem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby

a maximálně dvě děti 30 Kč.

O POČASÍ

30. 5. – 3. 6. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE

KAŽDOU ČERVNOVOU STŘEDU V 15. 30 HODIN. Jak

je velké Slunce a je blízko u Země? Proč se střídá den a noc?

Z čeho je mrak a jak vzniká? Co se s ním stane, když si s ním

pohrává studený vítr. Je na celé Zemi stejné počasí jako u nás

v České republice? Na všechny takové otázky odpovídá

vyprávění Ondřeje Sekory. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné

pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

5. 6. VE 14. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ – SLUNEČNÍ

VÍTR 

Soutěži bude předcházet povídání o projevu sluneční aktivity,

větru vanoucím od Slunce. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro

dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou středu v 16. 30 hodin. Obsahem červno-

vých setkání budou soutěže na zopakování probraných témat a seznámení se zajíma-

vostmi na obloze o prázdninách. Poslední schůzka 15. 6. Za bezmračné oblohy dopl-

něno pozorováním Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- CO POZOROVAL JIŽ GALILEO GALILEI? (V KRESBÁCH DĚTÍ).

Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v  tom případě jsou

jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč.

Výstavy také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci červnu tel. 582 344 130 

PADESÁT LET OD STARTU PRVNÍHO KOSMONAUTA
V letošním ročníku Radničních novin

se budeme na tomto místě zabývat kos-

monautikou. Oborem s nesmírně dyna-

mickým vývojem od samotného počát-

ku své praktické éry. Můžete podo-

tknout, že toto v současnosti platí pro

všechny obory. Souhlasím a dodávám,

že však ne každý obor lidské činnosti

má tak vysoké preference i finanční

dotace a z toho vyplývající možnost

aplikace nejprogresivnější techniky i

technologií. 

MISE APOLLO
Když 21. 5. 1961 tehde-

jší americký prezident

Kennedy vyhlásil projekt

letu člověka na Měsíc

národním cílem USA,

bylo rozhodnuto. Veškeré

úsilí, včetně pěti miliard US $ ročně, bylo

směrováno k tomu, aby nejpozději 31. 12.

1969 chodil Američan po Měsíci a bezpe-

čně se pak vrátil zpět na Zemi. 

Těleso kosmické lodi Apollo sestávalo ze

tří částí: velitelské, servisní a měsíční

sekce. 

Velitelská sekce kuželovitého tvaru o

hmotnosti 4,5 tuny, výšce 3,66 m, se

základnou o průměru 3,91 m, obsahovala

kabinu pro tříčlennou osádku a technická

zařízení. Pouze tato část se měla opět

vrátit na zemský povrch. 

Servisní část, obsahující pohonné hmoty a

raketové motory, měla za úkol nejdříve

dopravit velitelskou a měsíční část na

měsíční oběžnou dráhu a při zpáteční

cestě udělit velitelské sekci s astronauty

potřebné zrychlení, aby se mohla vzdálit z

oblasti měsíční přitažlivosti. Motor o tahu

91,2 kN musel mít mimořádně vysokou

spolehlivost, protože zajišťoval většinu

kritických manévrů, jako bylo navedení

na dráhu kolem Měsíce, zpáteční cestu k

Zemi a větší korekce dráhy letu.

Měsíční modul (viz foto vlevo dole) slou-

žil k dopravě dvou astronautů z oběžné

dráhy kolem Měsíce na samotný měsíční

povrch a zpět. Skládal se z přistávací části

o hmotnosti 8800 kg a z části startovní s

kabinou o hmotnosti 5500 kg pro odlet

astronautů z Měsíce.

Po úvodních experimentech na oběžné

dráze kolem Země byly kosmické lodě

Apollo vypouštěny z kosmodromu Cape

Canaveral k Měsíci stále největší raketou

Saturn V. Poprvé se tak stalo 21. prosince

1968, kdy odstartovala první posádka smě-

rem k Měsíci. A po deseti obletech Měsíce

se vrátila zpět na Zemi. Podobně na tom

byly i posádky lodí Apollo 9 a 10, které

simulovaly kompletní let. Když 16. červen-

ce 1969 odstartovala posádka Armstrong,

Aldrin a velitel Collins, jednalo se už o tako-

vý let, který počítal i s pobytem dvou členů

posádky na Měsíci a zpáteční cestou domů.

Vše se beze zbytku podařilo a podobně

dopadly i další posádky lodí Apollo 12, 14,

15, 16 a 17 (velitelská sekce Apolla 17 mon-

tážní hale - snímek vpravo). Naprostou

výjimkou byl let lodi Apollo 13, která star-

tovala 11. 4. 1970. Krátce poté co byla 13.

dubna provedena korekce dráhy a loď byla

navedena na tzv. dráhu nenávratovou, došlo

v měsíčním modulu k explozi nádrže se stla-

čeným kyslíkem (viz prostřední foto poško-

zené lodi).  To znemožnilo nejen přistání

dvoučlenné posádky na Měsíci, ale i návrat

na Zemi byl komplikovaný. Ale nakonec

vše dopadlo jako v pohádce, tedy šťastně.
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel.: 602 364 868 tel.: 602 364 874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

PROGRAM MC CIPÍSEK ČERVEN 

NA TÉMA CESTUJEME S DĚTMI

Dopravní dopoledne pro nejmenší

pondělí 27.6. od 9.30, tradiční dopolední program

na dopravním hřišti ( ul.Pod Kosířem)

Máme doma prvňáčka

beseda pro rodiče budoucích prvňáčků s psycholožkou,

středa 15.6. 18.00 MC sídl.Svobody, rezervace míst v MC

Individuální poradenství při hledání zaměstnání

čtvrtek 9.6.

- individuální bezplatné poradenství pro maminky na rodičovské dovolené

informace a přihlášky v MC

Beseda o očních vadách

se screeningovým vyšetřením zraku dětí

pátek 24.6. v MC Dvořákova- objednávky předem 

Masáže pro maminky 

v pátek 10.6. v MC sídl.Svobody v době dopoledního provozu,

objednávky v MC

Stříhání dětí

v MC sídl.Svobody v době dopoledního provozu,

objednávky v MC

Cestování s miminky- beseda pro maminky s miminky

v průběhu Hopsánek a zpívánek s miminky

ve středu 8.6. ve 12.00 v MC sídl.Svobody

Předporodní kurz, baby masáže, těhotenské cvičení

a cvičení s miminky

informace a přihlášky Bc.Pavlíková tel. 728 233 904

V pátek 3.6. je z provozních důvodů MC sídl.Svobody uzavřeno.
Prázdniny s Cipískem

Letní programy s Cipískem Pohádkový týden, Letem světem a Výprava do

neznáma jsou určeny pro předem přihlášené rodiny

Bližší informace o těchto aktivitách v MC.

V průběhu letních prázdnin
neprobíhá v MC běžný provoz.

Cestujeme s dětmi
Cestování a jak se na něj připravit, to je téma měsíce června v mateřském

centru Cipísek. Už tradičně zakončují Cipísci školní rok na dopravním hři-

šti a besedami o tom, jak zvládat letní prázdniny a dovolené společně s

malými dětmi. Rodiče s dětmi si mohou v MC také vyměnit tipy na rodinné

výlety a přidat osvědčenou radu, jak v létě zabavit své ratolesti. 

Cestovat s dětmi bude o prázdninách také Mateřské centrum, které pro rodiny s

dětmi připravilo jako každý rok pohádkové a cestovatelské týdny s Cipískem.

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ČERVEN 2011:

* HUDEBNÍ OBOR 

Prostějovské dny hudby :

8. června 2011 v 17.00 hod. – přednáškový sál ND 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ Vl.Ambrose 

13.6. 2011 – v 18.00 hod. sál ZUŠ 

KONCERTNÍ DUO – USA 

Natalia Khoma – violoncello, Volodymyr Vynnytsky – klavír 

Třídní besídky žáků sál ZUŠ – 17.00 hod. 

* LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

MEDart 

*VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie LINKA – výstava závěrečných a  absolventských prací žáků

výtvarného oboru 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VŠECH OBORECH 

Od 14. 6. – 16. 6. 20011  od 14.00 – 17.00 hod.

