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Na prahu 
nového roku

Jsme na prahu nového roku a s jis-

tými obavami hledíme do budoucna. 

Dali jsme si jistě nějaká předsevzetí, 

někteří však už teď možná ani nevě-

dí, co si předsevzali. Máme jistě také 

moře dobrých úmyslů, co uděláme 

lépe doma a v  práci. Budeme se více 

usmívat, budeme vstřícnější, víc bu-

deme pomáhat našim bližním. To 

všechno je moc pěkné, ale do toho 

najednou přichází zpráva, že přibývá 

lidí, kteří trpí důsledky stresu. Mají 

zažívací potíže, nemoci srdce, krev-

ního oběhu, jsou často rozladěni, 

netrpěliví. Prostě, tlak působí jakoby 

ze všech stran najednou. Bože, co nás 

ještě v tom novém roce čeká? 

Stres ohrožuje člověka, přináší 

změny v  organismu, prostě cítíme, 

že prožíváme něco těžkého, co na nás 

dopadá víc, než jsme schopni snášet 

a vydržet. Už před desítkami let vy-

šla kniha s názvem Člověk na pokraji 

svých sil, i dnes je tato kniha aktuální, 

byť se odborníci posunuli zase o kou-

sek dopředu.

Při vší úctě k  vědě můžeme říci, že 

návod, jak zvládat stres, je docela pro-

stý. Asi bychom si měli nejprve uvědo-

mit, co se s  námi děje, co vůbec mů-

žeme dělat. Pak bychom měli opravdu 

něco podniknout, začít s  nějakou čin-

ností, ovšem ne tak, že bychom si ještě 

pohoršili. V  antické fi lozofi i najdeme 

spis Marka Aurelia nazvaný Hovory 

k sobě. Člověk by si opravdu měl někdy 

promluvit sám se sebou, pěkně od plic, 

maximálně upřímně. Zjistí třeba, že se 

pachtí za něčím, co vůbec nemá skuteč-

nou hodnotu, že se žene za přeludem, 

za něčím fi ktivním, zatímco mu život 

utíká skrze prsty.

Rozumí se samosebou, že  při váž-

nějších stavech se obrátíme na odbor-

níky, kteří nám doporučí vhodnou 

terapii.

Začátek roku je jakýmsi novým 

startem do nových dní. Smysl živo-

ta však zůstává stále stejný v  květnu 

nebo v lednu. Je třeba neustále obno-

vovat základní životní hodnoty, úctu 

k  životu, úctu k  práci, úctu k  pravdě 

a přátelství. To vše ne k  prospěchu 

dnešního dne, ale pod zorným úhlem 

věčnosti. Vždyť člověk není živočich 

dělající nástroje, jak tvrdil Benjamin 

Franklin, ani živočich zkažený, jak 

tvrdil Rousseau. Je sku-

tečně něčím více. A to 

stojí za zamyšlení…

 PhDr.Václav Kolář, 

 zastupitel (TOP 09)
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Zastupitelstvo města Prostějova 
schvaluje

A. objem celkových příjmů rozpočtu:  1,057.267.830 Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova stanovuje
výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu 

Prostějov a zvláštních orgánů města Prostějova v celko-
vém objemu 166.774.800 Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova stanovuje
výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu 

Prostějov a zvláštních orgánů města Prostějova v celko-
vém objemu 61.490.600 Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova 
schvaluje

celkem veřejnou fi nanční podporu: 21.790.000 Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova 
schvaluje

B. objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 
 941.100.670 Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova 
schvaluje

objem investic ostatních:  54.123.230 Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova 
schvaluje

investice stavební:   119.250.000 Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova 
schvaluje

C. investiční výdaje v celkovém objemu:  173.373.230 Kč
jmenovitě takto:

1.  Doplnění a zkvalitnění varovného a výstražného systému ochrany před 
povodněmi; zpracování digit. povodňového plánu Kč 250.000,-

2.  Příspěvek města na vybavení jednotky HZS OlK  - lanový přenosný 
naviják                                 Kč 84.000,-

Celkem kapitola 12 - Krizové řízení Kč 334.000,-

1. 2 služební vozidla s výstražným zařízením Kč 630.000,-
2.  Modernizace a rozšíření záznamového a monitorovacího zařízení 

MKDS Kč 160.000,-
3.  Modernizace IT infrastruktury a technologického zázemí MKDS a IT 

technologií Kč 160.000,-
4.  Multifunkční zařízení (kopírka, scaner, tiskárna) Kč 50.000,-
Celkem kapitola 13 - Městská policie Prostějov Kč 1.000.000,-

1. Odbor dopravy (Křížkovského) - aktivní prvky Kč 480.000,-
2.  Radius server (HW a SW) - pro zvýšení bezpečnosti ověřování 

uživatelů Kč 600.000,-
3. Aplikace Ginis (doplnění licencí a modulů, vazba na registry) 
 Kč 300.000,-
4. Datové přepínače - obnova stávajících nevyhovujících aktivních prvků
 Kč 970.000,-
5. Software - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajících licencí 
 Kč 500.000,-
6. Doplnění datových rozvaděčů (záložní zdroje, přepěťové ochrany, 
převodníky) Kč 150.000,-
Celkem kapitola 15 - Informační technologie Kč 3.000.000,-
 
1. Pátý svazek knih o Prostějově (publikace) Kč 1.500.000,-
Celkem kapitola 20 – Školství a kultura Kč 1.500.000,-

1. Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno orgány 
města v průběhu roku 2011) Kč 10.000.000,-
Celkem kapitola 50 - Správa majetku města Kč 10.000.000,-

1. Nový Územní plán Prostějova - II. etapa Kč 3.600.000,-
2. Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov Kč 300.000,-
Celkem kapitola 61 - Stavební úřad Kč 3.900.000,-

1. Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o. (dohoda o VPP do 
roku 2014) Kč 26.300.000,-
2. Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení Kč 4.000.000,-
3. Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování ZKS do 
roku 2012) Kč 4.089.230,-
Celkem kapitola 70 – Finanční Kč 34.389.230,-

182. Rekonstrukce výtahu - J. Zrzavého č. 3975 (DS) Kč 1.200.000,-

181. Rekonstrukce výtahu - Husserla 7 (DS) Kč 1.000.000,-
180. Rekonstrukce výtahu - Husserla 9 (DS) Kč 1.000.000,-
179. Rekonstrukce výtahu - M. Pujmanové.č. 10 (DS) Kč 1.000.000,-
80. PD Netušilova 3 - rekonstrukce výtahu Kč 100.000,-
1.  Národní dům - stavební úpravy (výplně otvorů) Kč 1.200.000,-
2.   Nová radnice - dokončení PD kan., ÚT, elektro, EPS, rekonstrukce sítí 

do r. 2014 Kč 2.500.000,-
3.   Vnější okruh - Brněnská, Plumlovská - II. kv.- křižovatka Krasická, úsek 

Anenská vč. PD Kč 1.000.000,-
4.  Autobusové čekárny  Kč 600.000,-
5.  Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací (dokončení)
 Kč 15.000.000,-
6.  Husserlovo nám. (dokončení - zeleň) Kč 500.000,-
7.   PD Regenerace Sídliště E. Beneše (dokončení) a rekonstrukce 

chodníků  Kč 500.000,-
8.   Doplnění komunikací, chodníky a parkoviště Sídl. Šárka (západ) - II. 

etapa Kč 2.500.000,-
9.  Rekonstrukce zámku - východní křídlo, kanceláře I. NP Kč 10.000.000,-
10.  Bezbarierová trasa  Kč 500.000,-
11.  Dostavba ZŠ Vrahovice Kč 10.000.000,-
12.  Muzeum - klimatizace Kč 500.000,-
15. EÚO ZŠ Dr. Valenty Kč 10.000.000,-
16. PD a stavební úpravy - místní nádraží Kč 8.000.000,-
17. Aktualizace strategického plánu (dokončení) Kč 50.000,-
18. CS Sídliště Svobody  Kč 4.000.000,-
19. CS Olomoucká Kč 500.000,-
20. CS VSH - Kostelecká Kč 1.200.000,-
21. Radniční věž Kč 4.000.000,-
22. PD revitalizace - Šárka východ Kč 300.000,-
23. Zámek severní křídlo - ZUŠ Kč 10.000.000,-
24. CS a komunikace Bří Čapků Kč 1.500.000,-
25. Revitalizace školních zahrad - MŠ Kč 1.000.000,-
26. Revitalizace školních zahrad - ZŠ Kč 800.000,-
27. Stavební úpravy objektu pro přemístění OD Kč 4.000.000,-
28. CS Olomoucká - Havlíčkova Kč 1.500.000,-
29. EÚO ZŠ Dr. Horáka Kč 1.000.000,-
33. Smetanovy sady Kč 2.000.000,-
34. ZŠ Dr. Horáka - sluneční kolektor Kč 1.500.000,-
35. Komunikace Slunečná Kč 100.000,-
36. Knihovna - rekonstrukce Kč 5.000.000,-
54.  Stavební úpravy komunikace a chodníků Foerstrova (Nezval), 

Čechovická, Žitná Kč 1.800.000,-
61. Sídliště svobody - blok 1, parkoviště (dokončení) Kč 300.000,-
71. PD Zrzavého 3975 - okna, zateplení a střechy Kč 200.000,-
93. PD rekonstrukce komunikace Miličova Kč 300.000,-
70.  Komunikace a chodníky Budovcova, VO - koordinace VaK 

 Kč 2.000.000,-
40. PD CS Libušinka – Žižkovo nám. Kč 100.000,-
43. Rekonstrukce komunikace Svolinského – sídliště Hloučela 
 Kč 4.000.000,-
59. Revitalizace Kolářových sadů – mlýnský náhon, revitalizace rybníka 
 Kč 5.000.000,-
Celkem kapitola 60 - Rozvoj a investice Kč 119.250.000,-

Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje

Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) – stavební 
investice:  51.917.070 Kč

Dotace do Fondu národního domu: 1.000.000 Kč
Užití rezerv města (Fond národního domu) - stavební 

investice:  1.200.000 Kč
Dotace do Fondu městských lázní:  1.000.000 Kč
Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000 Kč
Dotace do Fondu reinvestic nájemného:
 1.394.000 Kč
Užití rezerv města (Fond strategického rozvoje) – 

stavební investice:  8.935.000 Kč
Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města: 

 2.252.700 Kč
Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek 

SF k 31.12.2010):  560.000 Kč
Užití Sociálního fondu (včetně příjmů kapitoly 71 – 

SF a zůstatku účtu SF):  3.072.700 Kč
Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. 

Vrahovice – Čechůvky):  1.012.000 Kč
Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v 

úhrnné sumě:  67.148.990 Kč
jmenovitě takto:

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO Kč 1.189.500,-
2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO Kč 2.086.000,-
3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO Kč 3.075.000,-

4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO Kč 2.225.000,-
5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO Kč 1.111.000,-
6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 Kč 4.897.000,-
7. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 Kč 3.295.000,-
8. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 Kč 6.050.000,-
9. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 Kč 4.191.000,-
10. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 Kč 1.750.000,-
11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 Kč 5.301.000,-
12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Kč 5.827.000,-
13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 Kč 4.217.000,-
14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 Kč 6.574.000,-
15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 Kč 1.004.000,-
16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 Kč 5.183.000,-
17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 Kč 7.312.000,-
18. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov Kč 1.861.490,-

Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje

závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organi-
zacím zřízených městem.

Zastupitelstvo města Prostějova
svěřuje

1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města 
Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, po-
kud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných 
příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných vý-
dajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpoč-
tu do výše 2.000.000,- Kč včetně, vyjma nabytí nemo-
vitých věcí do majetku města, 

2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města 
Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, po-
kud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití 
rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatře-
ní a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž 
se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, 
aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený 
rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotli-
vém případě o změny rozpočtu do výše 5.000.000,- Kč 
včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v 
rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů 
rozpočtu města Prostějova), jde - li o:

- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí 
nebo převodu nemovitého majetku města,

- snížení fi nančního objemu jedné stávající investiční 
akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení 
fi nančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení 
nové investiční akce do rozpočtu, vyjma

a) fi nančních prostředků již schválených Zastupitel-
stvem města Prostějova na investiční akce spojené s 
nemovitým majetkem města Prostějova, nebo

b) nabytí nemovitých věcí do majetku města, které 
dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostě-
jova,

3. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky 
rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření 
takto:

- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních 
výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění ne-
zbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 
2011,

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory v souladu s 
ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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a v souladu se zásadami poskytování veřejné fi nanční 
podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějo-
va,

- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení 
dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého ne-
hmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jed-
notlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku,

4. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky 
rezervy pro havarijní a krizové situace k pokrytí nein-
vestičních i investičních výdajů souvisejících s likvi-
dací havarijních stavů vzniklých na majetku města a 
vzniklých krizových situací, vyjma nabytí nemovitého 
majetku,

5. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, ve-
doucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov oprávnění 
provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití no-
vých, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě no-
vých, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší 
celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu 
ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného do-
tačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státní-
ho rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední 
úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných 
rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních 
rozborech hospodaření města Prostějova a při projed-

nání závěrečného účtu města Prostějova po skončení 
kalendářního roku.

Zastupitelstvo města Prostějova
pověřuje

1.vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovate-
le vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, 
projednávat a schvalovat: 

- řádně odůvodněné změny ve fi nančních plánech 
příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 
2011 a vést o těchto změnách fi nančních plánů úplnou 
evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, 
kdy byla změna provedena (datum), o jakou fi nanční 
částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny 
(text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru 
vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),

- odpisové plány příspěvkovým organizacím, zříze-
ným městem Prostějovem.

Zastupitelstvo města Prostějova
ukládá

1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov za-
slat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle po-
drobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů 
rozpočtu města Prostějova pro rok 2011, kterými jsou 
povinni se řídit, 

2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným 

organizacím - právnickým osobám, jejichž zřizovate-
lem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším sub-
jektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu měs-
ta, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové 
skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města 
Prostějova pro rok 2011, kterými jsou povinny se řídit,

3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt pří-
padné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova 
pro rok 2011, které vyvstanou v průběhu rozpočtového 
období roku 2011:

- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjiště-
né příjmy běžného období,

- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné pří-
jmy běžného roku přesunem určitého objemu fi nanč-
ních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi polož-
kami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých 
kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,

- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné pří-
jmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města 
Prostějova pro rok 2011 (rezerva pro rozpočtová opat-
ření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro 
krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení 
celkových výdajů.

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dal-
šímu zvyšování rozpočtového defi citu běžného období 
roku 2011 zapojováním rezervních zdrojů města.

Rozpočet města Prostějova na rok 2011

TERMÍNY JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

PROSTĚJOVA V ROCE 2011:

        15. 2. 2011                 26.    4. 2011     
        14. 6. 2011                20.   9. 2011
         8. 11. 2011                20. 12. 2011

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 
na Informační službu Městského úřadu Prostějov. 

Telefonní číslo je 

800 900 001  

Volat můžete v průběhu  

provozní doby informační služby, 

tedy v pondělí – čtvrtek  

od 8:00 do 17:00 hod., 

v pátek od 8:00 do 16:00 hod.



„Dramaturgický plán vycházel z před-

pokladu zapojit všechny věkové kategorie. 

Děti, mladistvé, dospělé i seniory. Pro-

gram odstartoval 26.11.2010 

rozsvícením stromku na ná-

městí T.G.Masaryka a skon-

čil 31.12.2010 silvestrovským 

ohňostrojem opět na témže 

náměstí,“ říká dramaturgyně projektu 

Martina Drmolová z  odboru školství a 

kultury, oddělení DUHA.

Na každý adventní pá-

tek a sobotu byl připraven 

kulturní program – ať již 

přímo v  centru města – 

„Rozsvícení vánočního 

stromu s Monikou Abso-

lonovou“, „Hrátky s  čer-

ty a s  Upírem Krejčím“, 

„Vánoční koncert Jiřího 

Zonygy“ či „Vánoce s Vře-

sovankou“ anebo v kulturním klubu Duha 

– „Hravá sobota s Michalem Nesvadbou“, 

„Kouzelnická sobota s Pavlem Kožíškem“, 

„Pohádková sobota s Divadlem Pohádka“ 

a „Písničková sobota s Míšou“.

Součástí tohoto projektu byla i úterní 

Divadelní kavárna těsně před vánočními 

svátky s představením Turecká kavárna a již 

zmíněný silvestrovský ohňostroj.

„Dle četných ohlasů, které se ke mně 

dostaly, jsem přesvědčena, že projekt Pros-

tějovská zima splnil, v některých momen-

tech i předčil očekávání. Drtivá většina ná-

vštěvníků byla spokojena a osobně jsem už 

dlouho v  předvánočním čase neviděla na 

náměstí v centru města tolik lidí. Také vý-

borně zafungovala kooperace s  městskou 

policií a se společností .A.S.A. TS Prostějov. 

Věřím, že se na kulturní program před dalšími 

Vánocemi mohou Prostějováci těšit už teď,“ 

uzavřela místostarostka Ivana Hemerková, 

která metodicky řídí odbor školství a kultury.   

-md- -jg-
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V úterý 21. 12. 2010 3. zasedání Zastupi-

telstva města Prostějova projednalo a schvá-

lilo rozpočet města Prostějova na rok 2011. 

Řeč čísel rozpočtu je v  podstatě každý rok 

podobná. I nyní zastupitelé schválili celkové 

příjmy, které předpokládáme ve výši více než 

miliarda korun, a výdaje, po zapojení našich 

fi nančních rezerv v objemu 50 – 60 milionů, 

jsou na stejné výši. Při přípravě rozpočtu jsme 

se opět snažili nenavyšovat neinvestiční, pře-

devším provozní výdaje, užitím koefi cientu 

0,9 a ještě více jsme usilovali, v rámci mož-

ností, o dostatek fi nancí především na staveb-

ní investice. Ty byly schváleny ve výši zhruba 

120 milionů korun. Když k tomu připočítá-

me rozpočtovou rezervu Rady města ve výši 

40 milionů a pravděpodobné dotace, pak se 

už dostáváme k částce 160-200 milionů Kč. 

Znamená to tedy, že i tento rozpočet do znač-

né míry zajišťuje další rozvoj našeho města. 

Uvědomujeme si, že v letošním roce budeme 

chtít věnovat ještě větší pozornost komunika-

cím, zeleni, školským zařízením. Znamená to 

tedy, že v průběhu příštích měsíců budeme 

hledat další peníze, kterými bychom posílili 

městský rozpočet.

Jednou za čtyři roky příprava, projed-

návání a schvalování rozpočtu je zvláštní 

v  tom, že se na tomto procesu podílí jak 

minulé zastupitelstvo a jeho orgány, tak i 

zastupitelstvo nově zvolené a je dobře, že 

všichni odvedli dobrou práci. Patří jim za 

to velké poděkování. Miroslav Pišťák, 

 starosta města

V  rozpočtu města 

Prostějova je pro rok 2011 od-

souhlasena částka 119.250.000 

korun na stavební investice. 

Některé z  nich budou během 

letošního roku dokončeny, 

jiné započaty.

„K těm nejdůležitějším 

stavbám, které by měly být 

v  roce 2011 realizovány, patří bezpochyby 

třetí etapa rekonstrukce Husova náměstí. Na 

tuto akci je v rozpočtu vyčleněno 15 milionů 

korun, vysvětluje místostarosta 

Zdeněk Fišer.

Další očekávanou investicí je 

rekonstrukce radniční věže tak, 

aby mohla být zpřístupněna 

veřejnosti. „Tato akce by měla 

být dokončena nejpozději 

ve třetím čtvrtletí letošního 

roku. Nemohu nezmínit ani 

stavební úpravy v  knihovně na Skálově 

náměstí. Předpokládáme, že do zrekon-

struovaných prostor se knihovna vrátí 

přibližně v červnu 2011,“ pokračuje Fišer.

    Také v zámku na Pertštýnském náměstí 

budou probíhat rozsáhlé stavební úpravy. 

„Jednou akcí je rekonstrukce severního 

křídla pro potřeby Základní umělecké 

školy. Druhou záležitostí bude rekon-

strukce východního křídla, prvního 

nadzemního podlaží, kde vzniknou 

polyfunkční prostory využitelné například 

jako kanceláře,“ doplňuje vedoucí odboru 

rozvoje a investic Antonín Zajíček.

Z fi nančně méně náročných akcí je třeba 

připomenout rekonstrukci výtahů v domech 

J. Zrzavého 3975, Husserla 7, Husserla 9 a M. 

Pujmanové 10, která je již z bezpečnostních 

důvodů nezbytná.

„K  významným stavebním akcím, 

které budou v  průběhu příštího roku 

započaty, pak bezesporu patří rekonstruk-

ce přednádražního prostoru u místního 

vlakového nádraží v  ulici Sladkovského,“ 

uzavírá místostarosta Zdeněk Fišer (na 

snímku).  Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MěÚ Prostějov

Vstupné na 3D projekce do kina METRO 70 
podraží. Ceny však nezvedá město.

Největší plánované investice v roce 2011

Prostějovská zima se opět povedla!
Letos se podruhé uskutečnil projekt Prostějovská zima 2010. 

26. ledna 201126. ledna 201166
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Každý z nás ročně vyproduku-
je zhruba 15 kg starého šatstva. 
Toto množství v současnosti 

končí jako směsný odpad. Tež-
ko se pro něj hledá jeho další 
ekonomické využití. Jako zatím 

jedinou, ekonomicky a ekolo-
gicky schůdnou cestou se jeví 
strategie, která tyto oděvy vrací 
zpět lidem pro opětovné použi-
tí. V České republice je praktic-
ky jediný sběrač a zpracovatel 
starého šatstva, který řeší tuto 
problematiku tímto inovativním 
způsobem takto komplexně. Je 
to společnost REVENGE a.s., 
která umísťováním sběrných 
kontejnerů na šatstvo, boty ve 
Vašem okolí dává možnost eko-
logicky zhodnotit tento druh 
suroviny a tím účinně snížit 
množství směsného komunální-
ho odpadu v řádu mnoha procent, 

a to bez dodatečných fi nančních 
požadavků na veřejné rozpočty!
Společnost zpracuje v závodě v 
Boskovicích 400 až 500 tun šat-
stva a bot měsíčně. Z této hroma-
dy se podaří 50% oblečení zachrá-
nit. Dalších 35% se zpracuje pro 
průmyslové využití. Zbylých 15% 
je zatím odpad, který se termicky 
zhodnocuje.
   Vložením Vašeho šatstva do té 
správné bedny jste právě vykonali 
další krok na cestě správným smě-
rem.

Společnost REVENGE a.s., Váš 
partner pro 21. Století

-PR-

Jméno  a adresa Kompostér Sběrná nádoba na bioodpad

 
   ……………………………………

podpis

Město Prostějov zpracovalo žádost 
na Podporu systému na separaci bio-
odpadu ve městě. V žádosti o podpo-
ru systému byly zahrnuty části města, 
kde zástavba rodinných domů je před-
pokladem vzniku bioodpadu vzniklé-
ho z údržby zahrádek.

Cílem projektu je snížit podíl biolo-
gicky rozložitelného odpadu v běžném 

komunálním odpadu obyvatel. Pro 
zvýšení podílu separovaného biood-
padu chceme využít dotace na nákup 
sběrných nádob nebo kompostérů, kte-
ré budou zapůjčeny občanům. K tomu 
slouží tato anketa, kde obyvatelé uve-
dou jestli se chtějí zapojit do třídění 
odpadu.

V první fázi půjde o lokality tvořené 
z převážné většiny zástavbou rodinných 

domů, které produkují bioodpad ze za-
hrad – především o trávu, listí a domácí 
bioodpad. Jedná se o Žěšov, Vrahovice, 
Čechůvky, Domamyslice, Čechovice, 
Krasice.

Občané, kteří vyplní anketní lístek ve 
kterém uvedou, že mají zájem o zapojení 
do systému třídění bioodpadu a vyplní 
tabulku budou zahrnuti do seznamu ža-
datelů. 

V případě Vašeho zájmu o zapojení 
do systému třídění bioodpadu vyplňte 
níže uvedenou tabulku.

Vyplněné anketní lístky můžete 
odevzdat do 28. 2. 2011 na Informač-
ní službě Městského úřadu Prostějov,  
nám. T.G.Masaryka 130/14 nebo na 
Regionálním informačním centru, (zá-
mek), Pernštýnské nám. 8.

Sběr bioodpadu v Prostějově

Anketní lístky je možno odevzdávat 
do uren i na těchto sběrných místech:

Domamyslice     samoobsluha u točny
Čechovice     samoobsluha
Krasice     samoobsluha na ul. Západní (bývalá Sandra)
Vrahovice    samoobsluha na ul. Vrahovická u Hloučele
    samoobsluha v Trpínkách
Žešov     hospoda

Hlasovat můžete i elektronicky na webových stránkách města
www.prostejov.eu



Od 1.1.2011 platí na území města 

Prostějova obecně závazná vyhláška č. 

7/2010 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů, dále jen (“poplatek 

za komunální odpad“).

Podle této obecně závazné vyhlášky 

musí každá fyzická osoba s trvalým po-

bytem ve městě Prostějově nebo která má 

ve vlastnictví stavbu určenou nebo slou-

žící k individuální rekreaci, ve které není 

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 

osoba, zaplatit místní poplatek ve výši Kč 

492,-- na kalendářní rok 2011, splatnost 

poplatku je 30. 6. 2011.

Úhrada poplatku za komunální od-

pad:

Platit poplatek můžete:
1. Hotově v pokladně (možno platit i 

platební kartou)

2. Bezhotovostním převodem

3. Poštovní poukázkou

4. Prostřednictvím SIPO

1. Úhrada poplatku pokladnou 

– pokladna se nachází v přízemí rad-

nice dv.č. 1. Při úhradě poplatku na po-

kladně musíte sdělit své jméno, příjmení, 

datum narození a bydliště. Platit můžete 

sám za sebe nebo jako tzv. společný zá-

stupce (za domácnost, za rodinný nebo 

bytový dům vlastník nebo správce). V 

tomto případě však musíte nahlásit, za 

které poplatníky poplatek hradíte. 

Provozní doba pokladny:
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. Úhrada poplatku bezhotovostním 

převodem

- bezhotovostní platbu zasílejte na účet 

číslo 19-1505517309, kód banky 0800, 

každý poplatník 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 Finančním odboru Městského úřadu 

Prostějov (můžete využít bezplatné lin-

ky 800  900  001). Od roku 2010  můžete 

v případě bezhotovostní platby uvést do 

variabilního symbolu též  své rodné čís-

lo, za podmínky, že současně uvedete do 

specifi ckého symbolu  číslo 7023 (ozna-

čení příjmu).

Platbu lze provést bezhotovostně i za 

více osob jednou částkou   prostřednic-

tvím tzv. společného zástupce (např. za 

domácnost, za rodinný nebo bytový dům 

vlastníkem nebo správcem), ten je však 

povinen sdělit správci poplatku nejpozději 

do 15 dnů ode dne odeslání platby údaje 

potřebné k identifi kaci platby: číslo účtu, 

ze kterého je platba hrazena, var.symbol, 

spec. symbol, částku , datum úhrady a 

dále jména, příjmení a datum narození 

osob, za něž byl poplatek touto platbou 

uhrazen. Správce poplatku rozúčtuje tuto 

platbu jednotlivě na každého poplatníka.

Za správné uvedení údajů k platbě 

zodpovídá plátce.Chybné uvedení údajů 

může mít za následek pozdní identifi ko-

vání nebo nepřipsání platby.

3. Úhrada poplatku poštovní pou-

kázkou

- od roku 2010 nejsou automaticky 

zasílány poštovní poukázky. Poštovní 

poukázka, na které jsou uvedeny potřeb-

né údaje i pro případnou bezhotovostní 

platbu, bude zasílána pouze na základě 

písemného požadavku, a to vyplněním 

změnového formuláře. Poštovní poukáz-

ky jsou rovněž k dispozici na Finančním 

odboru Městského úřadu Prostějov k 

osobnímu převzetí.

4. Úhrada poplatku prostřednictvím 

SIPO

- pokud si zvolíte tuto možnost placení 

poplatku, je nutné vyplnit změnový for-

mulář, kde uvedete spojovací číslo SIPO 

a seznam poplatníků, za které chcete tou-

to formou platit - nejpozději však do 30. 

4. 2011 (z důvodu zadání příkazu České 

poště s.p.)    Jakoukoli změnu spojového 

čísla nebo zrušení spojového čísla,nebo 

změnu osob jste povinni co nejdříve na-

hlásit správci poplatku.

Potřebné formuláře ke všem způso-

bům platby poplatku jsou k dispozici 

na Finančním odboru Městského úřadu 

Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 

Prostějov a také na internetových strán-

kách Města Prostějova www.prostejov.eu

(Občan - Životní situace, žádosti, for-

muláře - Finanční odbor-Místní popla-

tek za komunální odpad-výběr příslušné 

ikony formuláře)

Od 1. 1. 2011 došlo ke změně záko-

na o místních poplatcích, konkrétně 

ke zrušení § 16, kdy již nelze v indivi-

duálních případech z  důvodu tvrdosti 

prominout poplatek. Z tohoto důvodu 

byl v obecně závazné vyhlášce č. 7/2010 

rozšířen okruh poplatníků poplatku za 

komunální odpad, který je od tohoto 

poplatku osvobozen.

Výčet poplatníků, kteří jsou od po-

platku za komunální odpad osvobozeni, 

bude zveřejněn v dalším čísle těchto listů.

-mš-
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Krajská hygienická stanice Olomoucké-

ho kraje územní pracoviště Prostějov sídlí 

od roku 2009 na  Šafaříkové ulici č.49, Pro-

stějov. 

V současné době se můžete setkat s   22 

zaměstnanci našeho územního pracoviště, 

kteří zajišťují  státní zdravotní dozor v jed-

notlivých gescích dozoru v  rámci svých 

oddělení, ale také tzv. preventivní činnost, 

kdy se vyjadřují nejen k  projektovým do-

kumentacím, snaží se dle svých možností  

podat občanům města Prostějova i celému 

bývalému okresu dostatečné informace ne-

jen v oblasti v případě podnikání v různých 

oborech. Řeší epidemiologická opatření, 

podněty a stížnosti občanů ve sledovaných 

dozorových oblastech.

Za rok 2010 jsme provedli celkem  1105 

kontrol státního zdravotního dozoru  a to ve 

stravovacích provozech (restauracích, stán-

cích rychlého občerstvení, hostincích, cuk-

rárnách, v ústavních a závodních kuchyních 

a výdejnách jídel), školách a mateřských 

školách, ve  zdravotnických zařízeních, so-

ciálních ústavech, domovech důchodců, 

na pracovištích  (závodech, fi rmách a ze-

mědělských družstvech), v kadeřnických 

a kosmetických salonech, v  pedikúrách, 

provozovnách masáží, soláriích, hotelech, 

ubytovnách, kempech. Dále byla provádě-

na kontrola vod, jak vody pitné 

(35 vzorků z veřejných vodovodů), tak vody 

bazénové a vody z koupališť ve volné příro-

dě ( 28 vzorků). Byl prováděn odběr vzorků 

pokrmů a potravin. Z 29 odebraných vzor-

ků pouze ve dvou případech došlo k překro-

čení stanovených  limitů. Dále se řešilo 15 

podnětů týkajících se hluku v mimopracov-

ním prostředí (hluk z hudebních produkcí 

apod.) a 8  stížností v oblasti potravinářství.

 V  letních měsících jsme zkontrolovali 

provoz v letních dětských táborech na Ko-

nicku a Drahansku, v 11 lokalitách se usku-

tečnilo 41 turnusů, žádné hromadné one-

mocnění se při jejich provozu nevyskytlo. 

Kontroly ve školách byly kromě splnění 

předpisů na prostředí a vybavení zaměřeny 

na prevenci vadného držení těla u školních 

dětí, konkrétně na vhodnou výšku a propor-

ce školních lavic a židlí. Řada škol se zařadila 

i do projektu „Zdravá záda“, jehož princi-

pem je používání míčů k sezení a věnování 

se pohybovým aktivitám. Informace k této 

problematice najdete na webových strán-

kách naší stanice, www.khsolc.cz, v záložce 

„občanům/podpora zdraví ve školách“. 

Zapojujeme se do programu Zdravé 

město Prostějov – spolupodílíme se  na akci 

Jarní dny zdraví pořádané městem Prostě-

jovem v restauraci Národní dům Prostějov.

V roce 2010 bylo prováděno 596 epide-

miologických šetření v souvislosti s výsky-

tem infekčních onemocnění na okrese. Jed-

nalo se především o průjmová onemocnění 

virového a bakteriálního původu, respirační 

onemocnění, virová onemocnění jater – he-

patitidy, onemocnění svrabem, šetření bylo 

prováděno u nákaz s přírodní ohniskovostí  

a u dalších infekčních chorob. Byly provádě-

ny kontroly  provozu státních a nestátních  

zdravotnických zařízení. Aktuálně byly ře-

šeny podněty a stížnosti občanů v  oblasti 

dezinsekce a deratizace.

V uplynulém roce jsme prováděli kon-

trolu pracovišť, kde se používají chemické 

látky a přípravky. Dále byly kontroly zamě-

řeny na pracoviště s  výskytem rizikových 

faktorů, především faktoru hluku a prachu.  

Součástí naší práce je posuzování podmínek 

pro vznik nemocí z povolání a to na základě 

žádostí Kliniky nemoci z povolání.

V   rámci naší dozorové činnosti jsme 

v roce 2010 udělili celkem 122 pokut  ve výši 

301 900 Kč. Snahou při našich kontrolách 

není „nachytat“ provozovatele při nedo-

držení legislativy či porušení hygienických 

předpisů, ale především zajistit, aby nedo-

cházelo  ke vzniku rizika ohrožení veřejné 

zdraví .

Zaměstnanci Krajské hygienické stani-

ce územní pracoviště Prostějov přejí všem 

občanům a návštěvníkům našeho okresu 

duševní i fyzickou pohodu po celý rok 2011. 

AAkkkttuáálllněěAktuálně Informace
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PLÁN KONZULTAČNÍCH 
DNŮ ČESKÉ OBCHODNÍ 

INSPEKCE 
NA ROK 2011

Konzultační dny České ob-

chodní inspekce proběhnou vždy 

první pracovní pondělí každé-

ho měsíce roku 2011 v  zaseda-

cí místnosti Odboru  rozvoje a 

investic  č.dv. 435 ve třetím po-

schodí Městského úřadu Prostě-

jov, Školní 4, a to v  níže uvede-

ných termínech:

Únor

7. 2. 2011

Konzultace probíhají v  časo-

vém rozmezí od 13:00 do 16:00 

hodin. 

Bližší informace je možno zís-

kat na Odboru obecní živnosten-

ský úřad Prostějov, Školní 4, v pří-

zemí budovy (dv. č. 143 – 147).



Prostějovská radnice vydala nový 

propagační materiál pro turisty, kteří 

navštíví nejen samotné město, ale i jeho 

nejbližší okolí. Materiál obsahuje sadu 

trojjazyčných brožur, které bude mož-

no získat jednak jako soubor v jednom 

společném obalu, nebo jako samostat-

né tematické brožurky.

„Z nového turistického materiálu 

se návštěvníci dovědí například něco 

z historie města, podrobněji se seznámí 

s  prostějovským zámkem, radnicí, Ná-

rodním domem, přírodním bohatstvím, 

možnostmi relaxace a mnohým dalším. 

Svou premiéru měly brožury na veletrhu 

Regiontour a Go v Brně. Nyní je zájem-

ci získají na Regionálním informačním 

centru v zámku,“ vysvětlila vedoucí Od-

boru kanceláře starosty Jaroslava Tatar-

kovičová.

Součástí propagačního materiálu je i 

turistická soutěž, která potrvá od 1.4. do 

30.9.2011 a jejímž pořadatelem je město 

Prostějov. Turisté, kteří postupně na-

vštíví šestici konkrétně uvedených míst 

v  regionu a návštěvu doloží razítkem 

z  příslušného zařízení, budou zařazeni 

do slosování o hodnotné propagační 

materiály města.

Nový trojjazyčný (čeština, němčina, 

angličtina) turistický materiál vydalo 

město Prostějov nákladem 2000 kusů 

v celkové hodnotě 390 tisíc korun. 

 Mgr. Jana Gáborová,

 mluvčí MěÚ Prostějov

Školství 
a sociální oblast
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Den prevence diabetu  - 18. 11. 2010
V  rekonstruovaných prostorách zámku na Pernštýnském náměstí proběl v  závěru 

loňského roku Den prevence diabetu.  Akce se konala ve spolupráci s partnery Zdravé-

ho města, a to Střední zdravotnickou školou a zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE. 

Návštěvníci mohli bezplatně konzultovat možnosti prevence v oblasti stravovacích návyků 

s lékařkou zdravotní pojišťovny. Mezi 9 a 14 hodinou  navštívilo tuto akci celkem 80 lidí, 

kteří mají zájem o svůj zdravotní stav. Větší zájem se projevil u žen, jichž se zúčastnilo cel-

kem šedesát. Den prevence diabetu je součástí kampaně „Dny zdraví“. Někteří účastníci, 

s dobrým výsledkem, obdrželi malý dárek v podobě bezpečnostního zámku na kola od 

místostarostek RNDr. Aleny Raškové a Mgr. Ivany Hemerkové.

Prostějov se tak připojil k celosvětové kampani zaměřené 

na prevenci cukrovky.  Jde především o to aby:

• se oslovili lékaři a sestry, kteří jsou zodpovědní za péči o pacienty;

• došlo ke zvýšení povědomí o diabetu a jeho prevenci u veřejnosti;

•  u pacientů s diabetem došlo k rozšíření a znalostí o cukrovce, s cílem lépe jí poro-

zumět a předejít tak komplikacím.

Diabetes zabíjí každým rokem stejný počet lidí jako HIV/AIDS. Sedm z deseti  zemí 

s nejvyšším počtem lidí nemocných diabetem patří mezi rozvojové země.  Světový den 

diabetu v České republice by měl tento fakt připomenout a pomoci prostředky proti 

cukrovce plně využívat. -ad-

Nový turistický materiál

Akce na měsíc pro nové uživatele
Zdarma 75 TV programů a zapůjčení Setop-boxu
Za nižší cenu lepší TV balíček do konce února 2011

Rada města Prostějova schválila vyhlášení grantů Zdravého města pro příští 

rok. Zájemci mohou zpracovat projekty na následující témata:

1) Oblast celoživotního vzdělávání

2) Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví

3) Škola podporující zdraví

4) Prevence v dopravní výchově

5) Popularizace vědy

6) Ochrana životního prostředí, odpady

7) Zdravý pohyb

8) Žijeme spolu – (podpora handicapovaným občanům a seniorům)

9)  Den pro podnikatele – (zapojení pod. sféry do aktivit Zdravého města, se-

minář, dotazníková metoda)

10) Volné téma – S úsměvem jde všechno líp.

„Tato témata jsme zvolili na základě pozitivních zkušeností z minulých let. Jsou za-

měřena na udržitelný rozvoj našeho města a na všechny skupiny obyvatel,“ vysvětlila 

politička Zdravého města a místostarostka Alena Rašková. Uzávěrka pro podávání 

projektů je 28.2.2011.Grantová pravidla naleznete na www.prostejov.eu (Občan – 

Zdravé město)  Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ Prostějov

Vyhlášení grantů Zdravého 
města Prostějova pro rok 2011
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Městu Prostějov byla přiznána dotace 
MVČR na projekt „Zefektivnění řízení 
lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnan-
ců Městského úřadu Prostějov“, jehož 
cílem je zefektivnit řízení lidských zdro-
jů zaměstnanců Městského úřadu Pros-
tějov. Projekt je především zaměřen na 
vzdělávání vedoucích zaměstnanců úřa-
du v manažerských dovednostech, které 
přispějí k zefektivnění řízení zaměstnan-
ců a efektivity veřejné správy. Vedoucí 
zaměstnanci budou absolvovat celkem  
11 vzdělávacích kurzů, jejichž tématy je 
např. Hodnocení zaměstnanců, Využití 

osobnostního potenciálu, Leadership a 
rovné příležitosti a další. 

Projekt byl zahájen v září 2010, jeho 
ukončení je plánováno na červenec 
2012. Projekt je fi nancován prostřednic-
tví Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, fi nančními prostředky 
Státního rozpočtu ČR a fi nančními pro-
středky z rozpočtu města Prostějova. 

Vedoucí zaměstnanci úřadu, tj. ve-
doucí odborů a vedoucí oddělení budou 
proškolení v tématech zaměřených na 
vedení podřízených (např. hodnocení za-
městnanců, využití potenciálu a kompe-

tencí, leadership, řízení a implementace 
změn apod.). Cílem projektu je aplikovat 
tzv. klientský přístup a přispět k růstu 
efektivity územní veřejné správy. 

V listopadu a v prosinci absolvovali 
vedoucí zaměstnanci první tématický 
kurz „Využití osobnostního potenciálu 
a řízení dle kompetencí“. Do programu 
kurzu byla zahrnuty testy ke zjištění 
osobnostního potenciálu a my Vám nyní 
přinášíme jeden z testů, který byl účast-
níkům administrován. 

Pokyny pro vyplnění: 
Předkládáme Vám test s 80 výroky. 

Neobávejte se rozsahu, odpovědi Vám 
vezmou maximálně 30 minut Vašeho 
času a dovíte se o sobě zajímavé věci.

Kroužkujte pouze ty čísla výroku, 
které pro Vás platí, co se Vám již v ži-
votě přihodilo nebo jste to zažili. Pokud 
s uvedeným výrokem nesouhlasíte, netý-
ká se Vás nebo pro Vás neplatí, přejděte 
k dalšímu výroku. Do vyhodnocení pak 
zapíšete body dle zakroužkovaných vý-
roků – zakroužkovaná odpověď = 1 bod. 

Výsledek testu se dozvíte v následují-
cím čísle Radničních listů, které vyjdou 
2.3.2011.

Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání 
zaměstnanců Městského úřadu Prostějov 

1. Mívám sklon pokládat ostatní za lepší než jsem já sám
2. Často mívám podezření, že ostatní svým chováním nesledují jen čestné cíle
3. Zpravidla se spoléhám na to, že za mne rozhodnou jiní
4. Často se na jiné zlobím nebo hněvám
5. Mívám sklon přenechávat zodpovědnost za sebe jiným
6. Většinou se cítím v dobré pohodě
7. Mívám potíže sblížit se s jinými lidmi
8. Mívám sklon ostatním spíše nedůvěřovat
9. Mívám sklon spíše k uzavřenosti
10. Bývám raději, když jiní vedou a já mohu následovat
11. Většinou bývám schopen vyjádřovat své pocity vůči ostatním bez zábran
12. Často stejně neočekávám, že to, co chci, někdy získám
13. Když mi lidé děkují, mívám za to, že tím něco sledují
14. Většinou se necítím v pohodě
15. Když druhé o něco žádám, nedávám jim zpravidla mnoho možností na vybranou
16. Spíše lidem řeknu, co mají udělat, než abych jim to nařizoval
17. Když se něco nepodaří, bývá to většinou proto, že to někdo jiný „zpackal“
18. Zeptám se lidí na názor, mám-li rozhodnout o něčem,  co se jich dotkne
19. Mám sklon sám sebe čas od času „shazovat“
20. Když se mne někdo zeptá, nebývá pro mne snadné říci, co sám chci
21. Dávám si dobrý pozor na to, co o sobě před druhými řeknu
22. Většinou vyslechnu a vezmu v úvahu názory jiných
23. Většinou se s chutí pouštím do práce
24. Zpravidla se nevyhýbám řešit konfl iktní situace přímo
25. Jsem-li požádán, abych něco udělal, zřídka odmítnu
26. Mám sklon k sarkazmu (slovní ironii)
27. Mívám potíže s předáním úkolů ostatním
28. Většinou bývám schopen přicházet s tvořivým řešením problémů 
29. Když odmítnu něčí žádost o pomoc, cítím se provinile
30. Co si o mně jiní lidé myslí, pŕijímám spíše s obavami a úzkostí 
31. Jsem raději, nemusím –li nést odpovědnost
32. Mívám sklon mít pocit, že ostatní jsou důležitější než já
33. Často mívám pocit, že mě někdo kritizuje 
34. Často mívám dojem, že jsem jediný, kdo může tuhle práci  správně zvládnout
35. Dávám přednost tomu přistupovat ke konfl iktům spíše nepřímo
36. Většinou mě baví prodebatovat problémy s ostatními
37. Většinou příliš nechválím
38. Často si umím jen obtížně poradit se svými problémy
39. Většinou nevím, jak je moje chování hodnoceno
40. Zpravidla umím ocenit, co dokáží ostatní
41. Ostatní s uznáním kvitují, co jsem vykonal
42. Někdy neumím zcela souvisle a srozumitelně vyjádřit, co od jiných chci
43. Přijde mi snadné podrobit jiné lidi kritice
44. Jsem spíše zranitelný člověk
45. Většinou nechám za sebe rozhodovat jiné
46. Často reaguji nepřátelsky
47. Snadno se nechám vytočit
48. Práce mne zpravidla baví a nedělá mi potíže plně se jí věnovat
49. Většinou jsem schopen brát v úvahu potřeby a přání jiných
50. Mám sklon vyhýbat se přímému pohledu do očí
51. Lidé mě často štvou
52. Většinou nepokládám  za správné říci si o to, co chci
53. Věšinou předpokládám, že to , o co usiluji, tak jako tak nezískám
54. Mám  sklon k pocitům osamělosti

55. Čas od čas mívám pocit, že se na mně ostatní „vykašlali“
56. Většinou kladu hodně dotazů, abych si věci upřesnil

57. Mívám ve zvyku ověřovat si u druhých své předpoklady a svá stanoviska
58. Snažím se druhé neurazit
59. Občas přemítám o tom, jak na druhé vyzrát
60. Obvykle lidem otevřeně říkám, co si myslím
61. Udělám-li chybu, většinou se omluvím
62. Snadno se umím vyrovnat s tím, řekne-li mi někdo „ne“
63. Mívám sklon dělat rychlé závěry
64. Většinou se zdráhám jiným říci, co si myslím či cítím
65. Většinou se smířím s tím, co chtějí jiní
66. Často si připadám méně zdatný než jiní
67. Moje práce mě často demotivuje
68. Čas od času mívám pocit, že na mne všechno doléhá
69. Přání a potřeby ostatních pro mně nebývají většinou příliš závažné 
70. Umím si vážit i lidi, s jejichž názory nemohu souhlasit
71. Nevadí mi brát na sebe a nést odpovědnost
72. Nedělá mi potíže někoho „usadit“
73. Velmi se snažím nikoho si nepopudit
74. Většinou aktivně vyhledávám, jak ostatní hodnotí mou práci a jednání
75. Většinou rychle rozpoznám chyby a mezery v názorech a argumentech jiných
76. Často si o sobě i o jiných lidech nemyslím nic moc dobrého
77. Nejsem o moc horší než jiní
78. Počítám s tím, že mě jiní spíše nebudou mít rádi
79. Čas od času mě někdo „ zpraží“
80. Dělám všechno, aby se mi někdo „nedostal na kobylku“

Do formuláře zapište bod za odpověď, kterou jste zakroužkovali. Ve sloupcích 

body sečtěte  a zapište čtyři výsledné hodnoty.