Dny otevřených dveří spojených

se zápisem žáků na šk. rok 2011/2012



23

BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci dubnu své jubileum oslavili tito

občané Prostějova a příměstských částí:

Josef Vitásek, Miloslav Pazdera, Jindřiška Grme-

lová, Vratislav Dlabaja, Věra Mičková, Eva Novot-

ná, Zdenka Justanová, Antonín Žáček, Ladislav

Zapletal, Božena Pešková, Zdeňka Novotná, Jiří Šustr, MUDr.

Vlastimila Svitavská, Vlastimil Boháč, Miroslav Knirsch,

Marie Samsonová, Růžena Mlatečková, Olga Sekaninová,

Jana Kalabisová, Jindřich Velička, Helena Mrákavová

Zdeňka Svozilová, Herbert Polášek, Františka

Hořavová, Drahomíra Pelcová, Marie Protivan-

ská, František Černý, Věra Stuchlíková, Marie

Dřímalová, Jaroslav Miška, Ing. Jan Matyska, Anna Benešo-

vá, Oldřich Horák, Milada Nováková, Eva Složilová, Vojtěch

Spáčil, Anna Niklová, Ing. Antonín Morcinek, MUDr. Jana

Dýcková, Ludmila Mánková, Karel Martínek, Zdeněk Pazdera

Lisická Milada, Božena Lošťáková, Vlasta

Šubertová, Jan Pěček, Marie Vdolečková, Vin-

cenc Zatloukal, Zdeněk Linhart, Anna Dostálo-

vá, Božena Lechnerová, Mgr. Jaroslav Nakládal, Mgr. Lud-

mila Pírková, Alena Režná, Milada Křížková, 

Terezie Kyzlinková, Jaroslav Knapp, Jaroslav

Rychlík, Jan Řehulka, Zdeňka Štaflová, Milada

Minaříková, Vanda Taberyová, Marie Pospíšilová

Jarmila Vymazalová, Pavlína Hájková, Marie

Večerková

70

85

90

Ing. Karel Tabery, Josef Bureš

91

Žofie Hrdličková, Karla Grossová, Marie

Zbořilová92

Karla Kolářová

94

Eliška Lipoldová

95

Vincencie Studená

100

Olga Pořízková

102

80

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ V BRNĚ NA OPERETĚ

75

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

- bohoslužby v neděli v 09.30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)

Církev adventistů, Šafaříkova 9:

-  sobota v 09.00 hodin studium Bible, v 10.30 hodin bohoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a:

- bohoslužby v neděli v 09.30 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

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:

- přednášky v neděli v 09.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; studium Bible a

teokratická škola ve čtvrtek 17.30 hodin.

Členové klubu výsadkových veteránů

se po dlouhé době vydali za kulturou

do Brna na divadelní představení ope-

rety „Netopýr“.

Všichni jsme očekávali klasickou opere-

tu pana Johanna Strausse. Avšak byli

jsme trochu zaskočeni novým, moder-

ním pojetím, kde netopýra nahradil beat-

man, scéna někdy působila až nadčasově

a příčinu zápletky jsme se dozvěděli při

předehře formou komiksu na portále. Po

představení jsme se však všichni shodli,

že působilo zajímavě, určitě nás mnohé

obohatilo a spokojeně, plni nečekaných

dojmů, jsme se vraceli domů. Tento

zájezd jsme uskutečnili za finančního

přispění města Prostějova. Děkujeme za

tuto podporu, bez které bychom takové

zájezdy nemohli organizovat.

-red-

4. ČERVNA V 19 HODIN 

Divadlo Point: NAHÝ WOLKER

Provokativní název představení napovídá, že jde o netradiční pohled na osobnost básníka Jiřího

Wolkera. Děj hry, sestavený z básní, dopisů a deníkových poznámek, se pohybuje mezi sněním,

vzpomínkami a realitou. Zazní řada zhudebněných textů doprovázených živými muzikanty.

Hrají:  Vítězslav Lužný, Miroslav Ondra, Karolína Vejmělková, Veronika Jiříčková,  Zuzana

Dědochová, Jakub Hyndrich a další. Hudba: Karel Štulo Režie: Aleš Procházka

24. ČERVNA V 19 HODIN

Divadlo Pointík: VELKÝ ŠÉF 

Absurdní příběh o hledání Boha na motivy povídky W. Allena. Režie: Martina Smékalová-

Premiéra !

25. ČERVNA V 19 HODIN

POINT PATŘÍ FILMU – mikropřehlídka krátkých filmů

DVEŘE 

Obraz pádu a pokusu o vzestup Režie: Jiří Šmíd

AGENT ADAM 

Agent Adam se konečně probojovává ke zločinecké organizaci. Vybraná episoda z 2. řady

internetového seriálu. Režie: Ondřej Kopřiva

INCIDENT 

Kocovina, rozchod, (falešné?) obvinění. Opilecká tragikomedie o nepříjemném probuzení a

ještě horším zbytku dne....  Režie: Martina F. Smékalová

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Den internetu zdarma

U příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků

(20. června) připravuje ICM Prostějov na

pondělí 20. června 2011 pro veřejnost Den

internetu zdarma. Přijít můžete kdykoli v ote-

vírací době ICM (pondělí: 12:30 – 17:30).

Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz. 

Batik Art s Lusine

Rádi tvoříte a chcete se naučit malovat na hed-

vábí? ICM Prostejov pro vás připravilo kurz

"Batik Art", který vede dobrovolnice Lusine

Artenyan z Arménie. Kurz probíhá každou

středu od 16:30 hod. v ICM Prostějov. Lusine

mluví anglicky a rusky, ale i když ani jedním

jazykem nemluvíte, není to na překážku účas-

ti v kurzu. Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz.

Ruská konverzace

Chcete oprášit ruštinu? Přijďte si zakonverzo-

vat zdarma do ICM Prostějov s Lusine Arte-

nyan z Arménie. Lusine u nás působí v rámci

Evropské dobrovolné služby a vede ruskou

konverzaci pro veřejnost, která probíhá

každou středu od 18:00 hod. v ICM Prostějov.

Nabídka pro školy

Seminář o evropských příležitostech pro SŠ

Středním školám nabízí ICM Prostějov bez-

platný seminář o evropských příležitostech s

názvem SYTYKIA, který je určen studen-

tům 2. a 3. ročníků SŠ. Seminář je veden

vyškolenými lektory a je realizován přímo u

vás na škole v domluveném termínu. Délka

semináře pro jednu třídu (20 – 30 studentů)

jsou dvě vyučovací hodiny, v případě spoje-

ní dvou tříd (max. do 50 studentů) je délka

semináře min. 3 vyučovací hodiny. Studenti

mají při semináři možnost mimo jiné získat

také informace o Evropské dobrovolné slu-

žbě přímo od těch, kteří si ji vyzkoušeli.Více
informací najdete na www.icmprostejov.cz
v sekci „Nabídka pro školy“.

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

Milovníci kultury mají možnost získat

informace o kulturním dění nejen v Pro-

stějově, ale i v blízkém okolí. Na pultech

trafik se koncem každého měsíce objevuje

magazín s názvem KDY-KDE-CO, v němž

najdou čtenáři přehled kulturních akcí v

Prostějově, Olomouci, Přerově, Litovli a

Šternberku. 

„S vydavatelem jsme navázali kontakt a

dohodli, že kromě akcí prostějovského

divadla, Duhy, Společenského domu a

hvězdárny budeme zasílat také pozvánky

na vernisáže, koncerty, případně na jiné

kulturní podniky, které by občany mohly

zajímat,“ uvedla předsedkyně kulturní

komise Milada Sokolová.
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VÝLET S TVOŘIVOU KNIHOVNOU
Po delší odmlce naší oblíbené Tvořivé

knihovny se opět setkáme na tradičním

jarním výletě do přírody a to 14. června

2011. Tentokrát pojedeme na nedalekou

Plumlovskou přehradu. Trasa je to

nenáročná pro všechny věkové kategorie

a proto doufáme, že se sejdeme v hojném

počtu.

Sejdeme se u Městských lázní v Prostějově

v 8. 45 hod, odkud pojedeme autobusem do

Mostkovic. Dále budeme pokračovat pěšky

podél přehrady do Plumlova, kde si pro-

hlédneme zámek a občerstvíme se v neda-

leké restauraci.

Účast je nutné předem nahlásit na tel. čísle

582 329 674.