1 2 4 6
3 7 9 11
5 8 12 18
10 13 15 22
19 14 16 23
20 21 17 24
25 26 27 28
29 31 33 36
30 35 34 40
32 38 37 41
44 42 39 48
45 46 43 49
52 50 47 56
53 54 51 57
58 59 55 61
65 64 60 62
66 67 63 70
73 68 69 71
78 76 72 74
79 80 75 77
Σ Σ Σ Σ

Jak jste na tom? – dozvíte se v příštím čísle 

Radničních listů – 2. 3. 2011 26. ledna 201126. ledna 20111010
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Městský úřad  Prostějov, odbor školství a kulturyMěstský úřad  Prostějov, odbor školství a kultury
ZápisZápis

žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2011/2012
se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

koná v pátek  11. února 2011 od 12:00 – 18:00 hodin
Spádové obvody základních škol jsou obecně závaznou vyhláškou č. 7 /2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města 

Prostějova, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny takto:

I. OBVOD

sídliště Svobody
pro Základní školu a mateřskou školu 
Jana Železného Prostějov, Sídliště 
svobody 24/79

II. OBVOD

5. května, Aloise Fišárka, Akátová, Aloi-
se Krále, Anenská, Anglická, Antonína 
Slavíčka, Arbesovo nám., Atletická, Bal-
bínova, Barákova, Belgická, Beskydská, 
Bezručovo nám., Blahoslavova, Bohumí-
ra Dvorského, Bohumíra Šmerala, Bohu-
slava Martinů, Borová, Boženy Němco-
vé, Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, 
Březinova, Budovcova, Bulharská, Cyri-
la Boudy, Čechovická, Čechůvky, Česká, 
Českobratrská, Čs. armádního sboru, Čs. 
odboje, Daliborka, Dělnická, Demelova, 
Divišova, Dobrovského, Dolní, Doma-
myslická, Dr. Horáka,  Dr. Uhra, Droz-
dovice, Družební, Družstevní, Duhová, 
Dukelská brána, Dvořákova, Dykova, 
Edvarda Valenty, Elišky Krásnohorské, 
Emila Králíka, Erbenova, Esperantská, 
Fanderlíkova,  Filipcovo nám., Finská, 
Floriána Nováka, Floriánské nám., Foer-
strova, Francouzská, Fügnerova, Gabri-
ely Preisové, Gen. Dudy, Gen. Sachera, 
Hacarova, Hanačka, Habrová, Havlíčko-
va, Hlaváčkovo nám., Hliníky, Hloučelní, 
Holandská, Hradební, Hrázky, Husitská, 
Husovo nám., Hvězda, Hybešova, Chod-
ská, Italská, Ivana Olbrachta, Jabloňová, 
J. B. Pecky, J. V. Myslbeka, Jana Kucha-
ře, Jana Olivetského, Jana Rokycany, 
Jana Švermy, Jana Zrzavého, Janáčkova, 
Jana Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jarosla-
va Křičky, Jaroslava Kučery, Jasanová, 

Jaselská, Jasmínová, Javorová, Javoříč-
ská, Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, Jiho-
slovanská, Jiráskovo nám., Josefa Hory, 
Josefa Lady, Josefa Suka, Joštovo nám., 
Jungmannova, K rybníku, K. H. Kepky, 
Karafi átová, Karla Svolinského, Kar-
lov, Karoliny Světlé, Kaštanová, Kazín, 
Knihařská, Kojetínská, Kolářovy sady, 
Kollárova, Komenského, Konečná, Ko-
pečného, Kosířská, Kostelecká, Kostelní, 
Košická, Kotěrova, Kotkova, Kováříko-
va, Koželuhova, Kpt. Nálepky, Kpt. O. 
Jaroše, Kralická, Kramářská, Krapkova, 
Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, 
Krokova, Krumlovského, Křížkovského, 
Kubelíkova, Květná, Kyjevská, Legi-
onářská, Letecká,  Libušinka, Lidická, 
Lipová, Lísková, Lomená, Luční, Luti-
novova, Lužická, Máchova, Majakovské-
ho, Mánesova, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Martinákova, Mathonova, 
Melantrichova, Mikoláše Alše, Milíčo-
va, Mlýnská, Močidýlka, Mojmírova, 
Moravská, Mozartova, Na blatech, Na 
Brachlavě, Na hrázi, Na okraji, Na přího-
ně,  Na splávku, Na spojce,  Na vyhlídce, 
Na výsluní, nám. E. Husserla, nám. J. V. 
Sládka, nám. Odboje, nám. Padlých hr-
dinů, nám. Práce, nám. Spojenců, nám. 
Svatopluka Čecha, nám. T. G. Masaryka, 
nám. U kalicha, Nerudova, Netušilova, 
Neumannovo nám., Norská, Obránců 
míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 101 
S 2 až 116, Olšová,  Olympijská, Oře-
chová, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, 
Ovesná, Ovocná, Palackého, Palečkova, 
Partyzánská, Pernštýnské nám., Pešino-
va, Petra Jilemnického, Petrské nám., 
Plumlovská, Pod Kosířem, Pod vinohrád-
kem, Pod Záhořím, Poděbradovo nám., 
Podjezd, Poláčkova, Polišenského, Pol-

ská, Pražská, Prešovská, Průchodní, Prů-
chozí, Průmyslová, Předina, Přemyslov-
ka, Příční, Přikrylovo nám., Puškinova, 
Raisova, Rejskova, Resslova, Riegrova, 
Rostislavova, Rovná, Rozhonova, Rudol-
fa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, Růžo-
vá, Říční, Sádky, Sadová, sídl. E. Beneše, 
sídl. Svobody, sídl. Svornosti, Skálovo 
nám., Sladkovského, Slezská, Slovácká, 
Slovenská, Slunečná, Smetanova, So-
kolovská, Sokolská, Spitznerova, Spor-
tovní, Stanislava Manharda, Stanislava 
Suchardy, Strojnická, Stroupežnického, 
Střížova, Studentská, Sušilova, Svato-
plukova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, 
Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, Šva-
binského, Švýcarská, Šumavská, Tetín,  
Tovačovského, Tovární, Trávnická, Tr-
pinky, Třebízského, Třešňová, Třískova, 
Tylova, Tylšarova, Tyršova,  U Spalovny, 
U spořitelny, U Stadionu, U sv. Anny, 
Újezd, Úprkova, Určická,  V loučkách, 
V polích, V zahradách, Václava Špály, 
Václava Talicha, Valašská, Vápenice, 
Vasila Škracha, Veleslavínská, Vencov-
ského, Višňová, Vícovská, Vítězslava 
Nezvala, Vítězslava Nováka, Vladimíra 
Ambrose, Vodní, Vojáčkovo nám., Vojtě-
cha Outraty, Vrahovická, Vrbová, Vrch-
lického, Vrlova, Vřesová, Waitova, Weri-

chova, Winklerova, Wichterlova, Wolfo-
va, Wolkerova,  Za drahou, Za humny, 
Za Místním nádražím, Za velodromem, 
Zahradní, Západní, Zátiší, Zborov, Zik-
munda Wintra, Zlechovská, Žeranovská, 
Žešov, Žitná, Žižkovo nám.
pro Základní školu a mateřskou 
školu Prostějov, Palackého tř. 14

Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Kollárova ul. 4

Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Melantrichova ul. 60

Základní školu Prostějov, 
ul. Vl. Majakovského 1

Reálné gymnázium a základní školu
města Prostějova, Studentská ul. 2

Základní školu Prostějov, 
ul. Dr. Horáka 24

Základní školu Prostějov, 
ul. E. Valenty 52

Podrobnější pokyny o organizaci zápisu 
budou na jednotlivých základních ško-
lách.

UPOZORNĚNÍ
-  k zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží tyto 

doklady
   1. Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
   2. Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
-   na ZŠ budou přednostně zapsány a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve spá-

dovém obvodu ZŠ.
Podle § 36 odst. 3) povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen 
odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 
příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již 
v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poraden-
ského zařízení u dětí narozených od září do konce prosince, u dětí narozených do 
konce června příslušného školního roku i doporučení odborného lékaře.
     Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve sta-
novený den zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem ZŠ po tomto 
termínu, nejpozději však do 15. 2. 2011 do 12:00 hodin. 
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek základních škol 
ve městě Prostějově.
V případě odvolání je možnost podat žádost ke KrÚ Olomouckého kraje, odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.PaedDr. František Říha

vedoucí odboru školství a kultury 
Městského úřadu Prostějov
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Bezplatná právní poradna,
Lidická ulice č. 35, Prostějov: 

Předem je nutno se objednat na telefonu: 582 345 812, 725 646 080

únor
    17. února:  od 16. 00 do 18.00 hod:       23.  února  od 14.00 do 16.00 hod

březen
    10. března: od 16.00  do 18.00 hod
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Významné stavebně investiční akce roku 2010
V roce 2010 bylo realizováno množství investičních akcí. Finanční objem těchto stavebních akcí přesáhl  180 mil. Kč. 

Více než 53 mil. Kč. bylo získáno formou dotací.

Vnější okruh Krasická – Určická (JZ kvadrant)

Byla vybudována komunikace o délce 580m, cyklistická stezka v délce 520 

m, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, přeložka kabelu O
2
, přeložka vody a 

plynu a rekonstrukce kanalizace. Náklady činily cca 36 mil. Kč.

Chodník na ulici Svolinského

Jako spojnice byl vybudovaný nový chodník mezi ulicí Karla Svolinského 

a Mathonovou ulicí. Náklady činily 0,3 mil. Kč.

Muzeum Prostějovska

Spolu s celkovou rekonstrukcí fasády byla provedena i úprava stříšek a 

provedeny stavební úpravy pro budoucí instalaci výtahu.

Akce si vyžádala náklady dosahující téměř 4 mil. Kč.

Husovo nám.rekonstrukce komunikací – II. etapa

V rámci rekonstrukce komunikací v prostoru Husova nám.

byla provedena nová vozovka, parkovací plochy, chodníky, vjezdy, nové 

odvodnění, přepojení střešních svodů do kanalizace a úprava veřejného 

osvětlení. Náklady činily 10 mil. Kč.

Regenerace sídliště E. Beneše

Provedeny byly rekonstrukce parkovacích ploch, komunikací a chodní-

ků, které umožní i případný příjezd vozidel integrovaného záchranného 

systému. Současně proběhly opravy vodovodního a plynového řádu. Rea-

lizační náklady této etapy byly 6,5 mil. Kč.

Dětské hřiště sídliště Svobody

V rámci investiční akce bylo vybudováno nové dětské hřiště.

Náklady činily cca 0,6 mil. Kč.

26. ledna 201126. ledna 20111212



13

Vzkaz budoucnosti 
V pátek 17. prosince poslala prostějov-

ská radnice společně s představiteli círk-

ve vzkaz budoucím generacím. Do speci-

elního tubusu byl uložen Pamětní list,

místní noviny, mince i bankovky a něk-

teré další předměty. Celý tubus pak

putoval do podstavce sochy svaté Barbo-

ry v kostele svatého Cyrila a Metoděje v

Brněnské ulici. Zde byla před časem

nalezena nábojnice z dob Rakouska-

Uherska, v níž se naopak skrýval vzkaz

generaci naší. Nábojnice byla objevena

při příležitosti rekonstrukce zmíněné

sochy. 

„Vypracovali jsme pamětní list z roku

2010, aby po dalších zhruba sto letech

nálezci věděli, v jakém stavu byla naše spo-

lečnost,“ přiblížil archivář Arcibiskupství

olomouckého Karel Kavička.

A co že se budoucí generace dovědí o naší

současnosti? Čtěte následující řádky:

Pamětní list

V roce 2009 bylo rozhodnuto postavit v

kostele sv. Cyrila a Metoděje novou

zpovědnici podle návrhu Ing. Josefa Indry,

architekta Arcibiskupství olomouckého.

Proto bylo nutno přemístit sochu sv. Bar-

bory, stojící v rohu pod kůrem na evangel-

ní straně. Při rozebírání betonového pod-

stavce sochy jsme nalezli Pamětní spis P.

Františka Starého z roku 1926, uložený v

dělostřeleckém granátu z 1. světové války.

Popis nálezu a jeho další osudy jsou zazna-

menány v přiložených dokumentech.

Nyní vkládáme, stejně jako před 84 lety P.

F. Starý, do zdiva za sochou na jejím

novém stanovišti tento Pamětní list v nere-

zovém tubusu, zhotoveném pasířem Jiřím

Minářem. Letos uplynulo 21 roků od

velkého a nečekaného zvratu v našich

novodobých dějinách, kdy v listopadu

1989 padl totalitní komunistický režim,

který u nás vládl víc jak 40 let od únorové-

ho puče v roce 1948. V roce 1993 došlo k

rozdělení Československa na dva samo-

statné státy – Českou a Slovenskou repub-

liku. Žijeme v novém, svobodném a demo-

kratickém státě, který se bohužel ještě

nevyrovnal se svou totalitní minulostí a trpí

mnohými neduhy, jako je špatná vymaha-

telnost práva, držení ukradeného majetku,

vysoká korupce apod. Proto se ještě nemů-

že nazývat státem právním. Stali jsme se

součástí Severoatlantické aliance (1999),

čímž byla zabezpečena naše státní suvere-

nita s tím, že už se nikdy nebude opakovat

porobení ani západními sousedy (fašistic-

kým Německem – 1939), ani naším

východním sousedem (Sovětským svazem

– 1968). V květnu roku 2004 jsme byli při-

jati do rodiny vyspělých států 

– Evropské unie. Prvním prezidentem ČR

byl zvolen Václav Havel, nynější je Václav

Klaus. Máme parlamentní systém s otevře-

nou soutěží politických stran (např. ODS,

ČSSD, KDU-ČSL, Zelení a dalších celkem

asi 30 stran). V našem městě je v současné

době již čtvrté volební období v čele zastu-

pitelstva koalice stran ČSSD a ODS. Sta-

rostou města je Miroslav Pišťák (ČSSD).

Za současného pontifikátu papeže Bene-

dikta XVI. je olomouckým arcibiskupem

Mons. Jan Graubner, pomocným biskupem

Mons. Josef Hrdlička. Správcem farnosti je

P. Dan Žůrek, SDB - farář  kostela Povýše-

ní sv. Kříže a místoděkan prostějovského

děkanátu. Kostel sv. Cyrila a Metoděje má

pohnutou historii, popsanou v přiložené

publikaci, vydané nakladatelstvím Starý

Velehrad na Velehradě. U kostela sv. Cyri-

la a Metoděje vzniklo živé společenství

věřících, které se o kostel stará, pracuje s

mládeží a žije bohatým duchovním živo-

tem. Prosíme generace věřících, které při-

jdou po nás, aby opatrovaly a chránily tento

kostel, o který nyní my s láskou pečujeme.

Uchovejte ve svých rodinách poklad víry,

který nám přinesli naši svatí patroni.

Žijte v míru, svobodě a Božím pokoji.

V Prostějově na svátek sv. Lazara, dne

17.12.2010

P. Dan Žůrek SDB Miroslav Pišťák

farář kostela                         starosta města

Povýšení sv. Kříže Prostějova

Text  sestavil PhDr. Karel Kavička,
historik a archivář 

Arcibiskupství olomouckého.

Vlastimila bilancuje
Prostějovský pěvecký sbor Vlastimila

má za sebou své zimní koncerty, které se

tradičně nesou v duchu koled a duchov-

ních skladeb.

Na sklonku loňského roku přijal sbor již

podruhé milé pozvání obyvatel Domova

Na Zámku v Nezamyslicích. Vystoupil tam

na vánoční besídce s pásmem nově uprave-

ných koled od hudebního skladatele Jana

Seidla a malou novinkou v podobě černo-

šského spirituálu. Velmi dobrým nápadem

byla improvizovaná spolupráce Vlastimily

s místní  Zámeckou kapelou. Vrcholem

vánočních svátků bylo proVlastimilu tradi-

ční štěpánské vystoupení v prostějovském

Husově sboru. Během koncertu zazněly

náročnější skladby s latinskými i českými

texty, výborně provedené sólové skladby

varhaníka Ondřeje Muchy, který sbor pra-

videlně doprovází. Na své si přišli také

milovníci vánočních  koled. Závěrečnou

známou skladbu Narodil se Kristus Pán si s

chutí s Vlastimilou zazpívali i přítomní

posluchači. Nejen zpěvem je však živ

pěvecký sbor. Na osobní pozvání Ing.

Milady Sokolové se čtyři členky výboru

Vlastimily zúčastnily vánoční besídky

Okrašlovacího spolku. Tato akce byla

milou příležitostí k setkání lidí, kteří

osobně, nebo prostřednictvím organizací,

ve kterých působí, aktivně přispívají ke

zpříjemnění života v našem městě. Členky

sboru děkují městu Prostějovu za pravidel-

nou finanční podporu, bez které by byla

činnost spolku velice obtížná. Děkují také

všem svým posluchačům za stálou přízeň a

přejí všem Prostějovanům příjemný a úsp-

ěšný rok 2011.                                   -red-
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ÚTERÝ 1. ÚNORA

17.30    Fotři jsou lotři  

Americká komedie

Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem? 
V hl. rolích B. Stilller,  R. De Niro, D. Hoffman, B.

Streisandová, O. Wilson, J. Albová, H. Keitel. Režie: Paul

Weitz,  98 min, premiéra, mládeži přístupný  

20.00    Profesionální manželka  

Francouzská komedie

Film, který zahajoval loňský Festival francouzského filmu
v Praze. Komedie Francoise Ozona! 
V hl. rolích C. Deneuveová, G. Dapardieu, F. Luchini,

J.Godrecheová,  režie: Francois Ozon, 103 minut, české

titulky, mládeži přístupný

STŘEDA  2. ÚNORA

17.30    Fotři jsou lotři          

20.00    Profesionální manželka 

ČTVRTEK 3. ÚNORA

17.30    TRON LEGACY     

Americký dobrodružný sci-fi film

Vydejte se pátrat do tajemného kyberprostoru! 
V hl. rolích J.Bridges, G. Hedlund, O.Wildeová aj.

Režie: Joseph Kosinski , 126 min, české titulky, premiéra,

ŠUP, mládeži přístupný 

20.00    TRON LEGACY  

PÁTEK 4. ÚNORA

17.30  TRON LEGACY  

20.00    TRON LEGACY

SOBOTA 5. ÚNORA

17.30    TRON LEGACY        

20.00    TRON LEGACY 

NEDĚLE 6. ÚNORA

17.30    TRON LEGACY  

20.00    TRON LEGACY   

PONDĚLÍ 7. ÚNORA

17.30    TRON LEGACY         

20.00    Kluci jsou zpět      

Australské filmové drama   

Milý, hřejivý „obyčejný“ příběh ze života 
V hl. roli C.Owen,  Režie: Scott Hicks, 104 min, české

titulky, premiéra, mládeži do 18 let nepřístupný 

ÚTERÝ 8. ÚNORA

17.30    TRON LEGACY      

20.00    Kluci jsou zpět       

STŘEDA 9. ÚNORA

17.30  TRON LEGACY    

20.00    Kluci jsou zpět 

ČTVRTEK 10. ÚNORA

17.00  A v a t a r    

Americké  akční sci-fi   

Vítejte v novém světě za hranicí Vaší fantazie. Největší fil-
mová událost roku 2009.  Mysleli jsme že Země je naše.
Byla to   chyba.
POZOR – REPRÍZA VE FORMÁTU 3D !!!

V hl. rolích S. Worthington, Z. Saldanová, S. Weaverová

M. Rodriguez, Režie :  James Cameron, 166 min., český

dabing,  ŠUP, repríza,  mládeži přístupný

20.00    A v a t a r 

PÁTEK 11. ÚNORA

17.00    A v a t a r

20.00    A v a t a r

SOBOTA 12. ÚNORA

14.00   A v a t a r

17.00     A v a t a r

20.00    A v a t a r

NEDĚLE 13. ÚNORA

14.00   A v a t a r

17.00     A v a t a r

20.00    A v a t a r

PONDĚLÍ 14. ÚNORA

14.00   Mach, Šebestová a  

kouzelné sluchátko   

ČR 2001, 94 min       režie: Václav Vorlíček 

17.30    Poznáš muže svých snů  

Romantická komedie      

Romantická komedie W. Allena, vypovídající o manželství,     
rozvodech a nevěře…
V hl. rolích A. Hopkins, G. Jonesová, N. Wattsová, J.