Na shledání s Vámi se těší
Vaše knihovnice Iva a Iva

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ VE ZPĚVU
– HANÁCKÝ SKŘIVAN 15-20 ROKŮ OPĚT NA ÚROVNI

V sobotu 16.dubna 2011 proběhl

9.ročník soutěže HANÁCKÝ SKŘIVAN

od 15-20 roků,  v krásném před-

náškovém sále Národního domu v Pro-

stějově.  Soutěžilo se tradičně ve 3.kate-

goriích podle věku soutěžících tj. 15-17

roků, 18-20 roků , DUA - TRIA .  

V I. kategorii dominovala Anička Vitásko-

vá z Velkého Týnce , na 2.místě Lucie

Matějčková  ze Stříbrnic a na 3. Místě

Ondřej Provazník z Prostějova. Skupina

soutěžící byla hodně vyrovnaná a jejich

snaha „ zabojovat“  o vítězství  byla pří-

kladná. Pozitívní dále byla skutečnost, že

přišli soutěžit noví zpěváci,kteří  neprošli

již dříve soutěží Hanácký skřivan v mla-

dších kategoriích. 

Ve II. kategorii 18-20 roků  jsme se dostali

na takovou úroveň zpěvu, že by nám

mohla závidět i skupina  soutěžící ve finale

Super Star. Vítězná zpěvačka z Křelova  -

Veronika Schrottová byla bezkonkurenčně

první a celý její projev  „neměl chybu“ po

všech stránkách.  Těžký úkol poroty =

pořadí na dalších místech byl nakonec

vyřešen – na 2. místě Sylva Foukalová z

Hluboček  a na 

3.místě  Sabina Kašparová z Chuchelné u

Opavy.   Opět byla velká vyrovnanost mezi

soutěžícími  a velmi  dobrá úroveň, jež gra-

dovala v soutěžích  DUA, TRIA.  

Bezchybným  zpěvem doslova nadchlo a

zvítězilo  DUO  Veronika Schrottová a

Gabriela  Jaklová  /z Litovle /  , na druhém

místě  DUO Sylva Foukalová  a  Aneta

Kučerková – opět vynikající a na třetím

místě Anička Vitásková s Martinem

Bekem.  I tato kategorie  „neměla chybu „

– vysoká úroveň ! 

Zhodnocení  letošního ročníku soutěží

HANÁCKÝ SKŘIVAN 

A ZPÍVAJÍCÍ RODINA! 

Kdo z dětí, mládeže a pak i z rodin, kteří

mají vztah k hudbě a hlavně k živému

zpívání – nevyužívá možnosti – vystoupit

a zasoutěžit si  ve zpěvu,  se připravuje o

pěkný zážitek v kolektivu lidí, kteří  mají

stejného koníčka  nebo dokonce se chtějí

hudbou živit.  Proto budeme pokračovat v

roce 2012 – a opět v měsíci DUBNU  - kdy

proběhne již 14. ročník HANÁCKÉHO

SKŘIVANA 4-15 LET , dále 10. ročník

HANÁCKÉHO SKŘIVANA 15-20 LET  a

7. ročník soutěže ZPÍVAJÍCÍ RODINA.

Děkujeme za příkladnou práci  Michaele

Mrázové – ze Školy popového zpěvu z

Olomouce a rozhodně p. učitelce Lence

Literová ze ZŠ Němčice n. Hanou - za

jejich nedocenitelnou práci s dětmi a

mládeží v oboru hudba-zpěv. Účast v těch-

to soutěžích je  DOBROVOLNÁ, nikdo

nikomu nepřikazuje - co by měl zpívat a v

jakém žánru a právě proto jsme na tak

vysoké úrovni. 

Poděkování za finanční podporu patří
Olomouckému kraji, paní ředitelce Měst.
divadla Prostějov za  výbornou spolupráci
a všem , kteří svojí prací přispěli  a  zaslou-
žili se o  výborné zážitky účastníků a
radost soutěžících. Pokud chcete informa-

ce o těchto soutěžích - napište na

mobo@quick.cz event. na telefon 602 740

978 a  dostanete je.

Ing. Bohumil Moudrý
- ředitel  soutěží

MAŇÁSKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Křesťanské maňáskové divadlo "Za jeden pro-

vaz" srdečně zve malé i velké na divadelní

představení s názvem: Zlaté pravidlo. Příběh o

tom, co je v životě nejdůležitější.

Ve středu 22. června v 16:30 hod. v prosto-

rách Církve bratrské Šárka 10a (za škol-

kou), Prostějov

Vstupné dobrovolné
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Dvě kultury se propojilyDvě kultury se propojily
    Přesně před rokem, v dubnu 2010, se 
skupina žáků a pedagogů prostějovské 
zdravotnické školy vydala do Turecka 
poznávat tuto zemi v  rámci projektu 
Comenius – Mladí lidé na cestě k míru, 
kultuře a zdraví, který byl celý spuštěn 
na podzim 2009.
    Teď v  dubnu a květnu 2011 skupina 
celkem deseti tureckých žáků a třech pe-
dagogů z městečka Hopa, kde sídlí ško-
la podobná té prostějovské, dorazila do 
našeho města poznávat zdejší prostředí, 
kulturu, zvyky, jídlo atd. Z  celé skupiny 
byla někdy v Evropě pouze jedna z vyu-
čujících a jen jeden z tureckých pedagogů 
uměl anglicky tak, že mohl vše tlumočit.
    Jazyková bariéra se ovšem hned v prv-
ních momentech prolomila mezi žáky 
obou škol a na konci celého pobytu se již 
vytvořila přátelství, která se jistě podaří 
udržet díky kontaktům na sociálních sí-
tích, neboť facebook, jak známo, překo-
nává hranice velmi snadno.

    Návštěvníci kromě podrobné prohlídky 
Prostějova, jejíž součástí bylo i přijetí na 
radnici místostarostkou Ivanou Hemer-
kovou, návštěvy prostějovské nemocnice 
a několika společných večerů s  novými 
kamarády, viděli také Olomouc, Brno, 
Kroměříž a Prahu.
    Na společných večerech se obě strany 
vzájemně učily písně a tance a pochopi-
telně nejatraktivnější částí byla tvorba a 
ochutnávka národních pokrmů, zde po 
počátečním nesmělém ochutnávání při-
šly obě strany na to, že každá z kuchyní 
má něco do sebe a po jídle se jen zapráši-
lo, samozřejmě česká strana respektovala 
jistá náboženská omezení, svým spon-

zorským dílem přispěla i fi rmy Antoní-
na Jelínka „Lahůdky z Hané“ a Martiny 
Makové „Květinářství Phoenix“.
    Nebyly by to ovšem zdravotnické školy, 
aby také vzájemně neposoupeřily v soutěži 
v  poskytování první pomoci a při tom si 
nepředaly vzájemné odborné zkušenosti. 
Výsledky nebyly až tak důležité, i když po-
chlubit se, že vyhráli domácí, nezaškodí, ale 
každá ze stran i tak pochytila něco nového.
    Jak na závěr celého pobytu konstatoval 
vedoucí turecké výpravy Tolga Sansar, 
jednalo se o náročné dny, ve kterých se 

hostitelé snažili ukázat vše to, co lze z ČR 
ukázat za deset dní a je mu jasné, že i mě-
síc by byl málo. Vyjádřil přesvědčení, že 
mezi oběma stranami vzniklo silné přá-
telské pouto a teď již ani jedna strana ne-
pojede do druhé země jako host, ale jako 
do svého druhého domova.
     Úplně na závěr si obě strany předa-
ly drobné dárky a došlo na loučení, kte-
ré přece nemá být smutné, a tak všichni 
společně vyrazili na studentský Majáles, 
kde se na závěr výborně pobavili, i při 
vystoupení zdravky. -mm-

®
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Ještě poslední měsíc zbývá do zaplacení 
poplatku za komunální odpad, který je 
tak jako v minulých letech stejný, a to ve 
výši 492 Kč na osobu a kalendářní rok a 
jehož splatnost je 30. 6. 2011. Ten, kdo 
ještě nezaplatil tento poplatek, může si 
tak vybrat z několika způsobů placení: 
1. Hotově na pokladně Finančního od-
boru Městského úřadu Prostějov (mož-
no platit i platební kartou) 
    Při úhradě poplatku musíte sdělit své 
jméno, příjmení, bydliště, popř. datum 
narození, platit můžete sami za sebe nebo 
i za jiné osoby, pokud budete znát jejich 
osobní údaje. 
Platit můžete denně v těchto pokladních 
hodinách:

PO 8:00 -  17:00
ÚT 8:00 - 16:00
ST 8:00 -  17:00
ČT 8:00 -  16:00
PÁ  8:00  -  13:00

 2. Bezhotovostním převodem
Bezhotovostní platbu zasílejte na účet čís-
lo 19-1505517309, kód banky 0800, každý 
poplatník (osoba) má přidělen variabilní 
symbol. Pokud neznáte své číslo varia-
bilního symbolu, zjistíte jej  telefonickým 
nebo písemným dotazem, e-mailem u 
referentek evidence poplatků a plateb na 
fi nančním odboru. Od roku 2010 může-
te v případě bezhotovostní platby uvést 
do variabilního symbolu své rodné číslo, 
za podmínky, že současně uvedete do 
specifi ckého symbolu  číslo 7023 (ozna-
čení příjmu). Za více poplatníků (např. 
v domácnosti) může zaplatit tzv. společný 
zástupce, který je však povinen správci 
poplatku oznámit písemně na formuláři 
-„Oznámení o hromadné platbě“- jména 
a data narození osob, za které poplatek 
odvádí,  dále pak číslo účtu ze kterého je 
platba hrazena, var. symbol, spec. symbol, 
částku a datum úhrady. Správce poplatku 

podle těchto údajů rozúčtuje tuto platbu 
jednotlivě na každého poplatníka.
Pokud společný zástupce nesdělí na pře-
depsaném formuláři nejpozději do 15 dnů 
ode dne odeslání platby potřebné údaje, 
nebude platba rozúčtována na jednotli-
vé poplatníky. Za správné uvedení údajů 
k platbě zodpovídá plátce.

3. Poštovní poukázkou
Od roku 2010 již nejsou zasílány poštov-
ní poukázky automaticky. Poštovní pou-
kázka (zde uvedené údaje lze použít i pro 
bezhotovostní platbu) je zasílána pouze 
na základě písemného požadavku a to 
vyplněním formuláře –„Oznámení změny 
způsobu platby míst. poplatku“. Poštovní 
poukázky jsou rovněž k dispozici na fi -
nančním odboru k osobnímu převzetí.
Potřebné formuláře  ke všem způsobům 
platby poplatku jsou k  dispozici na Fi-
nančním odboru Městského úřadu Pros-

tějov, nám. T. G. Masaryka 130/14 a také 
na internetových stránkách města Pros-
tějov www.prostejov.eu (Občan > Životní  
situace, žádosti, formuláře > Finanční od-
bor > Místní poplatek za komunální od-
pad > Výběr příslušné ikony formuláře).
V  případě dotazů k  uvedené problema-
tice včetně sdělení variabilního symbolu 
se můžete obrátit na referentky oddělení 
poplatků a plateb na Finančním odboru 
Městského úřadu Prostějov :
 Kateřinu Soldánovou,  tel.č. 582 329 103, 
e-mail:  katerina.soldanova@prostejov.eu
 Jiřinu Kubovou,            tel.č. 582 329 105, 
e-mail:  jirina.kubova@prostejov.eu

Na závěr sdělujeme, že od 1. 1. 2011 došlo 
ke změně zákona o místních poplatcích, 
konkrétně ke zrušení § 16 – prominutí 
poplatku, kdy již nelze v  individuálních 
případech na základě žádosti z  důvodu 
tvrdosti tento poplatek prominout.  -fo-
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Blíží se konec splatnosti poplatku za komunální odpad

V dubnu přivítali na Střední odborné škole 
podnikání a obchodu v Prostějově vzácnou 
návštěvu. Byl jím bývalý velvyslanec ve Švý-
carsku a dlouholetý redaktor rádia Svobodná 
Evropa Dr. Richard Belcredi. Potomek Pře-
myslovců a příslušník starobylého lombard-
ského hraběcího rodu Belcredi vyrůstal na 
rodném zámku v Líšni u Brna. V lednu 1949 
po vyloučení ze studií práv emigPřednáška 
JUDr. Richarda Belcrediho na SOŠ podniká-
ní a obchodu
V  dubnu přivítali na Střední odborné škole 
podnikání a obchodu v Prostějově vzácnou ná-
vštěvu. Byl jím bývalý velvyslanec ve Švýcarsku 
a dlouholetý redaktor rádia Svobodná Evropa 
Dr. Richard Belcredi. Potomek Přemyslovců a 
příslušník starobylého lombardského hraběcí-
ho rodu Belcredi vyrůstal na rodném zámku 
v Líšni u Brna. V lednu 1949 po vyloučení ze 
studií práv emigroval do Rakouska. Jeho cesta 
za svobodou byla vskutku dobrodružná, 31. 
července 1949 přeplaval Dyji, přišel do tehdy 
Sovětským svazem okupované Vídně a s po-
mocí Francouzů se dostal do Tyrolska. Praco-
val v USA a ve Francii, kde se také seznámil se 
svou budoucí manželkou ze šlechtického rodu 
Rohanů. Třicet let působil v rozhlase Svobod-
ná Evropa, které začalo vysílat do tehdejšího 
Československa  před šedesáti lety, v  květnu 
1961.  V  listopadu  1989 si Richard Belcredi 
splnil svůj velký sen, mohl se vrátit do vlasti.  
Roku 1992 zdědil po svém bezdětném strýci 
Gustavu hraběti Kálnokym, bratru jeho matky, 
zámek v Brodku u Prostějova. V devadesátých 

letech přijal nabídku diplomatické mise a stal 
se velvyslancem České republiky ve Švýcarsku. 
V polovině prosince roku 1998 se konečně vrá-
til do Brodku. V současnosti se věnuje opravám 
zámku a správě majetku. Je nositelem   Řádu T. 
G. Masaryka III. stupně,  rytířem bavorského 
Řádu sv. Jiří a rytířem suverénního řádu Mal-
tézských rytířů. 
Ve své přednášce Belcredi seznámil studenty 
maturitních ročníků podnikatelské školy s po-
litickou situací v Československu a Evropě po 
2. světové válce, fungováním disidentu a českou 
zahraniční politikou v 90. letech. Poté následo-
vala beseda, kdy odpovídal na otázky studentů, 
které nejvíce zajímala problematika restitucí, 
současná politická situace nebo  diplomatické 
zkušenosti. Belcrediho návštěva studenty obo-
hatila, měli možnost setkat se s člověkem, jehož 
životní  osud a zkušenosti dokáží zaujmout i 
mladé lidi. Dr. Richar Belcredi v únoru oslavil 
85 let, tak i touto cestou mu za studenty a školu 
gratulujeme a přejeme hodně zdraví a životní-
ho elánu do dalších let. 

SOŠ podnikání a obchodu
Prostějovčervence 1949 přeplaval Dyji, přišel 
do tehdy Sovětským svazem okupované Vídně 
a s pomocí Francouzů se dostal do Tyrolska. 
Pracoval v USA a ve Francii, kde se také sezná-
mil se svou budoucí manželkou ze šlechtického 
rodu Rohanů. Třicet let působil v rozhlase Svo-
bodná Evropa, které začalo vysílat do tehdejší-
ho Československa  před šedesáti lety, v květnu 
1961.  V  listopadu  1989 si Richard Belcredi 

splnil svůj velký sen, mohl se vrátit do vlasti.  
Roku 1992 zdědil po svém bezdětném strýci 
Gustavu hraběti Kálnokym, bratru jeho matky, 
zámek v Brodku u Prostějova. V devadesátých 
letech přijal nabídku diplomatické mise a stal 
se velvyslancem České republiky ve Švýcarsku. 
V polovině prosince roku 1998 se konečně vrá-
til do Brodku. V současnosti se věnuje opravám 
zámku a správě majetku. Je nositelem   Řádu T. 
G. Masaryka III. stupně,  rytířem bavorského 
Řádu sv. Jiří a rytířem suverénního řádu Mal-
tézských rytířů. 
Ve své přednášce Belcredi seznámil studenty 
maturitních ročníků podnikatelské školy s poli-

tickou situací v Československu a Evropě po 2. 
světové válce, fungováním disidentu a českou za-
hraniční politikou v 90. letech. Poté následovala 
beseda, kdy odpovídal na otázky studentů, které 
nejvíce zajímala problematika restitucí, současná 
politická situace nebo  diplomatické zkušenosti. 
Belcrediho návštěva studenty obohatila, měli 
možnost setkat se s člověkem, jehož životní  osud 
a zkušenosti dokáží zaujmout i mladé lidi. Dr. 
Richar Belcredi v únoru oslavil 85 let, tak i touto 
cestou mu za studenty a školu gratulujeme a pře-
jeme hodně zdraví a životního elánu do dalších 
let.  SOŠ podnikání a obchodu