Brolin, A.   Banderas, F. Pintová  režie: Woody Allen, 98

min, české titulky,repríza, mládeži do 12 let nevhodný  

20.00   Dívka, která kopla 

do vosího  hnízda              

Švédské kriminální drama 

Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie
Stiega Larssona 
V hl. rolích  M.Nyqvist, N. Rapaceová, Režie: Daniel

Alfredsson,146  min, české titulky, premiéra, mládeži do

15 let nepřístupný    

ÚTERÝ 15. ÚNORA

17.30    Poznáš muže svých snů 

20.00    Dívka, která kopla 

do vosího hnízda

STŘEDA 16. ÚNORA

17.30    Poznáš muže svých snů 

20.00    Dívka, která kopla 

do vosího hnízda

ČTVRTEK 17. ÚNORA

17.30   Nevinnost

České filmové drama

Lásky se nikdy nezbavíš. Nový počin tvůrčího tandemu
Hřebejk/Jarchovský.V hl. rolích  O. Vetchý, A. Geislerová,

L. Munzar, A. Mihulová, H. Čermák, Z. Morávková aj.

Režie: Jan Hřebejk, 98 min, premiéra, mládeži od 12 let

přístupný

20.00    Nevinnost

PÁTEK 18. ÚNORA

17.30   Nevinnost   

20.00   Nevinnost

22.15   Piraňa 3D  

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Americký horor   

3D konečně ukáže zuby!!!
V hlavních  rolích  R. Dreyfuss, V. Rhames, E. shueová,

Ch. Lloyd, režie: Alexandre Aja, 88 min, premiéra, mláde-

ži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 19. ÚNORA

15.00   Alfa a Omega 3D  

Rodinný animovaný film

Pekelně divoká jízda vlčí smečky….
Režie: A. Bell a B. Gluck; 88 min, český dabing, premié-

ra, mládeži přístupný

17.30   Alfa a Omega 3D        

20.00   Nevinnost 

22.15   Piraňa 3D  

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

NEDĚLE  20. ÚNORA

15.00   Alfa a Omega 3D

17.30   Alfa a Omega 3D   

20.00   Nevinnost

PONDĚLÍ 21. ÚNORA

17.30 Nevinnost 

20.00    Nevinnost 

ÚTERÝ 22. ÚNORA

17.30 Nevinnost 

20.00    Nevinnost 

STŘEDA 23. ÚNORA

17.30 Nevinnost 

20.00    Nevinnost 

ČTVRTEK 24. ÚNORA

17.30    Rodinka  

Česká rodinná komedie

Volné pokračování kultovního seriálu po více než 
30 letech.

AKCE V KINECH PRO NEDOČKAVÉ!!

V hl. rolích  J. Štěpánková, D.Kolářová, J. Hanzlík, P.

Forman, L. Vondráčková, L. Vlasáková, J Polášek, N.

Konvalinková. Režie: Dušan Klein,  92 min, premiéra,

mládeži přístupný

20.00    Rodinka    

Kino Metro 70                                                                                  Školní 1, PV, tel.: 582 332 678 

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

Kinoklub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582329622, 582340507

STŘEDA 2. ÚNORA

15.00     Coco  Chanel         

ČFr/Belg.  2009, 105 min Režie:Anne Fontaineová,

Vstupné :  35,- Kč

PÁTEK 4. ÚNORA

17.30      Občanský průkaz             

Česká tragikomedie  

Příběh čtveřice dospívajících kluků v době hluboké nor-

malizace!        V hl. rolích M.Vrba, L. Kovář, J. Vlček, J.

Šárka, A. Geislerová, J. Macháček, M. Myšička, M.

Taclík, J. Šulcová, J. Dulava aj. Režie: Ondřej Trojan,  137

min, repríza, mládeži přístupný 

20.00      Občanský průkaz   

SOBOTA 5. ÚNORA

15.00     Ráno mezi zvířátky 

17.30     Občanský průkaz             

20.00     Občanský průkaz   

STŘEDA  9. ÚNORA

15.00     (K)Lamač srdcí  

Fr 2010, 105 min Režie: Pascal Chaumeil  

Vstupné :  35,- Kč

SOBOTA 12. ÚNORA

15.00     Mikeš vypráví pohádku            

17.30     Benga v záloze  

americká akční komedie

V hl. rolích  W. Ferell, A. McKay, S. L, Jackson

Režie: Adam McKay, 107 min, české titulky, repríza, ŠUP,

mládeži do 12 let nevhodný  

20.00     Benga v záloze 

STŘEDA 16. ÚNORA

20.00     M á j      

ČR  2008, 80 min Režie: F. A. Brabec

Vstupné :  35,- Kč

PÁTEK 18. ÚNORA

17.30     Dál, než se zdálo 

Americká romantická komedie 

Láska na dálku ? 

V hl. rolích   J.Long, D. Barrymoreová, Ch. Apllegateová 

Režie: Nanette Bursteinová, 103 min, české titulky,

repríza, mládeži přístupný

20.00     Harry Potter 

a Relikvie smrti -I. část       

Britsko- americký rodinný  dobrodružný velkofilm

Harry Potter oslaví17. narozeniny. Budou to narozeniny
poslední ?
V hl. rolích   D. Radcliffe, R. Grint,  E. Watsonová,

R.Fiennes aj. Režie: David Yates,  142 min, český dabing,

repríza, mládeži přístupný

SOBOTA 19. ÚNORA

15.00    Kamarádi z televize II.                        

17.00     Harry Potter a Relikvie smrti I.

20.00     Harry Potter a Relikvie smrti I.        

ÚTERÝ 22. ÚNORA

20.00     Nesvatbov

ČR 2010,  72 min, režie: Erika Hníková   

STŘEDA 23. ÚNORA

15.00     Dopisy pro Julii                                  

USA 2010, 105 min Režie: Garry Winnick

Vstupné :  35,- Kč

SOBOTA 26. ÚNORA

15.00     Čertovské a hastrmanské 

pohádky    

17.30     TRON LEGACY                                

americký dobrodružný sci-fi film

Vydejte se pátrat do tajemného kyberprostoru ! 

V hl. rolích J.Bridges, G. Hedlund, O.Wildeová aj.

Režie: Joseph Kosinski , 126 min, české titulky, repríz,

ŠUP, mládeži přístupný 

20.00     TRON LEGACY

PÁTEK 25. ÚNORA

17.00 Harry Potter 

a Relikvie smrti -I. část

Britsko- americký rodinný  dobrodružný velkofilm

Harry Potter oslaví17. narozeniny. Budou to narozeniny
poslední?
V hl. rolích   D. Radcliffe, R. Grint,  E. Watsonová,

R.Fiennes aj. Režie: David Yates,  142 min, český dabing,

repríza, mládeži přístupný

20.00 Rodinka  

SOBOTA 26. ÚNORA

14.30 Harry Potter a Relikvie smrti I.                

17.00 Harry Potter a Relikvie smrti I.                

20.00 Rodinka          

NEDĚLE 27. ÚNORA

14.30 Harry Potter a Relikvie smrti I.             

17.00 Harry Potter a Relikvie smrti I.             

20.00 Rodinka 

PONDĚLÍ 28. ÚNORA

14.00 Percy Jackson a zloděj blesku  

USA 2010, 116 min, český dabing   režie: Chris Kolumbus

17.30 Rodinka

20.00 Děcka jsou v pohodě  

Americká komedie

Skvělá a nezvyklá americká komedie – neváhejte…
V hl. rolích  M. Wasikowska, J. Hutscherson, J. Mooreová, 

A. Benningová, M. Rufallo aj. Režie : Lisa

Choloděnková,106 minut, české titulky, premiéra, mláde-

ži od 12 let přístupný 

BIO SENIOR

BIO SENIOR

ART FILM

BIO ROMANTIKA

BIO ROMANTIKA

BIJÁSEK

BIO BONUS

BIO KORUNA

Zveme vás na unikátní koncert Tomáše

Pfeiffera, který rozeznívá Vodnářský

zvon. Zkuste vstoupit do jedinečného

světa rezonance, tajuplných tónů, které

dle odkazu pradávných generací

pomáhají harmonizovat celou bytost. 

To vše provází jedinečná parabolická fil-

mová projekce s 3D efektem. Můžete spa-

třit netradiční a ojedinělé pohledy na příro-

du, svět, vesmír a život kolem nás.V

poslední části koncertu si lze Vodnářský

zvon prohlédnout a vidět, jak se kapky

vody doslova vznáší nad vodní hladi-

nu.Koncert se koná dne 9.2. v 18:30 hod. v

SOKOLOVNĚ,TJ Sokol I,Skálovo

nám.4,Prostějov.Bližší informace na tel:

604851466 nebo na www.dub.cz .

-jp-

POZVÁNKA NA KONCERT: SPOLEČNÁ VĚC 
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Cesta z vrcholu na absolutní dno může být

velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a

všechno, co jste dosud budovali, se zhrou-

tí jako domeček z karet. Uznávaný lékař,

milovaný otec a manžel čelí obvinění z

velmi těžkého zločinu. Ze dne na den

vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební

věznici, odkud se nevina prokazuje hodně

těžko, zvlášť když protistraně pomáhá

člověk, který může být motivován osobní

pomstou. Pravda prý nakonec vždycky

zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale

nemusí znamenat vítězství. Někdy je to

jen přestávka před dalším, mnohem náro-

čnějším zápasem. Zvlášť když ve snaze

zachránit se obětujete tajemství, která

měla zůstat navždy skrytá, protože jsou

pro vás i pro vaše okolí příliš nebezpečná..

„Náš film vypráví o lásce, o jejích nej-

různějších tvářích. Motivuje jednání všech

našich postav. Je tu láska rodičovská, láska

dítěte k rodičům, láska manželská, láska

přátelská, láska uražená, láska zrazená,

láska nerovná, láska posedlá, vymyšlená,

vylhaná, láska zakázaná, láska mimo

zákon a láska člověka k člověku," říká o

svém novém projektu režisér Jan Hřebejk.

Lisbeth Salanderová plánuje pomstu.

Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili

zabít, a také vládním institucím, které jí

téměř zničily život. Zásadní komplikací je

ale kulka, která jí uvízla v hlavě. Lizbeth

leží pod přísným dozorem na jednotce

intenzivní péče s nepatrnou šancí na

uzdravení. Pokud se jí to povede, bude

souzena za tři vraždy a jeden pokus o vra-

ždu. Už tak bezvýchodnou situaci ještě

vyhrocuje jiný pacient, který leží ve stejné

nemocnici - její vlastní otec Alexander

Zalaščenko, který se chce své dcery jed-

nou provždy zbavit. Lisbeth totiž zname-

ná nebezpečí pro něj i pro “Sekci” – nele-

gální skupinu uvnitř tajné policie, která

mimo jiné odpovídá za to, že tenhle býva-

lý agent sovětské výzvědné služby zůsta-

ne i nadále v utajení. Novinář Michael

Blomkvist se rozhodne, že nenechá

Lisbeth v rukou státní spravedlnosti a

požádá svoji sestru advokátku, aby

Lisbeth u soudu zastupovala. Pokud

Lisbeth přežije, bude muset s její pomocí

prokázat svou nevinu a přimět soud a

veřejnost, aby uvěřili jejímu neuvěřitelné-

mu příběhu, v němž figuruje řada výz-

namných lidí, kteří se dopouštěli nebo

alespoň tolerovali bezprecedentní násilí

vůči bezbranným spoluobčanům ve snaze

udržet se u moci. 

Dívka, která kopla do vosího hnízda Režie:Daniel Alfredsson

Ve třetím díle Jebalovic komediální

rodinné kroniky se ovšem schyluje k

Velkému třesku. Greg se chce konečně

stát neformální hlavou rodinného klanu,

čemuž se Jack pochopitelně zuby nehty

brání. U Jebalů právě zaťukala na dveře

krize středního věku. Greg už přišel na to,

že povolání zdravotní bratr není to, co by

z něj v očích jeho pětiletých dvojčat děla-

lo hvězdu, a hlavně nesype tolik, kolik by

rodinný rozpočet potřeboval. Začne proto

po práci melouchařit v jedné farmaceu-

tické firmě, což probudí radary pode-

zíravého tchána, zvlášť když zjistí, že

tamní Gregova nadřízená je víc než roz-

košná. Nejen podezření z nevěry zjitří

klima gigantické rodinné sešlosti, která se

uskuteční na počest oslavy pátých naroze-

nin malých Jebalů. Pozvání na oslavu

přijme i Pamin bývalý přítel Kevin,

Jackův velký favorit, který se rozhodne

probudit bývalé vášně, snubnímu prstýn-

ku na Pamině prstu navzdory. V dusné

atmosféře se Greg definitivně rozhodne

ukázat celému světu a především tcháno-

vi, že je pravou hlavou rodiny, nicméně

prostředky, které pro to zvolí, vytvoří řet-

ězec katastrofálně komických situací, jež

jeho autoritu rozhodně neposílí.

FOTŘI JSOU LOTŘI       Režie:Paul Weitz

Sympatické na tomto setkání je, že dnešní

RODINKA „zdědila“ originální smysl pro

legraci, milou ujetost, zálibu v ztřeštěných

nápadech i schopnost tolerance a že jde

pořád o malou komunitu lidí, kteří se mají

rádi a pro které je rodina a vzájemná sou-

držnost na prvním místě. Stejně jako kdysi,

i dnes je centrem dění RODINKY hala a

kuchyně, kde se scházejí a řeší s humorem

sobě vlastním všechny trable a legrační i

vážnější kolize, prožívají krásné rodinné

chvíle… Nebo, a to je novinka, scházejí se

v zimní zahradě, kterou Zdeněk přetvořil

na „tropy“. Pěstuje zde orchideje, které by

mu záviděl i slavný detektiv Nero Wolf.

Rodinné porady v tropech mají většinou

tak trochu tajnůstkářský ráz. Právě tady

rodinná rada řeší třeba problém: Jak se

zbavit hodné, ale příliš zvědavé sousedky?

Budou to tedy opět setkání, která nabídnou

chvíle nabité pozitivní energií a rodinnou

pohodou. Jak zplodit potomka? Kdo

vyprávěl malé Daisy pohádky o Zelené

Karkulce, Hodných jezinkách či

Odbarvené zlatovlásce? Jak dopadli

Zdeněk a Káča na tanečních kurzech pro

pokročilé? Proč se Andulka schovává před

tchýni? Jaký poklad zanechala Babička

rodince? Proč Pavle mizí z pračky pono-

žky? Kdo je Míša a jak se vloupala k rodin-

ce? Jak se stal Pavel zámeckým pánem?

Proč se rodinný pes jmenuje Alarm? Jaké

štědrovečerní překvapení připravil pro

rodinu „raubíř“ Petr? Kdo „zamordoval“

vánoční kapry?... To je jenom několik

málo dějových motivů, o nichž se více

dozvíte ve filmu…  

RODINKA             Režie: Dušan Klein

Pokračování filmu Tron z roku 1982, ve

kterém se Kevin Flynn (Jeff Bridges)

dostal do virtuálního světa, kde musel zni-

čit nebezpečný program. V tomto filmu jde

o Kevinova syna Sama, který se dostane

do podobné situace jako jeho otec, aby se

spolu s ním a jeho pomocnicí vypořádal s

další počítačovou hrozbu. Sama Flynna,

27letého rebela pronásleduje záhadné zmi-

zení jeho otce Kevina Flynna, muže, který

byl kdysi známý jako největší světový

tvůrce video her. Když Sam objeví záhad-

ný signál poslaný ze staré Flynnovy arkády

– signál, který mohl být jenom od jeho otce

– zjišťuje, že se ocitl v digitálním světě,

kde byl Kevin uvězněn po 20 let. S pomo-

cí nebojácné válečnice jménem Quorra, se

otec a syn vydávají na cestu, která jim

může přinést život nebo smrt, cestují po

vizuálně fantastickém cyber vesmíru –

vesmíru, který stvořil sám Kevin, a který

se stává modernějším s vozidly, zbraněmi

a krajinami, které si nikdy před tím nedo-

kázal představit a nelítostným zloduchem,

který se nezastaví před ničím, jen aby zne-

možnil jejich útěk.

TRON LEGACY     Režie:Joseph Kosinski 

Co nemůže postrádat správné dobrodru-

žství na cestě? Stopování, naskakování do

rozjetých náklaďáků, rozzlobené medvě-

dy, píchavé dikobrazy nebo setkání s

husou golfistkou a kačerem coby nosičem

holí. Jen se zeptejte Kate a Humphrey!

Jsou to dva vlci z jedné smečky. Ovšem s

pořádnými rozdíly. Kate je z rodu Alfa a

její otec je jeden z vůdců smečky, takže se

mladá vlčí dáma musí chovat podle toho –

vznešeně a odpovědně vůči osudu celé

rodiny (trochu připomíná bojovnici Laru

Croft). Humphrey je Omega vlk, to zna-

mená, že stojí na nejnižší příčce hierar-

chie. To mu umožňuje být absolutně svo-

bodný - tráví celé dny s kamarády, baví se

a paří. Aby zajistil klid ve smečce, otec

Kate se rozhodne zasnoubit svou dceru se

synem konkurenčního Alfa samce.

Nicméně, čáru přes rozpočet všem

plánům udělají lidé. Při lovu zasáhnou

Kate a Humphreyho uspávající střelou.

Oba mladí vlci pak procitnou daleko od

domova v přírodním parku v Idahu, kde

by podle lidí měli založit rodinu. Oni se

ale rozhodnou jinak – vypraví se napříč

kontinentem zpět domů, do Jasperova

národního parku v Kanadě. Jak to ale dát

dohromady, když Humphreyho heslo je

„Ať se všichni baví!“, zatímco Kate pro-

sazuje „Já jsem vůdkyně“? Při své

dobrodružné cestě se naučí spolupracovat

jako tým a – jak jistě brzy uhodnete – se

do sebe zamilují. Jak je ale přivítá roz-

hádaná smečka? Podaří se jim zachránit

vlčí rod?

ALFA A OMEGA 3D                  Režie:A. Bell a B. Gluck

NEVINNOST                    Režie:Jan Hřebejk
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Únorová představení jsou vyprodaná
Po vstupenkách na inscenace, které Měst-

ské divadlo v Prostějově uvede v únoru, se

doslova zaprášilo. V prodeji jsou však již

některé tituly naplánované na březen a

duben.

„Zájemce o představení Blaník Divadla Járy

Cimrmana, Lev v zimě Divadla Radka Brzo-

bohatého, Zamilovat se Divadla Kalich nebo

Cyrano Divadelního spolku Kašpar již bohu-

žel musíme odmítat,“ uvedla Věra Janálová z

předprodejního střediska  prostějovského

divadla. Z chystaných pořadů upozornila na

představení Na útěku pražského Divadla

Ungelt, které bude v Prostějově hostovat v

úterý 22. března. „Jevištní roadmovie o útěku

dvou žen nastudoval v Ungeltu režisér Ladi-

slav Smoček. Jediné dvě role jsou jakýmsi

dárkem uměleckého šéfa Ungeltu Milana

Heina pro skvělé herečky Janu Štěpánkovou

a Zlatu Adamovskou k jejich životním jubile-

ím,“ prozradila ředitelka Městského divadla v

Prostějově Alena Spurná. Podle režiséra

Ladislava Smočka hra s francouzskou leh-

kostí vypovídá o věcech nelehkých. Obě

„holky na útěku“ jsou duševně mladé osob-

nosti, mají kuráž a fantazii vůči životu. Jejich

útěk je však především cesta jedné lidské

bytosti k druhé lidské bytosti, což je

povznášející. Představení Na útěku je uvádě-

no mimo předplatné.                               -eze-

Jakub Smolík zazpívá 7. února
V pondělí 7. února v 19 hodin se v Měst-

ském divadle v Prostějově uskuteční odlo-

žený koncert Jakuba Smolíka naplánova-

ný původně na 10. listopadu loňského

roku.

Nový koncertní program je sestavený z řady

hitů romantika Jakuba Smolíka, který patří k

tomu nejlepšímu, co česká populární scéna

nabízí. Na koncertě zazní i řada hitů jako Až

se ti jednou bude zdát, Víš, Ave Maria, Hvěz-

dička, Jen blázen žárlí, Zachraňte milenky,

Sen kovbojů, Živá láska, Má Jenny, Návrat

nebo Popelky. Zpěvák představí i nedávno

vydané album Ať se zastaví čas.Kariéra Jaku-

ba Smolíka začala v roce  1975, kdy založil se

spolužákem Lubošem Trnkou první skupinu

Travaléři. V průběhu pětatřiceti let spolupra-

coval s Lucií Bílou, Jiřím Zmožkem, Micha-

lem Davidem, Petrem Jandou, Alešem Brich-

tou a mnoha dalšími umělci naší hudební

scény.  Po roce 2000 začal vystupovat na

samostatných koncertech, v polovině prosin-

ce 2003 byl v anketě Český slavík vyhlášen

skokanem roku.                                       -eze-

Jeviště rozvíří Carmen a flamenco
Slavné árie a intermezza z Bizetovy opery

Carmen zazní mimo jiné v hudebně tane-

čním programu Carmen a flamenco, který

je v cyklu abonentních koncertů připraven

pro prostějovské publikum na středu 23.

února v 19 hodin.

Árie z opery v podání Edity Adlerové jsou

zachovány v původní podobě, jsou zpívané

školeným hlasem tradičním způsobem.

Doprovod ke zpěvu je zaranžován pro španěl-

skou kytaru, flétnu a violoncello, čímž je pro-

pojena myšlenka tématu s charakterem pro-

středí, kde se děj odehrává. Použity a zaranž-

ovány jsou rovněž intermezza z opery. Fla-

menkové styly „palos“ jsou vybrány tak, aby

dokreslovaly náladu árií – vášnivá párová

Soleá por Bulerías, teskná Petenera, folklórní

Sevillanas, vznosná Alegrías a rozverná Bule-

rías. Tradiční i moderní kostýmy podtrhují

emoce jednotlivých scén. Tanečnice Jana

Drdácká je průkopnicí flamenka v Česku,

jeho profesionální výukou se zabývá již deset

let.

-eze-

Taneční centrum Praha poprvé v Prostějově
Komponovaný celovečerní baletní pro-

gram Nulovaná gravitace uvede v úterý 8.

února v 19 hodin v Městském divadle v

Prostějově Balet Praha Junior, který je

součástí Tanečního centra Praha. Soubo-

rem, jehož historie sahá do 60. let 20. stole-

tí, prošli tanečníci takových jmen jako Jiří

Kylián, Vlastimil Harapes, Petr Zuska,

Jan Kodet a další.

Pod šest jednoaktových baletů Nulové gravi-

tace se podepsali choreografové a baletní mis-

tři z Belgie, Maďarska, Španělska, Švédska,

USA i Česka. Balet Praha Junior je složený z

necelé dvacítky studentů a absolventů Tane-

čního centra Praha, kteří stojí na počátku

baletní kariéry. Těleso působilo od počátku

šedesátých let nejprve v undergroundu. O

něco později  vzniklo pod záštitou Univerzity

Karlovy těleso mladých po vzoru Haagu,

Paříže či Barcelony. „Dramaturgie Tanečního

centra Praha se snaží představit maximální

šiři a kapacitu současného tanečního umění.

Právě mladí umělci je dokáží interpretovat s

mimořádnou energií a zaujetím,“ uvedl dra-

maturg centra Antoním Schneider a dodal: „

Je to již generace umělců vychovaná pro

eklektické spojení klasického baletu s moder-

nou, jazzem a současnými inscenačními

metodami.“ 

-eze-
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

beseda

Tajgou a stepí až 

k modravým vodám Bajkalu

KDY: pátek 4. února, 16:30 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Pozvání RNDr. Hynka Skořepy na dalekou cestu

k nejhlubšímu jezeru světa, které   nazývají „per-

lou Sibiře“. Nekonečná tajga, ale také rozlehlé

stepi. Písek a tráva. Budhistické kláštery. Hroby

vyhnanců všech časů – děkabristů i obětí gulagů.

Na nejdelší železniční magistrále světa duní vlaky

a projíždějí místy, která kdysi chránili českoslo-

venští legionáři. Přímo od trati se zdvihají z raše-

linišť a močálů hory, které skrývají průzračné

bystřiny i limby s šiškami plnými oříšků. Rodo-

dendrony a pískání burunduků, zemních veverek.

Křik ptáků nad Bajkalem, o jehož vodách se po

staletí zpívají písně.Ke skutečně pravé „ruské“

atmosféře neodmyslitelně patří čaj. Během před-

nášky můžete ochutnat čaj, který autor přednášky

pil na lodi při plavbě po Bajkalu.

tvořivá dílna

Keramika: Tvoříme 

z keramické hlíny

KDY: pondělí 7. února od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov    

Výroba předmětů podle vlastní fantazie z kera-

mické hlíny. Pracovní oblečení s sebou. Poplatek

100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

výstava

Živá zahrada

KDY: od 10. února do 25. dubna

KDE: Kovárna a zahrada Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov 

Putovní výstava ČSOP o tom, jak do zahrad při-

lákat a udržet v nich ptáky, hmyz, obojživelníky a

další živáčky. Výstava bude doplněna o ukázku

budek, napajedel, krmítek a dalších zařízení na

zahradě ekocentra.

Výstavu lze shlédnout každé úterý a čtvrtek od

8 do 16 hodin. V ostatní dny po telefonické

domluvě na číslech 582 338 278 nebo 603 298

039.

tvořivá dílna

Origami

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

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Výroba skládaných motivů (zvířátek, domečků

apod.) pomocí japonského umění skládání

papíru. S sebou si přineste ostrý nožík (např. odla-

movací).

Poplatek 50 Kč za osobu.

tvořivá dílna

Keramika: Tvoříme z keramické

hlíny - glazování

KDY: pondělí 21. února od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Glazování předmětů z keramiky. 

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100Kč za

osobu na 2 pracovní hodiny. 

.

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov

MŽP a MŠMT v rámci společného programu
SSEV Pavučina a ČSOP  - Národní síť EVVO
SFŽP a MŽP v rámci projektu Přírodě OK+
ESF a MŠMT v rámci projektu Přírodě OK 2

www.iris.cz

11.února 2011 18. 00 hodin – Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

15.února 2011 9.00 a 10.15 hodin 
VELKÁ DETEKTÝVSKÁ CESTA KOLEM SVĚTA 

(Řád červených nosů, Blatnice pod Svatým Antonínkem) – získá slavný detektiv Sydney Hall princez-
nino srdce? Jaká dobrodružství přinese cesta kolem světa? Je princezna taškářů skutečně tajemnou
ženou mnoha tváří? To vše a mnohem víc se dozvíte ve výpravné hudební komedii o lásce, putování a
záhadném králi noci. 
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

16.února 2011 9.00 a 10.15 hodin 
VELKÁ DETEKTÝVSKÁ CESTA KOLEM SVĚTA 

(Řád červených nosů, Blatnice pod Svatým Antonínkem) – získá slavný detektiv Sydney Hall princez-
nino srdce? Jaká dobrodružství přinese cesta kolem světa? Je princezna taškářů skutečně tajemnou
ženou mnoha tváří? To vše a mnohem víc se dozvíte ve výpravné hudební komedii o lásce, putování a
záhadném králi noci. 
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

23.února 2011 9.00 hodin – Spádové kolo přehlídky uměleckého
přednesu recitátorů sólistů (1. výběrové kolo WP 2011)

25.února 2011 18.00 hodin – Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce.
Vstupné: 60 Kč

8.2. – 3.3. 2011   ROZKVETLÁ PŘÍRODA BULHARSKA - fotografie

Vernisáž : 8.2.2011 v 17.00 hodin.
Výstava je otevřena denně od 9,00 do 13,00, při filmových projekcích a večerních klubových akcích
dle programu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620. 

1, 8, 15, 22 února 2011   17.00 hodin Kurz cvičení čchi kung WU GIN XI.
Lektor:  Rudolf Sosík z Olomouce.Kurzovné: 500 Kč. Přihlásit se můžete na tel. č. 582 329 620.

17. února 2011   9.30 hodin Akademie třetího věku – HUDEBNÍ NÁSTROJE
V PROMĚNÁCH ČASU 

famfrnoch, trumšajt, brumle, niněra, gajdy….Když se podíváme na výše uvedená slova, tak si jistě 
uvědomíme, jak těžkým jazykem je náš rodný jazyk. Navíc všechna tato slova nějak souviví s hud-
bou. Jak? To nám prozradí paní Rafaela Drgáčová. Vstupné: Pololetní průkazka: 75,- Kč
Bez pololetní průkazky: 30,- Kč Přihlásit se můžete na tel. č. 582 329 620.

10. února 2011 9.20 a 10.30 hodin                   Vítání občánků v Prostějově
(obřadní síň prostějovské radnice)

21.února 2011 14.00 hodin                   Setkání jubilantů města Prostějova 
kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

vzdělávací a společenské akce 

výstava

Pravidelná činnost : 

program na ÚNOR 2011

Hlavní budova nám. TGM 1:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

13.1. – 27.2.

1. astrologická výstava

- prostřednictvím obrazů, kreseb, grafik, koláží,

dřevěných objektů a fotografií budou diváci

uvedeni do světa astrologie i astrologické histo-

rie Čech a Moravy.

21.1. – 13.3.

Antonín Malý - Psí oči

- výstava velkoplošných fotografií z charitativ-

ního projektu A. Malého, hraběnky Mathildy

Nostitzové a Nadačního fondu Mathilda na pod-

poru vodících psů pro nevidomé, ze kterých

vznikl již druhý, velmi úspěšný kalendář psů a

známých osobností společenského a kulturního

života.

27.1. – 3.3.

Zdeněk Tománek – Obrazy, plastiky

- výstava prací vyzrálé osobnosti českého socha-

řství.

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

26.1. – 6.3.

Klíč k iluzím

- kolektivní výstava parasurrealistické skupiny

STIR UP.

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Oblíbený cyklus Bio Senior, který se

promítá v Kinoklubu Duha, bude mít

od února  „sourozence“ . Cyklus,

nazvaný Bio Romantika , chce potěšit ty

diváky, kteří vyhledávají příjemné a

odpočinkové filmy, nehledají žádná

krvavá dramata, ani války mezi obyva-

teli různých pochybných planet. Bude-

me promítat takové filmy, které prostě

každého pohladí …..

Pohlédneme li na země původu vzniku

filmů – střídají se filmy francouzské, ame-

rické, britský a pochopitelně české. A

někdy se objeví i film z archivu, bude-li

dramaturgicky vyhovovat.Datem projekcí

jsou osvědčené středy v 15,00  hodin –

vždy opačný týden, než je projekce Bia

senior.  A kdy že vlastně začínáme  - už 2.

února 2011, kdy promítneme  francouz-

sko-belgický film COCO CHANEL .

Věříme, že stejně jako Bio senior si i Bio

Romantiky získá četné příznivce….

BIO ROMANTIKA NOVĚ 

Muzeum Prostějovska v Prostějově vyhlašuje

výtvarnou soutěž k výstavě

KÁMEN MLUVÍ

aneb geologie Prostějovska

Zahájení výstavy: 10. března 2011 

Kategorie:

1. stupeň (1-5. třída)

2. stupeň (6-9. třída)

Nazdobte, namalujte, odrátujte, polepte,.... kře-

men, žulu, drobu, slepenec.......

Zvolte jakoukoli výtvarnou techniku (malba,

drátování, ubrousková technika, koláž,...).

Do soutěže jsou přijímány pouze kameny do max.

hmotnosti 10 kg ! 

Na požádání Vám kameny na zdobení dovezeme,

k dispozici máme oblázky velikosti   

do 15 cm. Každé výtvarné dílo označte jménem

žáka, třídou a školou.

Výtvarná díla dodejte do muzea do konce února

2011.Po předchozí domluvě můžeme díla vyzved-

nout u vás ve škole. Předání cen vítězům proběh-

ne 10. března 2011 na vernisáži výstavy a vítězné

práce dětí budou vystaveny v muzeu.

Další informace poskytne: RNDr. Vladimíra
Jašková, geoložka Muzea Prostějovska,

kurátorka výstavy
kontakty na: www.muzeumpv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ 
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Do Prostějova poprvé zavítá v

pátek 11. února 2011 známá

ostravská punk/metal/crustová

mlátička, která si říká MALIG-

NANT TUMOUR. Do Apolla 13

přijede kapela propagovat své

nové album Earthshaker, které

natočila v Německu, ve studiu

Andyho Classena a jenž na všech

frontách sklízí pouze pozitivní

ohlasy. Videoklip k titulní

skladbě a další info můžete shléd-

nout na

www.bandzone.cz/malignanttum

our . Kromě MALIGNANTů si

budete moci poslechnout i prostě-

jovskou stálici FROM BEYOND

s novým programem, zahraniční

hosty ATTACK OF RAGE 

ze Slovenska, SPREADING

DREAD z Prahy a INVAZI z

Brna. Velká metalová jízda začne

přesně ve 20.00 hodin.

Apollo 13   

Barákova 12, PV

www.apollo13.clubypv.cz

MALIGNANT TUMOUR 
V APOLLU 13

V PROSTĚJOVĚ!  

V Prostějově se šily na míru i vozy zn. Wikov! 
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o. vydává

za finanční spoluúčasti města Prostějova novou

publikaci Automobilka Wikov: síla–jistota–krása,

která přibližuje éru prvorepublikové výroby auto-

mobilů v Prostějově.

Automobilka Wikov se v období první republiky řadi-

la k významným osobitým výrobcům vozidel v Čes-

koslovensku. Automobily vyráběné v Prostějově fir-

mou Wichterle & Kovářík v období 1924–1940 v

sobě snoubily vysokou technickou úroveň, pohodlí a

originální design. Publikace Automobilka Wikov:

síla–jistota–krása, která čerpá z podkladů výstavy rea-

lizované v roce 2009 v Muzeu Prostějovska, předsta-

vuje výběrově historii podniku a automobilky Wikov,

koncepci, technické parametry i design typových řad

vyráběných vozů a pozoruhodných prototypů, záro-

veň také osvícené donační a stavitelské aktivity jeho

zakladatelů nebo industriální architekturu areálu.

Publikace o rozsahu 80 stran, provázená bohatou

obrazovou dokumentací, vychází 27. ledna 2011 a

můžete ji zakoupit na pokladně muzea na nám. T. G.

Masaryka 2, v Uprkově ul. 18 nebo v místních knih-

kupectvích. www.muzeumpv.cz 

Mgr. Michaela Kvapilová Nováková
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Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA LEDEN 2011:

HUDEBNÍ OBOR:

2.2. Hra na klavír 

9.2. Hra na akordeon a komorní hra

15.2. Hra na kytaru a komorní hra 

16.2. Hra na smyčcové nástroje 

Okresní kolo soutěže ZUŠ – sál ZUŠ

24.-25.2. 2011 Hra na klavír

VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka – Kravařova ul.  

Výstava z cyklu

„ Bývalí absolventi VO ZUŠ V. Ambrose se představují „

KOMPONOVÁNÍ žIVÉHO PROSTORU 

– zahradní a krajinářská architektura 

Zdenka Čechová, Lubomír  Čech.  

Výstava potrvá do konce února 2011. 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

3.2. 2011 v 19.00 hod. Divadlo Point 

Sex Bombičky 

Premiéra – hrají DS Bombičky ( viz článek a foto příloha )

18.2. 2011 v 17.00 hod. sál ZUŠ

Potopa světa 

Premiéra – hrají DS Truhlíci ( viz článek a foto příloha. )

Potopa světa
Loni v červnu se DS Truhlíci při ZUŠ V.

Ambrose probojoval na národní kolo

soutěže dětských divadel Dětská scéna v

Trutnově s představením Marie-Hedvi-

ka má narozeniny. Téměř holčičí soubor

jedenáctiletých si vybral jeden z příbě-

hů Mikulášových patálií Goscinniho a

Sempé  o tom, kterak se kluk ocitne na

dívčí oslavě. Povídka se líbila, a tak byla

vybrána i na podzimní festival dětského

divadla v Jičíně.  

Zcestovalý soubor tentokráte přichází s

biblickým příběhem o potopě světa. Inspi-

roval se knihou Roarka Bradforda Černo-

šský Pán Bůh a s humorem ,leč vážně

,ukazuje hříchy a hříšky světa. Ale to není

všechno . K premiéře Potopa světa si DS

Truhlíci pro své publikum přidal i nějaké

poetické maličkosti. Třeba bajku I. A. Kry-

lova Vlk a beránek nebo básničku z popu-

lární Magorovy sbírky Ptala se Františky

Marta.Premiéra se koná v pátek 18. února

2011 v 17hodin v sále ZUŠ V. A.

-zuš-

SexBombičky
Píše se rok 2011 a v divadelním souboru

Bombičky nastávají třeskuté změny. Z

malých , milých Bombiček, které ještě

nedávno hrály pohádky a snily o vítězt-

vích v soutěžích Miss, vybuchují  lepé

děvy a hoch . Některých met už dosáhly

a zajímá je láska, vztahy a sex. 

Jen tak je něco nedonutí vytrhnout se ze

svého těžkého náctiletého života a věnovat

se tvorbě. Ale osobitě se vyjadřovat k urči-

tým problémům sexydneška je prostě

jejich poslání. Vznikly čtyři povídky, které

vychází z prostého faktu, že soubor tvoří

Gába, Dominika, Venďa, Kája, Týna,

Verča, Johanka a Mišuta. Polopatě řečeno

7 plus 1. Premiéru autorského povídkové-

ho kusu DS Bombičky SexBombičky uvi-

díte 3. února 2011 v 19hodin v Divadle

Point. Nutno dodat, že představení není

vhodné pro děti, a že 4. února 2011 mají

střední školy pololetní prázdniny, tedy

volno.                                             -zuš-

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV
– HELEN DORON EARLY ENGLISH

POŘÁD V JEDNOM KOLE.....
Sotva dozněly rolničky na anglické

Christmas Party  Angličtiny pro děti

Prostějov – Helen Doron Early English,

už se chystají demo lekce a den otevře-

ných dveří, protože od února 2011 ote-

vírá Angličtina pro děti nový kurz pro

školáky s mottem „NEJLEPŠÍ KURZ

PRO ŠKOLÁKY, -PRVŇÁKY, DRU-

HÁKY A TŘEŤÁKY“. Stejně jako

ostatní kurzy Helen Doron Early Eng-

lish je to kurz hravý, zábavný s důrazem

na podporu konverzace. Právě podpora

sebevědomí v anglické komunikaci,

podpora jazykové vybavenosti a schop-

nosti se domluvit bez obav a ostychu je

největším posláním Angličtiny pro děti

Prostějov.

Helen Doron Early English stále přichází s

novými nápady, trendy a zajímavostmi.

Poslední novinkou jsou zábavné (jak

jinak) kurzy angličtiny pro teenagery ve

věku +- 12 – 17 let, které jsou certifiko-

vané a kompatibilní s mezinárodní stupni-

cí úrovně znalosti angličtiny (A2 – C1).

Další velkou novinkou HDEE je navázání

úzké spolupráce s Pearson English Langu-

age Testing, díky němuž se HDEE stává

autorizovaným testovým centrem, které

provádí ověření znalostí angličtiny u dětí

od 7 let dle mezinárodních standardů, na

jehož konci je samozřejmě vystavení

mezinárodně uznávaného a plnohodnotné-

ho certifikátu. 

Demo lekce KURZU PRO ŠKOLÁKY se

uskuteční v pátek 4. 2. 2011 v LC Angli-

čtiny pro děti Prostějov – LC Helen Doron

Early English, Žižkovo nám. 11, od 15:00

– 17:00. Děti dostanou palubní vstupenku,

naskočí na letadlo a přesunou se v čase a

prostoru do jedné z anglicky mluvících

zemí. No a co bude dál? ......... to už se

nechte překvapit.                              -red-
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17. 2. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „LANZAROTE - OSTROV OHŇOVÝCH

HOR“ 

Vyplujeme-li s pasátovými větry z Gibraltaru podél afrických břehů a vydáme se na západ, prv-

ním trošku větším kusem souše bude právě Lanzarote. Přistát zde není jednoduché, neboť vel-

kou část pobřeží tvoří rozeklaná skaliska starých lávových proudů, o něž se tříští divoký příboj.

Najdeme zde ale i kouzelné pláže z toho nejjemnějšího saharského písku, přivátého sem vět-

rem. Vydáme-li se do vnitrozemí, objevíme nejen vesničky připomínající díky hájům datlo-

vých palem pouštní oázy, ale také pozoruhodnou vinařskou oblast La Gería, nápaditá archi-

tektonická díla Césara Manriquea a obdivovatele sopek jistě uspokojí národní park Timanfaya.

Přednáší: Michael Pokorný (* 1976), Brno. Cestování a fotografování se věnuje od svých 18

let. Již během studia strojní fakulty brněnského VUT spolupracoval s významnými outdooro-

vými cestovními kancelářemi jako průvodce. Od roku 1999 byl členem týmu cestovní kance-

láře Kudrna, jejíž sekci zabývající se organizováním zahraničních zájezdů v letech 2002 - 2010

vedl. Mezi jeho nejpřednější záliby patří hory, které poznává nejraději s batohem na zádech při

pěších nebo skialpinistických přechodech, ale také v sedle horského kola, ze sedačky paragli-

dingového kluzáku anebo na horolezeckém laně. Kontakt: Michael Pokorný, e-mail:

michal@xmountain.cz. Vstupné 20 Kč.

7. – 13. 2. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy je nabízenocelé spektrum 

pořadů, včetně pohádek pro děti, 

- každé odpoledne ve 14. 00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou

pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer v 18. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. 

Ve středu navíc i v 17. 30 hodin. Nutnou podmínkou pro konání pozorování

je bezmračná obloha.

- v neděli v 15. 00 hodin na soutěž pro děti.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

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

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14. 00 do 15. 00 hodin

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se

konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 17. 2. – večerní přednáška) i o celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 18. 30 do 19. 30 hodin a každou středu od 17. 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. 

NA SVATÉHO VALENTÝNA V PONDĚLÍ 14. 2. NA VEČERNÍ POZOROVÁNÍ V 18.

30 HODIN 

mají vstup zdarma všechny dvojice, které se u dalekohledu veřejně políbí! Nutnou podmínkou pro

konání pozorování je bezmračná obloha.

JAK KAPIČKA PUTOVALA 7. – 11. 2. V 10.30, 13. 30 A V 15. 30 HODIN, TÉŽ

KAŽDOU ÚNOROVOU STŘEDU V 15. 30 HODIN

Vysoko na obloze bydlí v mraku kapička Evička. S ní se vydáme na dalekou pouť. Z mraku ji

doprovodíme na zem do pramínku, potůčkem, řekou až do moře. Závěrem si děti připomenou

vlastní zkušenosti s vodou i jejím koloběhem Vstupné 10 Kč, rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

13. 2. V 15. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2010/11

„MALÁ TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY“ – KOMETY

Soutěži bude předcházet povídání o „vlasaticích“, kometách, doprovázené jejich fotogra-

fiemi. 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 únorových

setkání bude seznámení se sluneční soustavou. Za bezmračné oblohy doplněno pozoro-

váním Měsíce, planet a souhvězdí. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XL. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 10 - 20 let, koho láká

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů z

astronomie. Termíny setkání členů klubu: 3., 10. a 24. 2. v 16. 30 hodin a 17. 2. v 18. 00

hodin.  Obsahem setkání budou lekce o Slunci. Jednorázový poplatek na školní rok činí

100 Kč a platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

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.
www.hvezdarnapv.cz

V nadcházejícím ročníku Radničních

novin se budeme na tomto místě

zabývat kosmonautikou. Oborem s

nesmírně dynamickým vývojem od

samotného počátku své praktické éry.

Můžete podotknout, že toto v součas-

nosti platí pro všechny obory. Souhla-

sím a dodávám, že však ne každý obor

lidské činnosti má tak vysoké preferen-

ce i finanční dotace a z toho vyplývající

možnost aplikace nejprogresivnější

techniky i technologií.

Nejdůležitější součástí oboru lidské čin-

nosti nazývaného „kosmonautika“ je rake-

tová technika. Jedině ta totiž dopraví dru-

žice, sondy a kosmické lodě na místo urče-

ní. [Na tomto místě mi dovolte malé

odchýlení ode dnešního tématu. Často

můžeme současně slyšet pojmy kosmo-

nautika (kosmonaut) i astronautika (astro-

naut). Slovo kosmonautika má základ v

řečtině, konkrétně ve slovech kosmos

neboli vesmír a nautiké neboli plavba.

Stejný význam, ale na poněkud jiném

řeckém základě, má astronautika. Astér

neboli hvězda, tedy v tomto případě hvěz-

doplavectví.] První zmínky o reaktivních

pohonech mají svůj původ ve starém

Řecku. Ale ještě dříve odpalovali rakety

Číňané. Dílem pro zábavu při ohňostro-

jích, dílem však i v boji s Mongoly.  

Moderní raketové nosiče pro kosmonauti-

ku vznikaly nejprve na základě uprave-

ných vojenských raket, později vojen-

ských mezikontinentálních balistických

raket a až později začaly být konstruovány

rakety s úmyslem je využít jen a jen v kos-

monautice. Nejprve byly zkoušeny moto-

ry na tuhé pohonné hmoty, později i na

kapalné. Nespornou výhodou raketových

motorů na kapalné pohonné hmoty oproti

tuhým je fakt, že mají vyšší výkon a kori-

govatelnou velikost tahu, dají se vypnout a

znovu zapnout a také mají menší hmot-

nost. Jejich konstrukce však je mnoho-

násobně složitější než u motorů na tuhé

pohonné hmoty a z toho vyplývá větší

pravděpodobnost jejich selhání. A tak v

raketových záchranných systémech jsou

používané výhradně motory na tuhé

pohonné hmoty. Nelze nezmínit i více

anebo méně úspěšnou existenci motorů

iontových, nukleárních a kvantových (tzv.

fotonové rakety). Rakety bývají sestaveny

z více stupňů, které se spojují buď sériově

nebo paralelně. Při častějším sériovém

řazení může být v činnosti vždy jen jeden

stupeň, při paralelním mohou pracovat

motory všech stupňů naráz. 

Při používání klasické raketové techniky

jsou náklady na vynesení jednotky hmot-

nosti užitečného zatížení do vesmíru velmi

vysoké. To časem vedlo k vývoji kos-

mického nosiče druhé generace, k tzv.

raketoplánu. O něm bude pojednáno v jiné

kapitole.

Saturn V (barevná fotografie)
Trojstupňová nosná raketa (USA), dosud

nejsilnější na světě. První stupeň S-IC na

kapalný kyslík a kerosen pohánělo pět

motorů F-1 (tah 5 x 6270 kN), druhý stu-

peň S-II měl pět kyslíkovodíkových moto-

rů J-2 (tah 5 x 1030 kN), třetí stupeň S-

IVB měl jeden motor J-2. V třístupňové

verzi vynášela 45000 kg k Měsíci, ve

dvoustupňové verzi přibližně 80000 kg na

nízkou oběžnou dráhu kolem Země.