Prostějov

Přednáška JUDr. Richarda Belcrediho na SOŠ podnikání a obchodu

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Útulek ligy na ochranu zvířat, organizace Olomouc, Areál letiště Neředínská ul., 779 00 Olomouc, telefon: +420 585 418 484, E-mail:olomouc.utulek-loz@seznam.cz  

Evid. č. 971 (Princka) – fena, kříženec, odchycena dne 
30. 4. 2011 v Prostějově na ul. Vrahovická

Evid. č. 972 (Aresan) – pes, kříženec pitbulteriéra, odchy-
cen dne 2. 5. 2011 v Prostějově – lesopark Hloučela

Evid. č. 982 - 988 (štěňata) – 7 štěňat, odchycena dne 9. 5. 2011 
v Prostějově, Čechovicích
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„Na co máte ty hole?“ „Na nordic walking 
neboli severskou chůzi. “ „A to je co?“ „V 
podstatě jen obyčejná chůze terénem se spe-
ciálními hůlkami. Má ovšem neobyčejné vý-
sledky. „ „A k čemu je to dobré? Zase nějaká 
módní vymyšlenost.“ „Kdepak, díky této 
jednoduché pomůcce a specifi cké technice 
chůze si můžete významně zlepšit zdraví , 
zhubnout a ještě se při tom skvěle bavit...“ 
Tak nějak většinou začínají rozhovory s lidmi, 
které během posledních dvou let potkávám při 
svých „výšlapech“ s holemi. Pokud mají zájem a 
trpělivost, shrnu jim v pár větách hlavní výhody 
nordic walkingu. 
1) Může s ním začít a dlouhodobě jej bez ri-
zika provozovat téměř kdokoliv, ženy a muži 
jakéhokoliv věku, se zdravotními omezeními 
včetně bolestí kloubů, atrózy, vysokého tlaku či 
dokonce po úrazech dolních končetin. Je vhod-

ný i pro lidi, kteří nikdy nesportovali či je sport 
v podstatě nebaví . Výborný je pro lidi s nad-
váhou až obezitou - až 30% své váhy mohou 
přenést do holí, čímž se odlehčí jejich kloubům.
2) Při správně prováděném nordic walkingu 
zapojujete až 90 % svalů, spalujete až o 46% 
více energie než při stejné rychlosti chůze bez 
holí a zvyšujete tepovou frekvenci o 5 – 17 tepů 
za minutu. To má významný vliv například na 
kardiovaskulární systém a na správné hubnutí.
3) Pro mě osobně je největší výhodou nordic 
walkingu fakt, že nejde ani tak o sport, jako o 
extrémně příjemný zážitek. Už téměř dva roky 
se každý víkend domluvíme s několika známý-
mi, vybereme trasu, vyrazíme ven a pak už si to 
jen užíváme. Chůze krásnou krajinou, lesem a 
poli, kolem kapliček, rybníků nebo rozhleden. 
U toho si povídáme či se jen tiše kocháme a 
jako bonus , jen tak mimoděk, bez větší náma-

hy, děláme něco pro své zdraví (a postavu).
Během doby jsem tak postupně došla až 
k tomu, že jsem se přihlásila do akreditovaného 
rekvalifi kačního programu Cvičitel nordic wal-
kingu. Odtud už byl jen krok k nápadu požádat 
Zdravé město Prostějov o grant na nákup holí, 
aby si tuto pohybovou aktivitu mohlo vyzkou-
šet co nejvíc zájemců. Členové komise Zdravé-
ho města a zastupitelé města Prostějova tento 
návrh podpořili, a tak se se mnou už teď v červ-
nu můžete poprvé vydat na cestu. Pro začátek 
jsem naplánovala vycházky jen v rámci města, 
ale podle ohlasů, počtu zájemců a jejich přání 
se trasy samozřejmě mohou změnit. 

Lekce nordic walkingu 
v červnu 2011

Pátek 10. června v 10 a v 16 hodin, sraz u hvěz-
dárny v Kolářových sadech

Pátek 24. června v 10 a 16 hodin, sraz U Abr-
hámka na Hloučele
Kvůli organizaci akce (především kapacitě 
omezené na deset účastníků) je nutné se 
nejpozději tři dny předem přihlásit buď 
formou sms na číslo 732  635  360 nebo 
mailem na adresu sehnalovalenka@se-
znam.cz . Do zprávy , prosím, uveďte své 
jméno, výšku (kvůli výběru správných 
holí) a kontakt (pro případ, že se akce ne-
konala).
Lekce potrvá přibližně dvě hodiny. Potře-
bujete k ní jen správné boty (nejlépe po-
hodlné sportovní , lze i trekové, ale ne kot-
níčkové) a vhodné oblečení . Nezapomeňte 
také na pitný režim – vezměte si s sebou 
dostatečné množství tekutin, nejlépe oby-
čejné neperlivé vody. Těším se na vás! 

Lenka Sehnalová

Chcete zkusit nordic walking? Teď máte šanci Chcete zkusit nordic walking? Teď máte šanci 
Zdravé město Prostějov podpořilo projekt chůze s holemi 

Víme to všechny, slyšely jsme to už milion-
krát. Pečovat o své zdraví neznamená jen 
dodržovat správnou životosprávu a pravi-
delně chodit k  lékaři. Potřebujeme se také 
pravidelně hýbat. Na informace o tom, proč 
se naše tělo (i duše) bez pohybu neobejdou, 
narazíte všude – v  televizi, na stránkách 
časopisů či na internetu.  Co nás ale vypro-
vokuje k tomu, abychom se konečně začaly 
řídit dobrými radami a změnily svůj životní 
styl? Většinou je to nespokojenost s číslicí, 
kterou neúprosně ukazuje naše váha. Ane-
bo zjištění, že bez zadýchání už nevystou-
páme ani do druhého patra. Anebo také 
varovné výsledky lékařské kontroly, které 
upozorňují na blížící se zdravotní problé-
my – pokud s tím hned nezačneme „něco“ 
dělat.
Díky novému programu Zdravotní po-
jišťovny METAL- ALIANCE mají teď její 
klienti z Prostějovska jedinečnou příležitost 

začít se zdravým životním stylem. V rámci 
jednoho „balíčku“ projdou vstupní a vý-
stupní kontrolou  u odborného lékaře včet-
ně krevních testů. Nutriční specialistka jim 
změří skladbu těla, zhodnotí jejich jídelní-
ček a doporučí jim jeho optimální složení. 
A nakonec si mohou vybrat a vyzkoušet 
jednu ze tří  pohybových aktivit – zumbu, 
H.E.A.T.  PROGRAM nebo nordic walk-
ing.  
Zumba, H.E.A.T. i nordic walking jsou po-
měrně nové sporty, které nejen prokazatel-
ně fungují při zlepšování kondice a hubnu-
tí, ale jsou navíc i zábavné a vhodné téměř 
pro každého.   Zumba v sobě za doprovodu 
žhavé latinsko-americké hudby neodolatel-
ně propojuje posilovací cviky s tanečními 
kroky z tanců, jako jsou  salsa, samba, mam-
bo, fl amenco či tango. H.E.A.T. PROGRAM ® 
vychází  trekkingu, joggingu a jednoduchého, 
ale účinného walkingu (chůze) - výsledkem 

je pohyb provozovaný 
na speciální m běžeckém 
pásu, při němž se využívá 
maximální síly a rychlosti 
chůze. Nordic walking – 
„severská chůze“ terénem 
se speciálními holemi je 
technicky nenáročná  a 
prospěšná  dokonce i pro 
lidi s tělesným omezením 
či zdravotními problémy.  
Při nordic walkingu se 
zapojuje až 90% svalů 
a spaluje až o 46% více 
energie než při běžné 
chůzi, posiluje se kardio-
vaskulární systém, odleh-
čuje zátěž kloubů. Severská 
chůze pomáhá mimo jiné i 
při ortopedických, revmatic-
kých cévních problémech 
či vysokém krevním tlaku. 
Teď už záleží jen na vás. 
Využijete této nabídky 
anebo rozhodnutí  odlo-
žíte až na „někdy jindy“? 
Bližší informace o progra-
mu naleznete v  inzerátu 
na této straně.  Stačí jen 
zavolat a domluvit si ter-
mín.  (les)

Změňte životní styl! Nejste na to sami
Zdravotní pojištovna METAL – ALIANCE rozjela 

nový program pro klienty z Prostějovska V sobotu 11.června 2011 v době od 9.00 
do 12.00 proběhne na severní obslužné 
komunikaci orientační měření rychlosti 
vozidel. Směr měření bude od kruhového 
objezdu ul. J. Lady na ul. Hacarova. Každý 
řidič obdrží informační letáček s naměřenou 
hodnotou, přehledem bodového systému a 
účasti na měření. Zájemci si tak budou moci 
porovnat údaj na svém ukazateli s rychlostí 
naměřenou mobilním radarem. Tolerance 
u ukazatelů rychlosti je + 4 km/h, u radaru 
+/-3 km/h, ve správním řízení je odečteno 
vždy minus 3 km/h. Preventivní akce se 
uskutečnily i v letech 2009 a 2010, účast 
řidičů byla vždy kolem 120. 