Eněrgija (perokresba)
Ruská superraketa s nosností téměř 100

tun. Bohužel byla použita jen dvakrát v

osmdesátých letech minulého století.  K

centrálnímu druhému stupni na kapalný

kyslík a vodík jsou připojeny čtyři silné

startovací bloky na kapalný kyslík a kero-

sen. Čtyři kyslíkovodíkové motory RD-

120 druhého stupně jsou zase plně srovna-

telné s hlavními motory SSME raketop-

lánu STS. Každý z nich má tah téměř 2

MN a specifický impuls přes 4400 Ns/kg.

Nosnost rakety Eněrgija na nízkou dráhu

je nejméně 88000 kg. Startovní hmotnost

cca 2400 tun, celková délka 81 m. První

start 15. 05. 1987 nebyl zcela úspěšný a

užitečné zatížení (Poljus) nedosáhlo

plánovanou oběžnou dráhu. Druhý a

poslední start se uskutečnil 15. 11. 1988 a

raketa Eněrgija při něm úspěšně vynesla

na oběžnou dráhu raketoplán Buran k

jedinému, bezpilotnímu, ale úspěšnému

tříhodinovému letu.

Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci únoru tel. 582 344 130 

PADESÁT LET OD STARTU PRVNÍHO KOSMONAUTA - RAKETY
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

PROGRAM MC CIPÍSEK NA ÚNOR

KARNEVAL PRO RODIČE S DĚTMI 

v úterý 15.2. od 9.30 v přednáškovém sále

Národního domu- s platnou vstupenkou

předprodej vstupenek na obou pracovištích od 1.2. (počet omezen)

Minikarnevaly 

karnevalové dopoledne pro děti do 1.5 roku 

-v době dopolední  herny pro Broučky 

pondělí MC Dvořákova 14.2., středa MC sídl.Svobody 16.2.

Čtyři dohody- setkání s indiánskou moudrostí

další povídání se Z.Zibby Ellerem, který 18 let prožil mezi Indiány.

ve středu 16.12. od 18  hodin v MC sídl. Svobody, rezervace míst v MC

Jak podpořit zdraví v zimním období II.

beseda pro rodiče s dětmi v úterý 8.2. 8.30-9.30 v MC sídl.Svobody

přihlášky v MC, běžný provoz od 9.45

Jde to!!- jak zvládat péči o rodinu i sama o sebe  

cyklus prožitkových setkání pro maminky 

4.setkání 9.2. - pro přihlášené

Předporodní kurzy, těhotenské cvičení a cvičení s miminky

vždy ve středu odpoledne v MC Dvořákova, informace a přihlášky

Bc.Pavlíková, tel. 728233904

kurz Baby masáží a cvičení s kojenci

od středy  16.2. 12.30-14.30 v MC Dvořákova, přihlášky

Bc.Pavlíková, tel.728233904

Kreativní večer – Výroba a zdobení svíček

ve středu 23.2. od 18 hodin v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Jak vybrat správnou hračku?

beseda pro maminky s dětmi do 1,5 roku, 

pondělí 21.2. od 9.00 v MC Dvořákova

Umí si vaše děti hrát?

beseda o výběru vhodných hraček, pomůcek a her pro rodiče s dětmi

od 2,5 roku ve čtvrtek 24.2. 8.30-9.30 v MC sídl..Svobody, přihlášky

v MC, běžný provoz probíhá až od 9.45

Stříhání dětí a masáže pro maminky

termíny dle zájmu budou uveřejněny na web stránkách a v MC

V PÁTEK 4.2. JE MC NA SÍDLIŠTI SVOBODY Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENO 

Dne 16. prosince 2010 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města Pro-

stějova:

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

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

Martin Somr

Sebastian Nagy

Viktor Kubíček

Nikol Zahradníčková

Nela Honigová

Ondřej Dostál

Dominik Grepl

Tereza Víchová

Jiří Všetička

Marek Špatina

Michael Baar

Filip Podhorský

Eliška Krchňavá

Michaela Arnoštová

Nikola Řehulková

Marek Ryšavý

Ema Červinková  

Tobias Holder

Amálie Hana Netymachová

Simona Růžičková

Anděla Koutná

Štěpán Kopecký

Karolína Hýlová

Tomáš Vymlátil

Amálie Spasov 

Sára Kmentová

Pololetní prázdniny

ICM Prostějov bude mít ve dnech 3.-4. 2.

2011 prázdninovou otevírací dobu, tzn. bude

otevřeno od 10:00 do 16:00 hod. 

Kreativní odpoledne aneb připravte se na

Valentýna

Zveme vás na kreativní odpoledne s Pauline,

dobrovolnicí, která působí v ICM Prostějov v

rámci Evropské dobrovolné služby. Odpoled-

ne pro vás připravujeme na druhý únorový

týden. Můžete se přijít inspirovat, co připravit

nebo vyrobit na svátek svatého Valentýna.

Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma

V pondělí 21. února 2011 (13:00-17:00 hod.)

proběhne v našem ICM Den internetu zdarma

pro naše návštěvníky, a to u příležitosti Dne

památky obětí holocaustu a obětí proti lidskosti. 

Konverzace pro veřejnost zdarma

Chcete se rozmluvit francouzsky nebo anglic-

ky? Pak neváhejte a přihlaste se do konverza-

ce pro veřejnost, kterou vede Pauline Renouf,

účastnice Evropské dobrovolné služby, která

působí v ICM Prostějov. Hlásit se můžete na e-

mailu pauline@cmg.prostejov.cz. Začít je

možné kdykoliv. V současné době probíhá:

Francouzská konverzace

pro pokročilé – úterý od 16:30 hod.

Anglická konverzace pro začátečníky

– čtvrtek od 16:00 hod.

Anglická konverzace pro pokročilé

– čtvrtek od 17:00 hod.

Nabídka pro školy

Seminář o evropských příležitostech pro SŠ

Pro střední školy máme připravený seminář o

evropských příležitostech s názvem SYTY-

KIA, který je určen studentům 2. a 3. ročníků

SŠ. Seminář je veden vyškolenými lektory a je

realizován přímo u vás na škole v domlu-

veném termínu. Délka semináře pro jednu

třídu (20 – 30 studentů) jsou dvě vyučovací

hodiny, v případě spojení dvou tříd (max. do

50 studentů) je délka semináře min. 3 vyučo-

vací hodiny. Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz v sekci „Nabídka pro

školy“. Semináře SYTYKIA jsou součástí

komunikační strategie Evropské informační

sítě pro mládež EURODESK.

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

Cipísek oslaví v únoru 12.narozeniny
Už dvanáct let své činnosti oslaví v

únoru Mateřské centrum Cipísek v Pro-

stějově. V nabídce aktivit, kterou

Cipísek předkládá, si své najdou jak celé

rodiny s dětmi od narození do šesti let,

tak samotní rodiče i prarodiče, těhotné

maminky či předškolní děti. Kromě pra-

videlných heren pro rodiče s dětmi,

Cipísek připravuje i na letošní rok řadu

nových i osvědčených aktivit.

Hravý únor s Cipískem přinese nejen tradi-

ční karneval a minikarnevaly, ale také

povídání na téma indiánských moudrostí

nebo besedy o správném výběru hraček pro

děti. Nově jsou od ledna do programu MC

zařazeny masáže pro dospělé i děti,

možnost stříhání dětí či pravidelné před-

nášky na podporu zdraví. Na březen s

tématem Kniha je můj kamarád Cipísek

chystá tradiční společnou návštěvu knihov-

ny i čtení pohádek. Duben proběhne ve

znamení přírody, v květnu nebude chybět

rodinné sportování a v červnu pak akce na

dopravním hřišti a výlety pro malé i velké.

Celý rok budou samozřejmě probíhat pro-

gramy pro nastávající rodiče, kurzy a semi-

náře pro rodiče o výchově a komunikaci a

pravidelné kreativní večery              .-mcc-

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  09,00 studium Bible, 10,30 bohoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a ;  -bohoslužby v neděli v 09,30 hodin

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul., - bohoslužby v neděli v 10 hodin. 

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2;- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Náboženská obec CČSH Demelova 1;

-bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18,00 hodin, ostatní neděle vždy v 10,00 hodin
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci lednu své jubileum oslavili tito

občané Prostějova a příměstských částí:

Kabátová Vilemína, Čížek Josef, Rosová Franti-

ška, Ing. Vymětal Josef, Fládrová Eliška ,

Švancerová Anna, Brauner Jiří, Matušková Jana,

Pivoňka Břetislav, Fišer Oldřich, Ing. Čtverák Jin-

dřich, Matušů Jana, Chromková Danuše, Kalousková Jana,

Tesařová Zdeňka, Kratochvílová Věra

Dubjáková Věra, Mrázová Zdeňka, Becková Jiři-

na, Martínková Věra, Kuruc Josef, Vítek Zdeněk,

Bouček Radomír , Nimrichterová Jitka, Nady-

máček Miroslav, Mgr. Jahoda Čestmír, Sedlák Oldřich,

Zapletalová Marie, Višňovský Štefan, Steblová Marta, Hlou-

šek Metoděj, Svoboda Jiří, Konečná Ludmila, Chytil Květo-

slav, Janeček František, Šenková Marta, Antlová Anna

Hynšt Vavřinec, Koníčková Jiřina, Ing.Sochora

Gustav, Bezoušková Ludmila, Střídecký Franti-

šek, Slavotínek Ferdinand, Horáková Emilie,

Havlen Josef, Seidlová Vincencia, Julínek František, Muzi-

kant Vladimír, Látalová Svatava, Pospíšil Miloš

MUDr. Mrázek Jaromír, Čepl Oldřich, Zatloukalo-

vá Anna, Zapletal Josef, Přikrylová Anna, Sidor

Josef, Klevetová Ludmila, Stříteský Josef

Smékalová Stanislava, Boháčová Arnošta,

Krasavinová Anežka, Neherová Marie, Svobo-

da Josef

70

85

90

Vrtalová Věra

91

Hejduk Miroslav, Dočkalová Eliška, Spícha-

lová Anežka92

Pluháčková Anna, Hrdý Jaroslav

96

Páleníková Stanislava 

98

Dodatečné blahopřání:

V měsíci prosinci 2010 oslavil 80. narozeniny

pan Vavřinec Hynšt z Prostějova. Blahopřejeme!

80

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
ČTVRTEK 10. ÚNORA

SLAVNOSTNÍ PREMIÉRY FILMŮ

18.00    Nenápadný půvab

prostějovské industrie

19.00 Pro čest a slávu aneb 

Několik střípků z historie 

prostějovského sportu

Pořádá Muzeum Prostějovska a ADNOC

Europe Trading Podpořilo město Prostě-

jov

přednáškový sál                             pro veřejnost

ČTVRTEK 17. ÚNORA

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ

místní organizace Prostějov

Beseda s Policií ČR doplněná 

diapozitivy Přednáší p. Adámková

75

Sociálně aktivizační služby pro seniory  
Tetín 1, 796 01 Prostějov,  

telefon 582 360 295 
nabízí všem zájemcům příjemná 

a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

1. 2. 2011  14.00       Za kamerou pan Josef Valda                                           p. Josef Valda 
Historické proměny města, zajímavosti, četnické           
humoresky – filmová projekce.

8. 2. 2011  14.00       Dánsko, Kodaň očima cestovatelky. pí. Jana Hladká
Beseda doplněná fotografiemi a informačními materiály.

15. 2. 2011  14.00     Co dělat pro své zdraví? pí. Jana Hladká
O zkušenosti se rozdělí masérka J. Hladká, ukázky  a  nácvik
jednoduchých technik. 

22. 2. 2011  14.00     Senioři a doprava v Prostějově.                             Městská policie
Nové dopravní předpisy v Prostějově, rozdělení                  
okrsků, bezpečnost seniorů doma i ve městě. 
Skupina prevence 

Scházíme se v prostorách OS LIPKA, Tetín 1, II. patro.
Těšíme se na vaši návštěvu.

ČTVRTEK 3.ÚNORA

výbor
příprava na vycházky

ČTVRTEK 17.ÚNORA

přednáška a beseda 
s diapozitivem
policie ČR –  p.Adámková

ČTVRTEK 3.BŘEZNA

výbor
organizační záležitosti

ČTVRTEK 17.BŘEZNA

vyprávění s videofilmem
Mgr. J. Zikmundová 

o plumlovské přehradě

SVAZ DŮCHODCŮ České republiky, 
místní organizace Prostějov oznamuje svůj plán činnosti 

Deset let je za námi od obnovení samo-

statného života sboru(farnosti)Církve

bratrské v Prostějově. V neděli 5. pro-

since jsme si zavzpomínali na zásahy

Božího milosrdenství do našich životů.

Byli u toho naši přátelé, hosté, dřívější i

současní.

V rámci Bohoslužby připomněl náš býva-

lý kazatel Ernest Welszar, že Všemohoucí

Bůh k nám mluví, vede a chrání nás, pro-

tože žije a udílí nám pro každodenní život

sílu věřit, vzájemně si projevovat lásku a

nikdy neztrácet naději.V Církvi bratrské

dnes patříme k menším společenstvím.

Jsme skupina mladých rodin. Když se

sejdeme ke společným modlitbám, písním

chval a čtení výkladu Písma svatého, tvoří

téměř polovinu přítomných naše děti,

narozené v uplynulém desetiletí. Ve velké

rodině místních církví vnímáme přejíc-

nost, ochotu a vstřícnost. V té souvoslosti

rád cituji slova Kardiála Miroslava Vlka:

„Existují celosvětová církevní hnutí. Jejich

členové žijí věrně evangelium, udělají s

ním zkušenosti ve svém životě a pak o tom

vydávají svědectví...My jsme vyšli z

komunismu, v němž byla církev pod kon-

trolou, ale potřebujeme se naučit ve všed-

ním životě žít evangelium a vydávat o něm

pravdivé, životem nesené svědectví.“ Již

více než před 100 lety začala práce našeho

sboru zde v Prostějově. Kéž se na výše

uvedených zásadách nic nemění ani ve

složitosti budoucích dnů. A třetí citát na

závěr. Kalendář Mír z roku 1924 uvádí: „

Mladí manželé Svobodovi si vzali za úkol

přestěhovat se(1901) do Prostějova a tam

pracovat a sloužit, aby duše našly pokoj v

Pánu Ježíši. Věděli, že to v Prostějově

tehdy nebude snadné. Hanáce jsó a tvrdé

led, a tóž nebyli ochotni poselství přij-

mout...Musíš mít tu Moravu rád. Ano, to

jest to rozhodné. Láska nese nezdary a

zklamání...a nikdy nepřestává.“

Josef Mrózek                                                                                              
Kazatel CB Prostějov

CÍRKEVNÍ VÝROČÍ 
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JAK SE „ŽIJE“ KNIHOVNĚ V NOVÉM ROCE
Ježíšek o letošních vánocích nezapomněl

ani na prostějovskou knihovnu – dostane

nový kabát. Sice to ještě nějakou dobu

potrvá, kabát se teprve chystá, ale už se na

něj velmi těší a nemůže se dočkat. 

Ještě před vánocemi tedy musela knihovna

opustit stávající budovu na Skálově náměstí.

Přestěhovat všechny knihy, nábytek a veškeré

zařízení se nám podařilo ve velmi krátké době,

během asi dvou týdnů. Do stěhování se muse-

li zapojit nejen všichni zaměstnanci, ale

pomáhalo nám také několik studentů a dobro-

volníků, kterým děkujeme. Ale hlavně děku-

jeme „pánům stěhovákům“, kteří potvrdili

známou pravdu, že vědomosti mají velkou

váhu. Za všechny útrapy stěhování jsme byli

odměněni zejména viditelným ulehčením ve

tváři všech návštěvníků, kteří se zalekli, že teď

tedy knihovnu na půl roku úplně uzavřeme.

Není to pravda! Knihovna funguje dál a my se

snažíme vycházet čtenářům vstříc i v omeze-

ných podmínkách. Půjčovna knih se musela

přestěhovat do velmi stísněných prostor pobo-

čky na sídlišti Svobody. Bohužel nebylo

možné umístit tam všechny knihy. Museli

jsme vybrat jen ty, o které je největší zájem a

ostatní převést do skladů, které máme k dis-

pozici. Knihy ze skladu nejsou k dispozici

ihned – čtenář si musí vyplnit „objednávku“-

tedy žádanku a my knihu vyhledáme a přine-

seme v co možná nejkratší době (zpravidla

během 2-5 dní). Jsme rádi, že si nás naši čte-

náři našli také na ulici Vápenice 3. Nezalekli

se ani 33 schodů, které vedou do čítárny a stu-

dovny, na hudební oddělení a na regionální

oddělení a chodí si číst a půjčovat noviny a

časopisy, CD a DVD a vyhledávat informace

na internetu.Z prostorových důvodů jsme

museli velmi omezit pořádání akcí pro veřej-

nost. Podařilo se nám zajistit pokračování

lekcí tréninku paměti, který probíhá už od

října a dlouho očekávaný předvánoční recitál

Jaroslava Knejpa se uskutečnil v divadle

Point. Bohužel nemůžeme pokračovat v

obvyklých a oblíbených akcích jako je např.

Poradna pro spotřebitele a Tvořivá knihovna.

Také na besedy s cestovateli a dalšími zajíma-

vými osobnostmi si budou muset naši přízniv-

ci ještě chvíli počkat. Akce na dětském oddě-

lení ale pokračují bez omezení. Všem návštěv-

níkům knihovny děkujeme za pochopení.

Doufáme, že nám zachováte i nadále svoji

přízeň. Těšíme se, až budeme moci zahájit

provoz v nově zrekonstruované budově (snad

se to podaří ve druhé polovině roku), kde se

budou moci uskutečnit nejen tradiční, ale i

další nové a zajímavé akce a pořady.

Pracovníci knihovny

LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
Další kolo oblíbené akce – tentokrát si

můžete vyluštit osmisměrku. Vyzvedněte si ji

v knihovně (ale i na jiných NEOBVYKLÝCH

místech v Prostějově!) a vyplněnou nám ji ode-

vzdejte nebo zašlete do konce února. Vyloso-

vaní výherci budou odměněni. Tuto soutěž

pořádáme ve spolupráci s luštitelským krou-

žkem Hanáci.                                           -měk-

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY PROSTĚJOV PO DOBU REKONSTRUKCE BUDOVY NA SKÁLOVĚ NÁMĚSTÍ:
Oddělení pro dospělé čtenáře:

je přesunuto na pobočku sídliště Svobody

16/53, za nákupním centrem Haná, v budově

mateřské školy CMG a vinotéky, tel. 582 329

660

Otevírací doba:

pondělí 8.00 -18.00 hod.

úterý zavřeno

středa 8.00 -18.00 hod.

čtvrtek 8.00 -18.00 hod.

pátek 8.00 -18.00 hod.

Dětské oddělení:

provoz nezměněn - Vápenice 9, v budově

Spektra (Dům dětí), tel. 582 329 673

Otevírací doba:

pondělí 11.00 -17.00 hod. 

úterý zavřeno

středa 11.00 -17.00 hod.

čtvrtek 11.00 -17.00 hod.

pátek 11.00 -17.00 hod.

první sobota v měsíci  8.00 -11.30 hod.

Čítárna, studovna, oddělení regionální litera-

tury a hudební oddělení je přesunuto do budo-

vy Střední zdravotnické školy, Vápenice 3,

vedlejší vchod, tel. 582 329 661 (670)

Otevírací doba: 

pondělí 8.00 -18.00 hod.

úterý zavřeno

středa 8.00 -18.00 hod.

čtvrtek 8.00 -18.00 hod.

pátek 8.00 -18.00 hod.

Hudební oddělení (tel. 582 329 666):

pondělí 12.00 -18.00 hod.

středa 8.00 -12.00 hod.

čtvrtek 12.00 -18.00 hod.

Pobočka na Studentské ulici 4/2 (v budově

Základní školy a reálného gymnázia) – má

rozšířenou provozní dobu, tel. 582 329 672

Otevírací doba:

pondělí: 11.00 -17.00 hod. 

čtvrtek: 11.00 -17.00 hod.

ČTVRTEK  3. ÚNORA

19.00      SexBombičky - premiéra
Píše se rok 2011 a v divadelním souboru Bombičky
nastávají třeskuté změny. Z malých, milých Bombiček,
které ještě nedávno hrály pohádky a snily o vítězstvích v
soutěžích Miss, vybuchují  lepé děvy a hoch. Některých
met už dosáhly a zajímá je láska, vztahy a sex. 
Hrají: G. Veselá, D. Vdolečková, V. Burgrová, K.

Vejmělková, K. Antoníčková, V. Jiříčková, J. Kučerová

a M. Lužný

Režie: H. Kotyzová

ČTVRTEK 24. ÚNORA

19.00 KABARET MATĚJ

Naprostý a jedinečný úlet souboru Divadla Point vás s
sebou vynese až na oběžnou dráhu planety Improviza-
ce. Budete bombardováni plejádami vtipů a na své cestě
Mléčnou dráhou humoru se setkáte i s kometou Slam
poetry. Při návratu zpět na Zemi ještě můžete shlédnout
další díl divadelního sitcomu Divadélko Domeček.  

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov



Obchodní akademie Prostějov posky-

tuje střední vzdělání ve čtyřletém oboru 

63-41-M/02 zakončeném maturitní zkouš-

kou. Cílem je připravit absolventy tak, aby 

uspěli při přijímacím řízení na vysoké školy 

a dokázali se uplatnit i v praktickém životě. 

Ve školním vzdělávacím programu je po-

sílena výuka jazyků a společenskovědních 

předmětů. Velký důraz je kladen na využí-

vání informačních technologií a samozřejmě 

na odborné předměty (ekonomika, účetnic-

tví, písemná a elektronická komunikace, prá-

vo). Ve 4. ročníku si mohou žáci formou vo-

litelných hodin rozšířit výuky těch předmětů, 

ze kterých hodlají skládat tzv. státní maturitu. 

Přijímací řízení
Pro školní rok 2011/2012 škola otevírá dvě 

třídy prvního ročníku po 32 žácích.

Přijímací zkoušky se nekonají, hlavním 

kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky 

ze základní školy (z 8. ročníku a 1. pololetí 9. 

ročníku) nebo odpovídajících ročníků nižší-

ho gymnázia a  pomocným kritériem další 

skutečnosti: účast a umístění ve školních, re-

gionálních a celostátních soutěžích v  českém 

jazyce, matematice a v cizích jazycích. 

Uplatnění absolventů
Většina úspěšných absolventů školy (přes 

90 %) se hlásí ke studiu na vysoké a vyšší od-

borné školy zejména s  ekonomickým zamě-

řením, ale i na právnické fakulty a univerzity.

Ostatní absolventi mají široké uplatnění v  eko-

nomických, obchodních, administrativních 

a organizačních činnostech ve všech typech or-

ganizací.

Den otevřených dveří: 10. 2. 2011. Po 

předchozí dohodě je možno navštívit školu 

kdykoliv. Srdečně zveme všechny zájemce o 

studium.   Ing. Petr Lipčík

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Obchodní akademie v Prostějově je škola s 

více než stoletou tradicí.  Vzdělává žáky v ob-

lasti ekonomiky, účetnictví, bankovnictví, prá-

va, statistiky a dalších znalostech, které souvisejí 

s financemi. Pedagogové prostějovské obchod-

ní akademie se rozhodli předávat svoje znalosti 

nejen svým žákům, ale také kolegům ze zá-

kladních škol. Vede je k tomu skutečnost, že 

v  současném světě je stále složitější orientovat 

se v množství finančních nabídek a produktů. 

Úroveň znalostí občanů ČR v oblasti financí 

je na nízké úrovni, zadlužení obyvatel roste, 

zvyšuje se počet osobních bankrotů.  Zvláště 

mladí lidé podléhají lákavým nabídkám ná-

kupu na úvěr nebo hotovostním půjčkám bez 

ručitele. Proto se do škol zavádí finanční gra-

motnost jako velmi potřebný prvek ve výuce. 

Obchodní akademie Prostějov vychází učite-

lům základních škol vstříc a připravila pro ně 

projekt „Vzdělávání pedagogů základních 

škol v oblasti finanční gramotnosti“.  Projekt 

je spolufinancován z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Učitelům nabízí dva cykly seminářů, Fi-

nanční gramotnost pro učitele 1. stupně 

ZŠ a Finanční gramotnost pro učitele 2. 

stupně ZŠ. Tematicky jsou rozděleny do 

kapitol: Peníze, Hospodaření domácnosti, 

Finanční produkty a Informační technolo-

gie jako podpora rozvoje fi nanční gramot-

nosti. Semináře jsou akreditovány MŠMT 

a pro pedagogické pracovníky jsou zdar-

ma. Kromě potřebných znalostí si účastníci 

odnesou materiály použitelné ve výuce na 

základní škole. První semináře začínají 

v únoru 2011 a na spolupráci se těší tým 

lektorů. Aleš Michalec 

 a Jitka Ungermannová, autoři projektu.

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Tel./fax: 582 345 260 
www.oapv.cz,       e-mail: podatelna@oapv.cz 
Den otev ených dve í:  6. 1. a 10. 2. 2011 

Obchodnddnd í akaaakk deddedeemieeie

Obchodní akademie Prostějov posky litelných hodin rozšířit výuky těch předmětů

Finanční gramotnost na Obchodní akademii Prostějov

 Vážení čtenáři, v prosinci loňského 

roku jsme vám představili Střední 

školu automobilní v  Prostějově. 

Zaměřili jsme se na nově zave-

dený učební obor KADEŘNICE, 

KADEŘNÍK a  školní kadeřnický 

salon, který jsme vybudovali v pros-

torách budovy Komenského 4.

    Dnes bychom vám školu rádi 

představili po stránce technických 

oborů AUTOMECHANIK a  AU-

TOKLEMPÍŘ, které jsou pro nás 

stěžejní od založení školy v roce 1994.

Teoretická výuka probíhá v  bu-

dově školy na Vápenici 9, stejně jako 

u učebního oboru KADEŘNÍK. 

    Praktická výuka je směřována do 

školních dílen a autoservisu v centru 

města v ulici Dolní 3 v Prostějově a dále do smluvních 

autoservisů v Prostějově a okolí (například Fiat Rolný, PV 

Auto a další).

    Školní autoservis i školní dílny využívají standardní 

i nadstandardní nástroje a pomůcky. Na výrobě některých 

z nich se podílejí učitelé odborného výcviku nebo učitelé od-

borných předmětů. Jedná se například o výukové automo-

bily pro klempíře a automechaniky, které jsou plně funkční, 

nebo modely motorů a převodovek.     Kvalitním vybavením 

servisu se snažíme vyhovět stále stoupajícím nárokům na 

kvalitu služeb i technic-

kému rozvoji. Proto je prostorný 

školní autoservis vybaven špičko-

vým zařízením. Diagnostiku pro-

vádíme pomocí moderního dia-

gnostického zařízení fi rmy Bosch. 

Ke kontrole stavu brzd, tlumičů 

a  sbíhavosti využíváme dvouná-

pravovou zkušební stolici HEKA. 

Školní autoservis je v  odpoled-

ních  hodinách využíván komerčně.

Od září 2010 je škola zapojena 

do projektu podpory vzdělávání 

pod záštitou fondu EU. Z tohoto 

fondu je fi nancováno zhotovování učebních materiálů. 

Nástavbové studium
Po úspěšném ukončení učebního oboru mohou žáci po-

kračovat v nástavbovém studiu oboru PROVOZNÍ TECH-

NIKA. V letošním školním roce budou žáci druhého roč-

níku maturitní nástavby poprvé absolvovat státní maturitní 

zkoušku, stejně jako ostatní školy v České republice. 

Maturitní generálka
V říjnu si studenti vyzkoušeli své schopnosti při matu-

ritní generálce, která proběhla 11.- 13.10. 2010. V porov-

nání  s výsledky v celostátním měřítku, kam jsou zahrnuty 

i výsledky státních průmyslových škol a gymnázií, si naše 

škola  vedla velmi dobře. Průměrná úspěšnost při zkoušce  

v ČR byla 67%, z toho v matematice 52%. Žáci naší  školy  

zvládli maturitní generálku s  celkovou  úspěšností 80%, 

v matematice 77%. 

Zkoušku skládali přibližně v  polovině nástavbového  

studia, proto doufáme, že výsledky skutečných  maturit na 

konci studia budou mnohem lepší.

………………………………………………………

Zájemci o obor AUTOMECHANIK, AUTOKLEMPÍŘ

jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě 

prospěchu na ZŠ.

Zájemci o nástavbový obor PROVOZNÍ TECHNIKA

jsou přijímáni na základě prospěchu, nekonají 

přijímací zkoušky.

      ……………………………………………………

Kontakty:

Školní dílny a autoservis: 582 337 556

Školní kadeřnický salon: 724 917 010

Škola: 582 349 614 / 776 419 089

salajova@ssaprostejov.cz
www.ssaprostejov.cz
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O stále vzrůstající potřebě zavedení sa-

mostatného vyučovacího předmětu Etická 

výchova slyšíme z mnoha stran. Naposledy 

zazněl záměr podpořit tuto snahu i ze sa-

motného ministerstva školství. 

„Hurá!“, zvolali všichni na Cyrilometo-

dějském gymnáziu v Prostějově, kdo se již 

několik let podílí

na utváření osobnostního rozvoje stu-

dentů i pedagogů a též ti, kdo přispěli k zís-

kání grantového projektu v  rámci OPVK 

„Centrum podpory etické výchovy v 

Olomouckém kraji“, přičemž 

tento program je spolufi nancován z Ev-

ropského sociálního fondu a státního roz-

počtu České republiky. 

V  rámci výše uvedeného projektu 

dostane 32 ředitelů, pedagogů, výchov-

ných poradců i preventistů ze ZŠ, SŠ a 

gymnázií příležitost rozšířit svou apro-

baci v oblasti Etické výchovy v akredi-

tovaném vzdělávacím kurzu a s etickou 

výchovou na škole začínají nebo by za-

čít chtěli.  

V prostorách CMG a MŠ v Prostějově se 

jim budou věnovat špičkoví lektoři z Etic-

kého fóra ČR o.s., 

kteří díky své mnohaleté praxi získali 

zkušenosti uznávané v rámci celé ČR.

K  začínajícím pedagogům se přidají 

další kolegové, kteří již na svých školách 

výuku Etické výchovy nabízejí a pro něž se 

připravuje navazující rozšiřující metodická 

pomoc včetně ukázkových hodin s rozbo-

ry, dalších metodických seminářů, zásob-

níků s pracovními listy a webového portálu 

pro sdílení příkladů dobré praxe. 

Z  témat, která jsou pro jednotlivé se-

mináře připravena, vybíráme: důstojnost 

lidské osoby, pozitivní hodnocení druhých, 

komunikace citů, kreativita a iniciativa, 

elementární, společenská a komplexní pro-

sociálnost, prevence některých negativních 

jevů, atd. Ta budou doplněna o aktivity a 

metodiku z oblasti zážitkové pedagogiky.

Máte-li zájem o vzdělávací kurz Etická 

výchova či o další metodickou podporu, 

kontaktujte, prosím:

Mgr. Taťána Ságlová

CMG a MŠ v Prostějově

Komenského 17

796 01 Prostějov

Tel: 582 302 555

email: saglova@cmg.prostějov.cz

Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

SOŠ podnikání a obchodu v  Prostějově 

rozšiřuje vzdělávací nabídku středního od-

borného školství v  Prostějově o 2leté zkrá-

cené denní studium. Absolventi škol s ma-

turitní zkouškou v  jiném oboru vzdělávání 

si mohou doplnit odbornost v  rámci 

vzdělávacích programů Podnikání v  EU a 

projektové řízení a Řízení služeb a market-

ing turismu. Výuka je zaměřena převážně na 

odborné předměty a je rozložena do dvou let 

s denní docházkou. Studentům je zachován 

status studenta z hlediska státem hrazeného 

sociálního a zdravotního pojištění.  Maturit-

ní zkouška se skládá pouze z profi lové části, 

tedy z  odborných předmětů. Studentům, 

kteří na jiných školách absolvovali některý z 

odborných předmětů, lze jim tento předmět 

po předložení vysvědčení uznat. Výhodou 

zkráceného studia je doplnění potřebné 

odbornosti u středoškoláků, kteří nechtějí 

pokračovat ve studiu na vysokých školách a 

pro uplatnění na trhu práce danou odbor-

nost potřebují. Dokladem 

o absolvování studia je maturitní vysvědčení.

Vzdělávací programy vychází z RVP Ekono-

mika a podnikání. Výhodou je, že absolventi 

získají odborné ekonomické vzdělání 

v  uvedených oblastech. Program 

Podnikání v EU a projektové řízení 

je zaměřen na  oblast eurosprávy, 

ekonomiky a podnikání v  Evropské 

unii, projektového managementu a 

marketingu. Řízení služeb a market-

ing turismu je zaměřeno na posky-

tování a propagaci služeb v  oblasti 

turismu. Absolvent získává způsobilost 

k průvodcovské činnosti.

Podrobnější informace získají zájem-

ci na informační schůzce 7. února 

2011 od 16.00 hodin v budově školy 

na Rejskově ulici. 

Klub stomiků, o.s. Prostějov děkuje touto cestou městu Prostějovu za poskytnutí 

veřejné fi nanční podpory ve výši 10.000,-- Kč, která byla vyžita na činnost klubu a 

jeho členů.  Za Klub stomiků, o.s. 

 H. Schnaubert, jednatel klubu

lKlKlKl bbbub stto iimikkůkůků o s PPPro tstějějějov dddd kěkěkěk jjuje tto tuto ce tstou měěěsttu PPPro tstějějějovu za poskkkkyttn tutííí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        St ední odborná škola 
                   podnikání a obchodu

Rejskova 4, Prost jov
 
 

*************************************************************************************************************** 

zveme všechny zájemce o 
zkrácené 2leté denní studium  

pro získání maturity z odborných p edm t  
ve vzd lávacích programech  

 

PODNIKÁNÍ V EU A PROJEKTOVÉ ÍZENÍ 
ÍZENÍ SLUŽEB A MARKETING TURISMU 

 

na informa ní setkání v rámci 
 

DNE OTEV ENÝCH DVE Í
 

7. února 2011 od 16.00 do 18.00 hod. 
 

zájemci o studium získají podrobné informace  
o organizaci studia a vzd lávacích programech  

 
 

Evropská komise vyhlásila letošní rok Evropským rokem dobrovolnictví. Slogan pro něj 

zní „Dobrovolníci mění svět!“ Při této příležitosti uspořádalo v prosinci Dobrovolnické cent-

rum ADRA na akci „Žijí mezi námi“ anketu na téma dobrovolnictví. Tři jednoduché otázky 

zněly: 

- setkali jste s činností Dobrovolnického centra ADRA?

- uvažovali jste, že byste se dobrovolnické činnosti věnovali?

- v čem spatřujete význam dobrovolnické činnosti? 

Z celkového počtu 39 odpovědí byli vylosováni účastníci, kteří získali drobné dárky věnované 

Unií neziskových organizací Olomouckého kraje, fi rmou Lego a dobrovolnickým centrem. Pře-

kvapivá však byla skutečnost, jak málo účastníků ankety má povědomí o dobrovolnické činnosti 

v Prostějově. Proto se pokusíme se na několik základních otázek odpovědět na stánkách Radnič-

ních listů.

Kdo je dobrovolník  a jaké činnosti se věnuje?  
Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, nadání a energii ve pro-

spěch jiných lidí. Dobrovolníci organizovaní v Dobrovolnickém centru ADRA se zaměřují pře-

devším na návštěvy seniorů a zdravotně postižených občanů v zařízeních, které poskytují sociální 

služby.  Zpříjemňují jim pobyt v těchto zařízeních, povídají si s nimi, doprovázejí je na vycházky, 

doprovázejí k lékaři a pomáhají při různých aktivitách.

Co udělat, pokud se chci stát  dobrovolníkem?
Každé druhé pondělí v měsíci je od 16.00 hodin je v Dobrovolnickém centru ADRA v Rostisla-

vově ulici č. 26 věnován prostor pro nové zájemce o dobrovolnickou činnost. Získají zde podrob-

né informace. Je možné si také domluvit termín setkání s Petrou Kurfürstovou na telefonu 604 

826 399, nebo napsat na email: dcpv@adra.cz.

Jaký je význam  dobrovolnické činnosti?
Dobrovolníci přinášejí největší užitek klientům v sociálních zařízeních. Ale také dobrovolník 

získává řadu nových zážitků, zkušeností, nových přátelských vztahů, změnu životního stylu a 

především pocity uspokojení a naplnění života. Dobrovolníkům z řad nezaměstnaných pomáhá 

činnost překonat pocity nepotřebnosti a  zvyšuje možnost navázání profesních kontaktů. Pro ka-

ždého představuje příležitost k přehodnocení životních hodnot.

Evropský rok dobrovolnictví 2011 má práci dobrovolníků vyzdvihnout a povzbudit k ní rovněž 

ostatní tak, aby se i oni do této činnosti zapojovali a pokusili se řešit existující problémy.

 „Ráda bych vyjádřila uznání milionům Evropanů, kteří si najdou čas na to, aby zlepšovali 

svět kolem nás,“ uvedla evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Vivi-

ane Redingová při zahájení Evropského roku dpbrovolnictví. “V hloubi svého nitra jsme všichni 

schopni měnit věci k lepšímu a projevovat starost o ty, kteří to potřebují. Dobrovolnictví upevňuje 

naše základní evropské hodnoty, jimiž jsou solidarita a sociální soudržnost“.  (vp)

Rok 2011 je Evropským 
rokem dobrovolnictví



Zveme Vás dne 15.2.2011 úterý 

v 7.00 hod. na akci – Daruj krev s Ob-

lastním spolkem ČČK Prostějov. Sraz 

je na transfuzním oddělení Nemocnice 

Prostějov, Mathonova ul. ( přední bu-

dova, 2. patro).

Co s sebou ?
občanský průkaz

průkaz svojí zdravotní pojišťovny

Kdo může darovat krev ?

občan ČR starší 18 let s dobrým zdra-

votním stavem

Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Děkujeme městu Prostějovu za poskytnutou veřejnou fi nanční podporu ve výši 

30000 Kč v roce 2010. VFP byla použita na vzdělávací akce v poskytování první po-

moci a propagaci dobrovolného dárcovství krve, dále na přednášky pro MŠ a ZŠ  a 

soutěž Hlídky mladých zdravotníků, pro dobrovolné hasiče, nevidomé a slabozraké, 

pro dobrovolníky, kteří pracují s osobami se zdravotním postižením a na akci Daruj 

krev s Oblastním spolkem ČČK Prostějov.  Lenka Černochová, OS ČČK PV

Prostějovská ADRA hledá další dobrovolníkyP

Konference ČČKKonference ČČK

ěDěkk j ěě P ěěj kk řř j fifi čč íí dd ýýšši

 
UVE TE: 
JMÉNO A P ÍJMENÍ KANDIDÁTA, POP ÍPAD  NÁZEV KOLEKTIVU  PRO UD LENÍ 
CENY: ……………………………………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………… 
STRU NOU CHARAKTERISTIKU/D VOD PRO UD LENÍ CENY: 
 
…………………………………………………………………………….. 
KONTAKTNÍ ÚDAJE NAVRHOVATELE. 
FYZICKÁ OSOBA - JMÉNO, P ÍJMENÍ, ADRESA, TELEFONNÍ ÍSLO: 
 
…………………………………………………………………………….. 
ORGANIZACE, KOLEKTIVY -  NÁZEV, SÍDLO, KONTAKTNÍ OSOBA: 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
P ÍLOHY: ………………………………………………………………….. 
 
 
Místo a datum : ________________________ 
  
  
Podpis navrhovatele:

NOMINACE P IJÍMÁ M Ú PROST JOV DO 28.2.2011 

Odbornou konferenci pro nelékařské 

zdravotnické pracovníky dne 19. února ( 

sobota ) a 21. února ( pondělí ) od 8.30 do 

13.00. akreditovanou u České asociace sester 

za 4 pasivní kredity dle Vyhl. MZ 4/2010 po-

řádá Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčo-

va 3, 79601 Prostějov, zast. Ing. Lenkou Čer-

nochovou, ředitelkou, mobil : 723005411, 

e-mail : prostejov@cervenykriz.eu, IČ : 

00426369, www.cervenykrizprostejov.cz

Odborná konference bude probíhat na 

OS ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 do 

13.10 ( od 8.30 do 8.45 prezence, 13.10 vy-

dání osvědčení )

Téma : Balneoterapie (Vladimíra Musi-

lová, Věra Hyžďálová, Lázně Skalka, okres 

Prostějov)

Relaxace kreativitou (Helena Kostelní-

ková, Agentura Madami, Slatinice)

Cvičení pomocí Flexibaru jako preven-

ce v péči o zdraví ( Michaela Kostelníková, 

Agentura Madami, Slatinice)

Sledování prevalence dekubitů jako 

indikátor kvality péče, desinfekce a 

hojení ran ( Marta Klimtová, Ego Zlín )

Poplatek 200 Kč/ 1 osoba je hrazen při 

prezenci, přezůvky s sebou, občerstve-

ní zdarma. Přihlášky na e-mail : pro-

stejov@cervenykriz.eu nebo SMS na 

mobil : 723005411( uveďte svoje jméno 

a datum narození do osvědčení ). Více 

informací na www.cervenykrizpro-

stejov.cz

Daruj krev s Oblastním spolkem ČČK Prostějov

 
 
 

M sto Prost jov 
 

 p ijímá do pracovního pom ru 
uchaze e na místo strážník M stské policie Prost jov 

 
vznik pracovního pom ru je podmín n spln ním p edpoklad  pro výkon funkce 

strážníka dle § 4 zákona . 553/1991 Sb. o obecní policii, ve zn ní pozd jších p edpis . 
Základní podmínky: 
 

ob an eské republiky 
v k nejmén  21 let 
úplné st ední vzd lání s maturitou 
bezúhonnost a spolehlivost 
fyzická a duševní zp sobilost 

 
Další požadavky pro p ijetí: 

úsp šné absolvování fyzických a psychologických test  v rámci p ijímacího ízení 
idi ský pr kaz minimáln  skupiny B 

uživatelská znalost práce na PC 
morální p edpoklady pro výkon této práce 
výhodou bydlišt  v Prost jov  a okolí 
výhodou zbrojní pr kaz 
znalost cizího jazyka výhodou 

 
Zam stnavatel nabízí: 

zajímavou práci na úseku zajiš ování ve ejného po ádku 
p i dobrých výsledcích stabilitu zam stnání 
platové za azení dle stávajících platových p edpis  
osobní hodnocení dle dosahovaných výsledk  
rizikový p íplatek 
bezplatné výstrojní náležitosti 
p ísp vek na stravování 
možnost sportovního vyžití 

 
P ihlášky lze podat formou vypln ného dotazníku, který každý uchaze  obdrží p i 
osobní návšt v  na M stské policii Prost jov, Havlí kova ul. . 4, nebo zasláním 
p ihlášky. Sou ástí p ihlášky je strukturovaný životopis. Bližší informace lze získat na 
tel. 582 402 222 nebo na klientském pracovišti. 

Novely zákonů 2011: 

DPH a Daň příjmu práv-

nických a fyzických osob

Okresní hospodářská ko-

mora v  Prostějově pořádá 

odborný seminář, na kte-

rém lze získat ucelený pře-

hled k novelám zákonů o DPH a Dani z pří-

jmu právnických a fyzických osob. Seminář 

se uskuteční ve čtvrtek  3. února 2011 od 10 

hodin v Národním domě Prostějov. Předná-

ší Ing. Miroslava Mohylová, daňový porad-

ce, člen daňové skupiny při Hospodářské 

komoře ČR, expert na problematiku daní. 

V případě zájmu je nutné potvrdit účast na 

OHK, kde také získáte podrobnější infor-

mace,  tel. č. 582332721, 582332721, email: 

ohkpv@ohkpv.cz

Příspěvek Olomouckého kraje na výměnu 

oken a zateplení

V  průběhu roku 2010 poskytoval Olomo-

ucký kraj /OK/ příspěvek z rozpočtu OK na 

výměnu otvorových výplní a zateplení. Cí-

lem poskytnutí příspěvku bylo zmírnění do-

padů hospodářské krize dosažením snížení 

spotřeby energie na vytápění v  objektech 

rodinných a bytových 

domů, oživení podnika-

telských aktivit stavebních 

fi rem a snížení nezaměst-

nanosti v regionu OK.

Žadatel mohl získat do-

taci 15% z  uznatelných 

nákladů, max. však 30 tisíc Kč na jednu 

bytovou jednotku. V  druhé polovině října 

2010 byl příjem žádostí předčasně ukončen 

z důvodů vyčerpání celkově alokované část-

ky /20 mil. Kč/.

Pověřenými subjekty zabývajícími se admi-

nistrací žádostí a poradenstvím byly Krajská 

hospodářská komora OK a Okresní hos-

podářské komory v OK /Prostějov, Přerov, 

Olomouc, Šumperk, Jeseník/.

Okresní hospodářská komora v Prostějo-

vě přijala za leden-říjen 2010 celkem 269 

žádostí a poskytla poradenství zhruba 540 

osobám. Vyplaceno občanům na dota-

cích v prostějovském regionu bylo téměř 

3 200 000,- Kč. 

Pro obrovský zájem občanů o tento dotač-

ní program, bude jeho možné pokračování 

v roce 2011 projednávat Rada OK v průbě-

hu prvního čtvrtletí. Helena Chalánková

 Ředitelka OHK v Prostějově

VZ
OR!

LEK
………

…………………
UD LENÍ CENY

………………………
LE. 

ENÍ, ADRESA, TELEFONNÍ Í

…………………………
IVY -  NÁZEV, SÍDLO, KONTA

…………………………

……………………………

um : _________
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Směrnice Úřadu práce v Prostějově pro poskytováníSměrnice Úřadu práce v Prostějově pro poskytování  finančních finančních 
prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti platná od 11. 1. 2011prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti platná od 11. 1. 2011

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

    1. Na poskytnutí fi nančních  prostředků  z aktivní 

politiky zaměstnanosti hrazené ze státního rozpočtu a 

ESF není právní nárok.