Mgr. Jana Gáborová,
 tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Orientační měření 
rychlosti

FOTO-TÝDEN pro zdravotně postižené
V týdnu od 20.6. do 26.6. (pondělí až středa + neděle) se koná počítačové 
školení s názvem FOTO-TÝDEN. Akce je určena zejména pro vozíčkáře 

a jejich doprovod, případně další ZTP. Jedná se o další kurz z cyklu 
počítačových školení na HABRU pro zdravotně postižené.

Fotokurz  je dotován z projektu Konta Bariery - Počítače proti barierám. 
Cena za 20ti hodinový kurz je  50 Kč. Koná se v počítačové budově 
HABRO, Hliníky 4, Prostějov (u VZP a u lázní), učebna v přízemí. 

Přihlášky emailem (navratil@habro.cz) či sms (608/403010). 
Bližší info a další kurzy a termíny na www.habro.cz  

St ední odborná škola
                   podnikání a obchodu

            Rejskova 4, Prost jov
*************************************************************************************************************

 nabízí
3leté dálkové nástavbové  studium

vzd lávacího programu

PODNIKÁNÍ A MARKETING
organizace studia

výuka probíhá dvakrát týdn  v odpoledních hodinách

2leté zkrácené denní pomaturitní studium
pro získání maturity z odborných p edm t

ve vzd lávacích programech

PODNIKÁNÍ V EU
A PROJEKTOVÉ ÍZENÍ

ÍZENÍ SLUŽEB A MARKETING
TURISMU

organizace studia
výuka je zam ena p evážn  na odborné p edm ty

a je rozložena do dvou let s denní docházkou
*************************************************************************************************************

tel. 582 341 413, 582 333 845

www.sospo.eu

STAROŽITNOSTI

GOLEM
vás

p ivítají
v prostorách

SPOLE ENSKÉHO 
DOMU

v Komenského ul.,
Prost jov

Tel.: 602 730 669

REALITYREALITY

EXKLUZIVN !

DOPORU UJEME

NOVINKA!

DOPORU UJEME

Nabízíme:
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Komisi zřídila Rada města jako svůj 
poradní orgán a jejím úkolem je odbor-
ně posuzovat  IT infrastrukturu města, 
připravované investice a jejich efekti-
vitu, bezpečnost dat a další související 
témata. Je složena ze sedmi odborníků 
profesně zaměřených na různé oblasti 
IT.  Od jejího ustavení se sešla zatím 
pětkrát, přičemž největší úsilí dosud 
věnovala především seznámení se se 
současným stavem serverů, sítě a ser-
visu. Přestože komise není žádným 
vyšetřovacím orgánem a neplánujeme 

se ve své činnosti vracet do minulosti, 
narážíme na každém kroku na nepří-
liš standardně řešené nákupy i servis IT 
z minulého období. Proto předkládáme 
Radě a vedení města náměty a návrhy 
na postupné kroky vedoucí ke zlepšení 
této situace. Například novým vypsáním 
soutěže na dodávku 34 notebooků a jejím 
vypsáním na webu města došlo k úspoře 
přes 130 tis. Kč. Připravený je také návrh 
pravidel vypisování veřejných zakázek 
oddělení IT, který je sice přísnější, než 
ukládá příslušný zákon, ale zajistí pře-

hledné a spravedlivé soutěžní prostředí. 
Současně připravujeme plán metropolitní 
sítě – tedy optické datové propojení nejen 
všech budov městského úřadu, ale po-
stupně také organizací zřizovaných měs-
tem včetně škol, které by do budoucna 
přineslo úsporu u datových a hlasových 
služeb, ale i možné sdílení serverových 
kapacit. Přivítáme i náměty občanů na 
vylepšení městských www stránek www.
prostejov.eu. Tomáš Blumenstein
 Předseda Komise RM pro informační 
 technologie,  tblumen@mensa.cz

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Informace z Komise pro IT

Dosud vypsané tábory Sportcentra - DDM v roce 2011
# Termín Název tábora Místo konání Hlavní vedoucí Pracovišt Stav

1. 14.3. - 18.3.2011 P ím stský tábor odlou ené pracovišt  Vápenice Ing. Ondrej Jestrebský Vápenice

2. 12.6. - 23.6.2011 Leptokaria - ecko - rekrea ní tábor u mo e ecko, Olympská riviéra, Leptokaria Mgr. Tereza Zají ková Olympijská

3. 3.7. - 8.7.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - I. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ove ka Olympijská

4. 3.7. - 8.7.2011 Nábor sk ítk  do Bradavic - letní zážitkový tábor (6-9 let) RZ Rusava - Ráztoka Bc. Martina Koudelková Vápenice

5. 4.7. - 10.7.2011 Vodácký tábor Hron Hron - Slovensko Mgr. Tereza Zají ková Olympijská

6. 10.7. - 15.7.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - II. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ove ka Olympijská

7. 10.7. - 15.7.2011 Léto v Bradavicích - I. turnus (7-9 let) Vrbno pod Prad dem Bc. Martina Koudelková Vápenice

8. 16.7. - 23.7.2011 Turistický tábor Me ová Horní Be va - Me ová Mgr. Anna Juránková Olympijská

9. 17.7. - 22.7.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - III. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ove ka Olympijská

10. 17.7. - 22.7.2011 Léto v Bradavicích - II. turnus (9-11 let) Vrbno pod Prad dem Bc. Martina Koudelková Vápenice

11. 18.7. - 22.7.2011 Bike školi ka D tské dopravní centrum Sportcentra - DDM Bc. Ji í Novák Olympijská

12. 23.7. - 30.7.2011 5. PRÁZDNINY V POHOD Šubí ov, Penzion Pohoda Mgr. Jitka Fta níková Olympijská

13. 24.7. - 29.7.2011 Holky a kluci od bob í eky Horka nad Moravou, Lovecká chata Bc. Ji í Novák Olympijská

14. 24.7. - 29.7.2011 Léto v Bradavicích - III. turnus (11-13 let) Vrbno pod Prad dem Bc. Martina Koudelková Vápenice

15. 25.7. - 30.7.2011 Horolezecký tábor Baldovec Jakub Ka ák Olympijská

16. 31.7. - 5.8.2011 Expedice Habovka 2011 Habovka - Slovensko Jan Zatloukal Olympijská obsazen

17. 31.7. - 13.8.2011 Cesta kolem sv ta za 80 dní Rajnochovice Bc. Ji í Novák Olympijská obsazen

18. 7.8. - 12.8.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - IV. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ove ka Olympijská

19. 13.8. - 21.8.2011 Za krásami východního Slovenska Bú e - Slovensko Mgr. Anna Juránková Olympijská

20. 14.8. - 19.8.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - V. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ove ka Olympijská

21. 15.8. - 19.8.2011 Bike školi ka D tské dopravní centrum Sportcentra - DDM Bc. Ji í Novák Olympijská

22. 21.8. - 26.8.2011 Atletický tábor Baldovec Mgr. Dalibor Ove ka Olympijská obsazen

23. 22.8. - 26.8.2011 Sportovní p ím stský tábor D tské dopravní centrum Sportcentra - DDM Mgr. Tereza Zají ková Olympijská

24. 29.8. - 31.8.2011 P ím stský tábor D tské dopravní centrum Sportcentra - DDM Mgr. Tereza Zají ková Olympijská

Sportcentrum - DDM, Olympijská 4, 796 01  PROST JOV
www.sportcentrumddm.cz, sportcentrum@sportcentrumddm.cz

tel.: 582 332 296, 582 332 297, 582 344 125 (odlou ené pracovišt  Vápenice 9)
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Prostějovští kulečníkáři nepoznali 
už šestnácté utkání v řadě hořkost 
prohry. V nejvyšší soutěži ztratili po 
odehraných sedmnácti utkáních pouze 
pět bodů, za jednu prohru v prvním 
utkání s obhájcem titulu BC Poruba 
a třemi nerozhodnými výsledky 

s Havířovem, Prahou a Jabloncem. 
Právě nedávná, zbytečná remíza na 
domácích stolech s Jabloncem dostala 
prostějovské družstvo do nepříjemné 
pozice před dvojicí nejtěžších utkání 
těsně před koncem sezony. Presskan má 
v tabulce těsně před koncem soutěže 

nejmenší bodové ztráty ze 
všech družstev a není na čele 
extraligy jen pro vyšší počet 
odehraných utkání soupeřů. 
Tabulka je na špici hodně 
vyrovnaná a prostějovské 
družstvo čeká před koncem 
soutěže dvojice nejtěžších 
utkání, na domácích stolech 
proti obhájci titulu BC 
Poruba a v posledním kole 
s jedním z favoritů soutěže 
z Havířova. Družstvo ve 
složení Boháč, Domanský, 
Dostál, Galíček, Tunkr, 
Filip a Nenál zvládlo 
v posledních kolech velmi 
těžká a důležitá utkání. 
Zatím nejtěžší výhru 
vybojovalo naše družstvo 
na domácích stolech proti 
družstvu BC Praha se 
dvěma legionáři z Dánska 
a Turecka a v posledních 
kolech těžké dvojutkání 
(doma-venku) proti velmi 
silnému družstvu z Kladna. 
Poslední tři utkání 
rozhodnou jestli naši hráči 
získají medaili a z jakého 
bude kovu.

Presskan Prostějov je v extralize už šestnáct utkání bez prohry

Rozlosování extraligy:
28.5.2011 v 10:00 Presskan Prostějov – Kladno A
28.5.2011 ve 14:00 Presskan Prostějov – Kladno B

4.6.2011 v 10:00 Havířov - Presskan Prostějov

Průběžné pořadí:

1. 19 / 20  Billard Centru Praha  A  15  2  2  107 : 45         32 
4. 19 / 20  BC Poruba  A  15  1  3  110 : 42         31 
2. 19 / 20  BC Havířov      14  1  4  124 : 28         29 
3. 17 / 20  Presskan system Prostějov 13  3  1  103 : 33         29 
5. 17 / 20  Ekvita Kladno  A  9  3  5  81 : 55          21 
6. 17 / 20  TJ Bižuterie Jablonec n. N. 6  4  7  56 : 80          16 
7. 18 / 20  BC Poruba  B  5  2  11  54 : 90          12 
8. 18 / 20  Ekvita Kladno B   4  2  12  46 : 98          10 
9. 19 / 20  Billard Centru Praha  B  3  2  14  46 : 106 8 
10. 18 / 20  SKK Ústí nad Labem   2  4  12  41 : 103 8 
11. 17 / 20  K+K Beroun         0  2  15  24 : 112 2

SK ROŠÁDA Prostějov pořádá

6.ročník MEMORIÁLU 
PETRA BOČKAREVA

otevřený šachový turnaj pod širým nebem
pod záštitou legendárního sportovního střelce,stříbrného 

medailisty z LOH v Melbourne,
sedmnáctinásobného mistra republiky,zasloužilého 

mistra sportu,čestného občana města
Prostějova pana Otokara HOŘÍNKA a jeho manželky,-

mistryně sportu paní Naděždy HOŘÍNKOVÉ
Termín: Sobota  25.6.2011
Místo:  Občerstvení „U Abrahámka“ v leso-

parku Hloučela, Prostějov 
  Turnaj se koná pod širým nebem 

(OPEN AIR)
Systém hry: Švýcarský systém na 7 kol
Časový program: 8:30 – 9:30 prezentace
   10:00 – 15:00   1. – 7. kolo 

včetně přestávky
Ředitel turnaje:  Jiří Novák, 
  Melantrichova 18,
  796 01 Prostějov, 
  tel. 582 341 505,
  mobil 776 331 548, 
  e-mail:

sk_rosada@centrum.cz
  (přihlášení)

Další informace: www.prostejov.eu 

Obchodními partnery Presskan System Prostějov jsou:Obchodními partnery Presskan System Prostějov jsou:



Taneční škola Pirouette má úspěšně za sebou 3 
regionální kola postupových soutěží organizátorů 
Czech dance organization, Taneční skupina roku a 
Svazu učitelů tance. TŠ Pirouette reprezentovalo 9 
choreografií a to v počtu 106 tanečníků.
První soutěž se konala v březnu v oloumoucké 
hale Univerzity Palackého. Všech 9  choreografií 
se probojovalo s postupem na další zemská kola. 
Celkem si tanečníci přivezli 5x zlato, 1x stříbro, 2x 
bronz a jedno 5. místo. Tanečníci představili cho-
reografie kategorii Mini – Tam, kde končí duha 
(3. místo), Cesta za dobrodužstvím (2. místo), 
v kategorii DĚTI – Tátova princezna (1. místo), 
Cinderella (1. místo), Čtyřka vpravo dole (3. mís-
to), v kategorii JUNIOŘI – Avec moi (1. místo), 
Celebration (5. místo) a v  kategorii HLAVNÍ 
– Loving in our souls (1. místo), Bob na trati (1. 
místo).
Další soutěž čekala tanečníky v  Chrudimi. I 
když regionem nezapadá Prostějov na tuto sou-

těž, organizátor udělil TŠ Pirouette vyjímku a 5 
choreografií mohlo startovat. I v cizím kraji se 
taneční škola z Prostějova neztratila a vytančila 
si skvělá umístění a to 3xzlato, 1x bronz, a 1x 4. 
místo. Všichni tanečníci a celý funclub odjížděl 
ze soutěže s  nadšením z  úspěchu Moraváků 
v Čechách.
Poslední z postupových soutěží proběhla minulý 
víkend v Mohelnici. Již tradiční organizátor Svaz 
učitelů tance připravil velmi kvalitní soutěž. TŠ 
Pirouette zde měla zastoupení v hlavní věkové 
kategorii a to se dvěmi choreografiemi. V disci-
plíně Parketové taneční kompozice si choreogra-
fie Terezy Sekaninové s názvem Loving in our 
souls, z 9 choreografií vytančila krásné 3. místo 
s postupem na celostání kolo Festivalu tanečního 
mládí v Litoměřicích. Streetová show Ivi Kuptí-
kové získala v tvrdé konkurenci 9ti choreografií 
velmi pěkné 5.místo.
„Naše taneční škola je stále mladá, proto účastí 

na soutěžích získá-
vají tanečníci velmi 
cenné zkušenosti. 
Medaile a umístění 
jsou jen třešničkou 
na dortu práce a píle 
tanečníků a choreo-
grafek.“ Uvedla Petra 
Vránová, lektorka TŠ 
Pirouette.
Kromě postupo-
vých soutěží objela 
taneční škola s  vy-
branými choreogra-
fi emi i nepostupové 
soutěže, jako je Os-
trava Dance Cup 
nebo O erb města 
Litovle. S  obou 
soutěží si dovezla 2. 
místo a to s choreo-
grafi í Bob na trati a 
nejmenší tanečníci 
s choreografi í Tam, 
kde končí duha.
V současné době se 
všichni pilně připra-
vují na zemská kola, 
která proběhnou bě-
hem příštích týdnů.

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 
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Prostějovská taneční škola PIROUETTE 
slaví úspěch, kam přijede! Naše taneční studio se zúčastnilo Mistrov-

ství České republiky Svazu učitelů tance ve 
Žďáru nad Sázavou po postupu všech svých 
choreografi í z   regionálního kola v Mohel-
nici v počtu cca 50 tanečníků.
První den  7. 5. ( sobota) jsme soutěžili v ta-
neční disciplíně SHOW formace a   STREET  
formace v dětské a juniorské věkové kategorii.  
Zúčastnilo se 12 choreografi í, do fi nále po-
stoupilo 6 choreografi í.
Vybojovali  jsme 1. místo a jsme Mistři České 
republiky v dětské kategorii  taneční disciplíny 
SHOW dance.
SHOW junioři, choreografi e “DANCE 
MUST GO ON“:
Zúčastnilo se 13 choreografi í Získali jsme tak-
též  mistrovský titul v SHOW juniorů.
Druhý den 8.5.  ( neděle) jsme soutěžili se 
čtyřmi choreografi emi, vše v taneční  disciplí-
ně PARKETOVÉ TANEČNÍ KOMPOZICE.
Po postupu všech  choreografi í do fi nále mezi 
6 nejlepších jsme  obsadili s  choreografi í “ 
VYČŮRAT A SPÁT!” nejmenších tanečnic 
( MINI)  nádherné 4. místo  a   ti zkušenější 
v této věkové kategorii se s choreografi í “ For 
children”  umístili na 1. místě, obhájili svůj 
mistrovský titul z minulého roku a stali se  
novými mistry české republiky  PARKETO-

VÝCH TANEČNÍCH KOMPOZIC 2011 v  
kategorii  děti.
Ve věkové kategorii juniorů jsme měli dvě 
choreografi e. Obě postoupily  z 15  choreo-
grafi í do fi nále republikového kola a nakonec 
obsadili s  “ Jen tak pro   sebe”  2 místo a s “ 
NOT ANYMORE”  titul mistrů republiky v 
PARKETOVÝCH   TANEČNÍCH KOMPO-
ZICÍCH juniorů.
Dohromady jsme tak získali 4 tituly mistrů 
a jeden titul vícemistra České  republiky, což 
považuju za jeden z největších úspěchů naše-
ho tanečního   studia.
V příštích dnech nás čeká ještě Mistrovství ČR 
taneční skupiny roku v Praze, kde  jsme se s 
choreografi í  “LES PARADIS” a s choreogra-
fi í “MORAVĚ” na Mistrovství Čech v Plzni   
umístili na 2. a 3. místě.
Chtěli bychom letos zkusit i casting televizní 
show “Česko Slovensko hledá talent”. Tak uvi-
díme........ Jana Bálešová

Úspěch taneční školy FREE DANCE

Tel.: 582 346 071, vackarova@naisy.cz NAISY
MEZOTHERAPIE

- 

VINOTHERAPIE 

NOVINKY



Konference Českého červeného křížeKonference Českého červeného kříže
Odborná konference pro nelékařské zdravot-
nické pracovníky se bude konat 25.6. (sobo-
ta) a 27.6. (pondělí) od 8.30 do 13 hod.
Bude hodnocena dle vyhlášky ministerstva 
zdravotnictví za 4 pasivní kredity, poplatek 
činí 200 Kč. Konference probíhá na OS 
ČČK Prostějov, Milíčova 3.

Témata a přednášející :
Romana Šupová - Karcinom prsu a kvalita 
života po ablaci prsu
Kateřina Müllerová - Implantologie v stoma-
tologii
Věra Hyžďálová, Vladimíra Musilová - Lé-

čivé prameny, jejich využití a wellness v láz-
ních Skalka
PhDr et mgr. Eva Šmídová - Výuka druhého 
cizího jazyka u předškolních dětí, Jazyková 
škola - Helen Doron

 Více informací na 
www.cervenykrizprostejov.cz

Přihlášky pište na e-mail: prostejov@cerve-
nykriz.eu  nebo posílejte SMS na mobil: 723 
005 411 (uveďte Vaše jméno a datum naro-
zení). Ing. Lenka Černochová,
 ředitelka úřadu Oblastního spolku 
 ČČK Prostějov, Milíčova 3

Již třetí rok se Angličtina pro děti Prostě-
jov/Helen Doron Early English aktivně 
účastní Prostějovského veletrhu zábavy. 
Tento rok se tak stane v páteční odpoledne 
3. června od 14 do 17 hodin ve Víceúčelové 
haly-zimním stadionu. 
Pro mladé angličtináře je připraven indi-
viduální studijní program, ve kterém si 

kdokoliv může vyzkoušet, jak je na tom 
s  angličtinou, zda umí sestavit anglickou 
větu a ještě si zarýmovat. Pro nejmladší 
děti je připraven výtvarný koutek, ve kte-
rém mohou ztvárnit maskoty „Angličtiny 
pro děti Prostějo“ - ovečku Bábá a klokana 
Kangiho. Větší skupiny dětí si na své při-
jdou při některé z  kolektivních her, které 

budou nejen o soutěžení, 
běhání, skákání, lezení po 
čtyřech či dokonce plaze-
ní, ale samozřejmě také o 
angličtině. 
„Tento rok jsme chtěli 
vytvořit protiváhu tra-
dičně sportovnímu a ta-
nečnímu veletrhu zábavy 
pro děti nabídkou i jiné 
alternativy, jak se bavit 
a učit zároveň. Oproti 
minulým rokům chceme 
nabídnout nejen indi-
viduální program, ale i 
kolektivní hry. Všech-
ny tímto tedy zveme na 
hravou angličtinu,“ po-
znamenala za Angličtinu 
pro děti Prostějov Eva 
Šmídová.
Na stánku Angličtiny pro 
děti Prostějov dostanete 
také informace o kurzech 
angličtiny na příští rok 
2011 (zápis běží od 9. 5. 
2011) stejně jako o letních 
táborech pro děti. Pro 
bližší informace  sledujte 
web: anglictinaprodeti-
prostejov.cz.

Informace Školství 
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 PŘEDPROGRAM: 15:00 hodin
 HLAVNÍ PROGRAM: 17:30 hodin www.zlatatretra.cz

ZT11 vecernik.indd   1 13.5.11   16:03

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE 
Na Prostějovském veletrhu 
zábavy: PLAY ON IN ENGLISH



Prostějov - Sobota 18. června bude pro mno-
hé talentované děti z jazykové školy Big Ben 
znamenat velký start v  jejich „kariéře“. Po 
zhruba osmi letech dřiny a trpělivé podpory 
ze strany jejich rodičů se konečně dostaví za-
sloužená odměna. V tento den totiž pořádá 

Britská rada na UP v Olomouci letní termí-
ny jazykových zkoušek pro dospělé Cam-
bridgské univerzity Key English Test (KET). 
Z prostějovské jazykové školy Big Ben se jí 
zúčastní historicky první skupina dětí, a to 
ve věku 12 a 13 let. Certifi kát KET je prv-

ním stupněm z celkem pěti úrovní cambrid-
geských zkoušek pro dospělé. Další v pořadí 
je úroveň PET a výstupním certifi kátem stu-
dia na prostějovské jazykové škole Big Ben je 
3. stupeň zkoušek, certifi kát FCE! Na tuto zá-
věrečnou zkoušku škola hromadně připravu-

je děti ve věku čtrnáct až šestnáct let, čímž se 
stala zcela jedinečnou v celé České republice! 
FCE je zkouška na úrovni B2 (dle Evropské-
ho referenčního rámce) - srovnatelná se stát-
ní jazykovou zkouškou. Stupeň FCE zname-
ná schopnost používat angličtinu v běžném 
životě, zaměstnání, studiu. Úspěšní absolven-
ti mají širokou slovní zásobu a jsou schopni 
diskutovat a přizpůsobit komunikační styl 
dané situaci. Jelikož je zkouška FCE založena 
na praktických otázkách, je důležitým ověře-
ním znalostí pro všechny, kteří chtějí studovat 
či pracovat v zahraničí nebo v oblasti meziná-
rodního obchodu. 
Certifi kát FCE je uznáván zaměstnavateli, 
institucemi po celém světě, ale také univer-
zitami a vysokými školami. Seznam českých 
vysokých škol, které zkoušku uznávají na-
leznete na www.big-ben.cz enbo www.bri-
tishcouncil.cz. 
Při přijímacím řízení tuto zkoušku uznávají 
např. UP Olomouc - lékařská fakulta, VUT 
Brno - stavební fakulta, UTB ve Zlíně, UK - 
lékařská fakulta, atd. Na jiných vysokých ško-
lách není s touto zkouškou 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 Pra-
ze, VUT Brno, UTB Zlín, University of New 
York Praha, Slezská univerzita Opava, Tech-
nická univerzita Liberec, UJEP Ústí n.Labem, 
ČVUT Praha - dopravní fakulta, atd... 
Lektoři z Big Benu vyvinuli značné úsilí aby 
byli jejich „studenti“ na zkoušku dobře při-
praveni a tak věřme, že ji všichni úspěšně 
zvládnou. „Držíme vám palce!“

Historicky první skupina dětí skládá mezinárodní zkoušky pro dospělé. Už ve dvanácti letech!

Informace Školství 
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