2. Finanční prostředky z aktivní politiky zaměstnanosti 

budou  (s výjimkou části IV. Rekvalifi kace a poradenské 

činnosti) poskytovány na níže uvedené skupiny 

uchazečů o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní 

uplatnění jiným způsobem, a to při současném 

splnění podmínky, že vybraný uchazeč nepracoval na 

dotovaném místě typu veřejně prospěšná práce (VPP) 

nebo společensky účelné pracovní místo (SÚPM) 

minimálně v předchozích 36 měsících před nástupem 

na další takovéto dotované místo: 

- osoby se zdravotním postižením

- osoby starší 50 let

- osoby do 15 let věku dítěte, pokud čerpaly 

peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský 

příspěvek

- dlouhodobě nezaměstnaní (evidence nad 5 

měsíců)

- osoby do 20 let věku

3. Úřad práce je povinen přijmout všechny žádosti, 

vyhrazuje si však právo požadovat doplnění chybějících 

údajů. Předkladatel je povinen tyto doložit nejpozději 

do jednoho měsíce od data podání žádosti. V opačném 

případě úřad práce žádost zamítne.

4. Příspěvky na vyhrazení a zřízení nových pracovních 

míst budou poskytovány jen za předpokladu uzavření 

pracovního poměru na dobu neurčitou.

5. Pokud zaměstnavatel  nevykáže na vyhrazené nebo 

nově zřízené  místo  nárůst pracovníků, nebude mu 

příspěvek poskytnut. Kontrola nárůstu bude vycházet 

z tabulky fyzického stavu zaměstnanců k poslednímu 

dni každého měsíce v  uplynulém půlroce před 

podáním žádosti. Do tohoto počtu nebudou zahrnuti 

zaměstnanci – fyzické osoby umístěné k zaměstnavateli 

na veřejně prospěšné práce.

6. Jednorázové příspěvky na náklady budou 

poskytovány na dohodnuté náklady, a to v cenách bez 

DPH. 

7. Není možný souběh u těchto příspěvků: na mzdy, 

na náklady a na příspěvek na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením (§ 78 zákona č. 

435/2004 Sb., 

      o zaměstnanosti).

   I) N á k l a d o v é   p ř í s p ě v k y 
(na vytvoření místa)

Příspěvky na vytvoření nových chráněných 

pracovních míst pro uchazeče se zdravotním 

postižením a pro zdravotně postižené uchazeče 

zahajující samostatnou výdělečnou činnost

Příspěvek lze získat až do výše 140 000 Kč  na jedno nové 

místo obsazené uchazečem se zdravotním postižením 

a až 220  000 Kč na jedno nové místo obsazené 

uchazečem s těžším zdravotním postižením. K žádosti 

je nutné doložit charakteristiku a podmínky chráněného 

pracovního místa pro zdravotně postiženého uchazeče. 

Pracovní místo musí být uchazečem se zdravotním 

postižením obsazeno nebo provozováno nejméně po 

dobu 24 měsíců. Tento příspěvek nemůže příjemce 

použít na nákup zboží, zásob, spotřebního materiálu, 

zhodnocování cizího majetku, nákup strojů a zařízení 

na leasing, splátkový prodej a na zálohy.

Příspěvky na vytvoření nových pracovních míst 

nebo na zahájení samostatně výdělečné činnosti 

osob ze skupin uvedených v bodu 2 

Příspěvek lze získat až do výše 90.000 Kč na jedno nové 

místo, za podmínky jeho udržitelnosti minimálně 12 

měsíců. Úřad práce přijme pro vyúčtování příspěvku 

pouze ty náklady, které vznikly po podpisu dohody. 

Tento příspěvek nemůže příjemce použít na nákup 

zboží, zásob, spotřebního materiálu, zhodnocování 

cizího majetku, nákup strojů a zařízení na leasing, 

splátkový prodej a na zálohy. 

  

II) M z d o v é   p ř í s p ě v k y

Příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelům v 

souvislosti se zaměstnáváním  uchazečů na veřejně 

prospěšných pracích (VPP)

VPP jsou určeny zejména pro skupinu uchazečů o 

zaměstnání, kteří jsou v  evidenci úřadu práce déle 

než 5 měsíců a mají nejvýše střední vzdělání bez 

maturity a dále pro maturanty do 25 let věku. Výběr 

je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří nebyli 

na dotovaném pracovním místě v  předchozích 

36  měsících. V  případě schválení žádosti  poskytne 

úřad práce zaměstnavateli příspěvek na mzdové 

náklady na jednoho pracovníka zařazeného na VPP 

ve výši 9  430 Kč při plném pracovním úvazku. Tato 

částka bude navýšena v  souladu s platnými předpisy 

o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti a o pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění. Doba, po kterou je příspěvek 

poskytován, je nejdéle 4 měsíce.  

Příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelům 

přijímajícím uchazeče o zaměstnání uvedené 

v bodu 2

V  případě schválení žádosti poskytne úřad práce 

zaměstnavateli příspěvek na jednoho pracovníka dle 

bodu 2 ve výši 70 % základního tarifu z  platového 

(mzdového) výměru, s  výjimkou osob starších 

50 let, kde příspěvek bude poskytnut ve výši 80 % 

základního tarifu z  platového (mzdového) výměru, 

maximálně však 18 000 Kč měsíčně. Tato částka  bude 

navýšena v souladu s platnými předpisy o pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na  státní  politiku  

zaměstnanosti a o pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění. Příspěvek bude poskytován nejdéle po dobu 

6 měsíců s  výjimkou osob starších 50 let, kde bude 

tato doba činit nejdéle 12 měsíců.

III) O s t a t n í   p ř í s p ě v k y

Příspěvek na zapracování

   

Příspěvek na zapracování se poskytne pouze za 

podmínky, že zaměstnavatel přijímá současně 

nejméně 6 nových pracovníků, na které zároveň obdrží 

ještě jiný příspěvek podle této směrnice. Příspěvek je 

určen pouze na jednoho zaměstnance pověřeného 

zapracováním a může činit maximálně polovinu 

minimální mzdy po dobu nejvýše 3 měsíců. 

Překlenovací příspěvek

Příspěvek lze poskytnout pouze osobě, které již byl 

poskytnut fi nanční příspěvek na společensky účelné 

pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za 

účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ). 

O  tento překlenovací příspěvek je třeba požádat do 

30 dnů od uzavření dohody o poskytnutí příspěvku 

na SVČ. Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 

měsíců v úhrnné maximální výši 28 000 Kč, a to jen 

na vybrané provozní náklady včetně DPH u neplátců.

 

IV. R e k v a l i f i k a c e   
a   p o r a d e n s k é   č i n n o s t i

Rekvalifikační kurzy a poradenské činnosti jsou 

přednostně určeny pro uchazeče o zaměstnání, 

kterým je v souladu s § 33 zákona o zaměstnanosti 

věnována zvýšená péče nebo pro uchazeče, které 

není možné jinak uplatnit na trhu práce, a  kterým 

nebyla žádná rekvalifikace hrazena v uplynulých 36 

měsících.

Každá žádost o rekvalifi kaci bude posuzována 

individuálně s  přihlédnutím k  situaci na trhu 

práce, eventuálnímu příslibu zaměstnání nebo 

podnikatelskému plánu a dříve absolvovaným 

rekvalifi kačním kurzům. Vyžadují-li to vstupní 

předpoklady, doplňují se žádosti o stanovisko 

lékaře nebo psychologa ke způsobilosti absolvovat 

kurz. Vyjádření lékaře si může vyžádat i komise při 

posuzování žádosti o rekvalifi kaci. Obdobně bude 

postupováno u žádostí o zařazení do poradenských 

činností. 

Uchazeči o zaměstnání, který se účastní rekvalifi kace 

nebo poradenské činnosti, může být poskytnut 

příspěvek na úhradu souvisejících prokázaných 

nutných nákladů /jízdné apod./.

Při posuzování žádostí o příspěvky dle bodů I až III 

si úřad práce vyhrazuje právo udělit výjimku z  této 

směrnice v souladu s § 33 zákona o zaměstnanosti.               

       V Prostějově dne 11. 1. 2011                                                      

Vojtěch Pospíšil

ředitel Úřadu práce v Prostějově

Podrobnější informace máte možnost získat osobně 

na oddělení trhu práce Úřadu práce v Prostějově, 

Plumlovská 36, budova A, přízemí vlevo, případně 

na níže uvedených kontaktech.

telefony:  950 154 442, 950 154 324, 950 154 440    

mobil: 603 805 368

e-maily:  veronika.berkova@pv.mpsv.cz, 

 vera.crhanova@pv.mpsv.cz,

jaroslav.synek@pv.mpsv.cz.
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„I ty můžeš zachránit život!“ Tak se 

jmenuje nová náborová kampaň, jež 

spouští transfúzní oddělení Nemocni-

ce Prostějov, která je členem skupiny 

AGEL. Nemocnice dlouhodobě zápasí 

s nedostatkem některých krevních sku-

pin od dobrovolných dárců krve. Od 

Nového roku tak zdobí autobusy měst-

ské hromadné dopravy, městské vývěsky 

i obchodní centra informační plakáty, 

vyzývající potencionální dárce k  daro-

vání krve. 

Přes veškeré úspěchy v rozvoji medicíny zůstá-

vá krev bezplatných dárců nepostradatelnou 

pro léčbu řady nemocí, provádění složitých 

operací i záchranu životů při úrazech nebo 

jiných krevních ztrátách. „Její spotřeba nadále 

roste a v prostějovské nemocnici se v minulém 

roce oproti roku 2009 zvýšil počet odběrů téměř 

o 450,“ říká primář transfuzního oddělení 

prostějovské nemocnice MUDr. Jiří Šlézar. 

V posledních letech dosti často chybí 

transfuzní přípravky především Rh negativ-

ních krevních skupin. „Především pak univer-

sální 0 Rh negativní. Je to nejen tím, že jejich 

výskyt v populaci je výrazně nižší, ale často se 

používají i pro pacienty jiných krevních skupin,“ 

doplňuje MUDr. Šlézar. Letáky v autobusech 

městské hromadné dopravy budou pomáhat 

s náborem potencionálních dárců několik týd-

nů. Nemocnice doufá, že nová náborová kam-

paň přiláká na transfúzní oddělení především 

nové dárce.

Odběry krve probíhají každé pondělí, 

úterý a čtvrtek od 6:00 do 8:00 hodin. 

Zájemci se mohou objednat na tele-

fonním čísle 582 315 210. K  dispozici 

jsou také webové stránky www.nempv.

cz, kde mohou zájemci získat další in-

formace o dobrovolném dárcovství a 

přihlásit se prostřednictvím interaktivní 

přihlášky. 

Dárcem se může stát každý člověk od 18 

do 60 let, s váhou nad 52 kilogramů, který v 

minulosti neprodělal závažnější infekční one-

mocnění a není v současné době pro žádné 

onemocnění sledován. „Pokud Vám není lho-

stejné ohrožení zdraví a životů vašich spoluob-

čanů, blízkých a příbuzných, zařaďte se i vy mezi 

bezpříspěvkové dárce krve našeho regionu, rádi 

Vás uvítáme,“ uzavírá primář.

Bc. Hana Szotkowská, mluvčí skupiny 

AGEL, tel. 725  310 241, hana.

szotkowska@agel.cz

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

KVŮLI NEDOSTATKU KRVE SPOUŠTÍ PROSTĚJOVSKÁ KVŮLI NEDOSTATKU KRVE SPOUŠTÍ PROSTĚJOVSKÁ 
NEMOCNICE NOVOU NÁBOROVOU KAMPAŇ NEMOCNICE NOVOU NÁBOROVOU KAMPAŇ 

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Příjemná a přátelská atmosféra, spous-

ta nápadů a živá diskuse, tak by se dalo 

charakterizovat Fórum Zdravého města 

13. prosince 2010 v přednáškovém sále 

Kulturního klubu u hradeb DUHA -  ve-

řejné setkání obyvatel s vedením města i 

odborníky za účelem najít a pojmenovat 

problémy, které se nás všech dotýkají.

Hlavním cílem setkání byla diskuse o 

výsledcích loňského setkání, ze kterého 

vzešlo tzv. „10P“. 

V  sále bylo několik desítek občanů, zá-

stupci vedení města v čele se starostou města 

Miroslavem Pišťákem i političkou Zdravého 

města místostarostkou RNDr. Alenou Raš-

kovou a také zástupci odborné veřejnosti. 

Osm oblastí veřejného života - konkrétně 

veřejná správa a rozvoj města, životní pro-

středí, sociální oblast, zdravý životní styl, 

volný čas, vzdělávání, doprava a podniká-

ní - vytvořilo pro účastníky setkání prostor 

k tomu, aby se otevřeně vyjádřili k problé-

mům našeho města.

Jako největší problém označili občané 

vybudování křižovatky „U Rodenů“ – na-

pojení na R46 a za neméně důležitý pro-

blém označili přítomní výchovu k  volbě 

povolání se zaměřením na řemesla.

Anketa prověří, jak dobře přítom-

ní občané pojmenovali problémy nás 

všech. Výstup z  této ankety by měl 

korespondovat s výsledky jednání 

listopadového Fóra,“ nastínila RNDr. 

Alena Rašková, politička Zdravé-

ho města. Zdravé peníze z  rozpočtu 

města zdravě podpořily všechny vý-

znamné aktivity projektu Zdravého 

města Prostějov.

S úspěchem se setkalo kulturní vystou-

pení klientů LIPKA o.s. jenž bylo zaměře-

no na životní prostředí.

Zástupci Národní sítě Zdravých měst se 

pravidelně zúčastňují těchto setkání,

a tak vyjadřují podporu aktivitám v na-

šem Zdravém městě.

S  využitím týmové práce, veřejných 

jednání a dalších metod byl vypracován 

seznam záměrů a cílů, kterých by mělo 

být dosaženo pro zachování udržitelného 

rozvoje. „Výsledkem společné práce je vy-

tvořený dokument „Plán zdraví a kvality 

života“, zahrnující nejen oblast zdraví, ale 

i životní prostředí, vzdělávání, kulturu, 

podnikání a podobně. Zkrátka lidé chtějí 

žít ve zdravém městě,“ řekla RNDr. Alena 

Rašková.

O všech aktivitách Zdravého města jsou 

občané průběžně informováni v regionál-

ním tisku, Radničních listech i na webo-

vých stránkách města -  www.prostejov.eu

Fórum Zdravého města – 2010Fórum Zdravého města – 2010
10P – Prostějov - Problémy očima lidí

Problémy našeho města – anketa 10P
Fórum Zdravého města 2010

A  Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikace
B  Životní prostředí
C  Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy
D  Zdravý životní styl/zdravotní oblast
E  Volný čas / sport / kultura
F  Vzdělání / výchova
G  Doprava
H  Podnikání, výroba, služby

"10P" 2010 – anketa – problémy vzešlé z jednání Fóra ZM   

1. Křižovatka „U Rodenů“ – napojení na R46
2. Výchova k volbě povolání – výuka řemesel
3. Rozšiřování zelených ploch
4. Chráněné bydlení
5. Startovací byty pro mladé
6. Zábavná odpoledne pro seniory ostatní skupiny obyvatel
7. Statická doprava - parkování
8.  Vybudování sportovních hřišť pro mládež a dospělé
9.  Rozšíření vyvolávacího systému
10. Vzájemná komunikace mezi radnicí a veřejností

ANKETNÍ LÍSTEK
10 problémů formulovaných občany našeho města 2010

Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?

Problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města v prosinci tohoto 

roku na Fóru Zdravého města. Cílem této diskuse i na ní navazující ankety je dát  

Prostějovanům prostor, aby se vyjádřili k tomu co v našem městě chybí, co by se 

mělo změnit/upravit/zajistit, aby všichni byli spokojeni s místem, kde žijí.

A N K E T A

Prosíme, abyste označili 5 problémů, které považujete za nejaktuálnější a které

by dle Vašeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními.
• Křižovatka „U Rodenů“ – napojení na R46 (G2)
• Startovací byty pro mladé (C2)
• Výchova k volbě povolání – výuka řemesel (F1)
• Obnova zeleně ve městě (B1)
• Podpora třídění odpadu (B2)
• Chráněné bydlení (C1)
• Podpora volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi (E2)
• Školy podporující zdraví (F2)
• Zábavná odpoledne pro seniory ostatní skupiny obyvatel (E1)
• Statická doprava – parkování (G1)
• Vybudování sportovních hřišť pro mládež a dospělé(D1)
• Zlepšení péče pro seniory (D2)
• Rozšíření vyvolávacího systému (A2)
• Vzájemná komunikace mezi radnicí a veřejností (A1)
• Podpora malých prostějovských a českých podnikatelů (H1)
• Podpora zemědělství (H2)

  Další problém, který zde není uveden:

Pozn.  Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem!

SBĚRNÉ MÍSTO pro dotazníky: v informační službě Městského úřadu v Prostě-

jov, RIC, Městská knihovna

Dotazník je uveřejněn i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.prostejov.eu

VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách

www.prostejov.eu bezprostředně po projednání výstupů Radou a následně Zastu-

pitelstvem města (předpoklad je červen 2011).

Anketa je anonymní a realizována v rámci Projektu Zdravé město Prostějov.

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas!

TERMÍN odevzdání dotazníku: 28. 2. 2011

26. ledna 201126. ledna 2011 2929
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Ondřej Palatka, talentovaný mladý 

plavec, odchovanec plaveckého oddílu 

TJ Pozemstav Prostějov tragicky zahynul 

v neděli 9.1.2011 ve věku 18-ti let. Všechny, 

kteří s ním prožili jeho krátký, ale úspěšný 

sportovní život, to těžce zasáhlo. Na 

poslední cestě se s  ním přišli rozloučit 

kamarádi z plaveckých oddílů  celé repub-

liky,  reprezentace a školy.

Ondřej začal s plaváním ve 2.třídě na ZŠ 

Horáka. Začal plavat v oddílové přípravce, 

ze které poté postoupil do tréninkového 

družstva k trenérce Lence Kűhrové. Tam 

dostal základy sportovního tréninku. 

V žákovském věku ještě jeho talent úplně 

nerozkvetl, ale svou pracovitostí se začal 

pomalu prosazovat. V  patnácti letech 

postoupil do družstva dorostenců k trené-

rovi Petru Adamcovi. Zde se začala jeho 

plavecká kariéra ubírat směrem vzhůru. 

V  šestnácti se stal poprvé mistrem re-

publiky v mladším dorostu. Rok poté již 

s  přehledem sbíral tituly a medaile i ve 

starším dorostu. V roce 2009 se stal junior-

ským reprezentantem ČR a hned se kvali-

fi koval na Mistrovství Evropy juniorů, 

které se konalo v Praze. V minulém roce si 

nemohl, co se týká úspěchů více přát. Stal 

se sportovním talentem města Prostějova. 

Kvalifi koval se opět na Mistrovství Evropy 

juniorů ve Finsku, kde se mu podařilo 

probojovat do semifi nále. Vrcholem však 

byla kvalifi kace na první Olympijské hry 

mládeže v Singapuru. I zde se mu dařilo 

a vybojoval si semifi nále. V září minulého 

roku Ondřej přestoupil na Sportovní 

gymnázium Dany a Emila Zátopkových 

v Ostravě, kde své poslední čtyři měsíce 

trénoval u Vítězslava Hartmana.

Ondřej Palatka byl slušný a pracovitý 

chlapec a jeden z velkých sportovních 

talentů prostějovského plavání.

Čest jeho památce -ap-

Pozvánky na domácí 
utkání basketbalistů:

HK Jestřábi Prostějov 
– domácí zápasy

29. 1. 2011       17:00:
19. kolo základní části Mattoni NBL

BK Prostějov - BK Breda & Weinstein Opava

12. 2. 2011    17:00:
21. kolo základní části Mattoni NBL

BK Prostějov - BC Kolín

www.bkprostejov.cz 

so 29.1.2011  Prostějov -  Šumperk 17:00
so 5.2.2011   Prostějov - Havířov 17:00
so 12.2.2011  Prostějov - Orlová 17:00

http://lhkjestrabi.cz/ 

O dř j P l tk t l t ý l dý k ádi l ký h ddílů lé b V žák ké ěk j ště j h t l t ú

Rozloučili jsme se s talentem roku 2009 Rozloučili jsme se s talentem roku 2009 
plavcem Ondrou Palatkouplavcem Ondrou Palatkou
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Vyhlášení výtvarné sout že 
 

 

 

Pro  MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia, ZUŠ, výtvarné kroužky, speciální školy a jednotlivce.   
 

Cílem je zapojit d ti do výtvarného zpracování  
nastávajícího ro ního období. 

 
Téma sout že: a) Zimní p íroda, zimní radovánky d tí, Vánoce a lidové zvyky 
                                   b) „Paní Zima“ – fantazijní stvo ení 
                                   c) moje m sto 
 
Kategorie:1)   MŠ 

2)  1. a 2. t ída ZŠ 
3)  3. a 4. t ída ZŠ 
4)  5. a 6. t ída ZŠ + odpovídající ro níky víceletých gymnázií 
5)  7. až 9. t ída + odpovídající ro níky víceletých gymnázií 
6)  speciální školy  
 

Formát: maximáln  A2  
Technika: kresba, malba, grafika, keramika 
Ozna ení prací: jméno, v k, t ída, škola 
U skupinových prací – uve te jména všech autor . 
Do sout že, prosím, nezasílejte koláže a trojrozm rná díla.  
Od každého autora p ijímáme pouze jednu práci.  
 
Termín odevzdání prací:  1.2.2011 
 
Adresa doru ení: Sportcentrum DDM, odl. pracovišt  
Vápenice 9, 796 01 Prost jov 
  
 
Práce d tí posoudí odborná porota, nejlepší auto i budou ohodnoceni  
na jarní besídce ve Sportcentrum-DDM, kde budou vít zné práce vystaveny. 
Práce d tí lze po vyhodnocení vyzvednout zp t.  
Informace: tel. 582 344 125 Bc. M. Koudelková.

SPORTCENTRUM – d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel.: 582 330 883 
www.sportcentrumddm.cz 

 
po ádá pro d ti a rodiny s d tmi 

 

JJJAAARRRNNNÍÍÍ    PPPRRRÁÁÁZZZDDDNNNIIINNNYYY   NNNAAA   HHHOOORRRÁÁÁCCCHHH   
 

Termín:   13.3. – 18.3.2011 
Místo konání:  Hyn ice pod Sušinou 
 

 
Ubytování: 

 

UBYTOVNA STARÁ ŠKOLA je turistickou ubytovnou o kapacit  45 osob. Ubytovna je 
vhodná pro ubytování d tí na lyža ském výcviku nebo ve škole v p írod , p ípadn  pro v tší 
skupinky mén  náro ných turist  a rodin s d tmi. Pokoje jsou 4 - 7 l žkové s patrovými 
postelemi. Sociální za ízení jsou spole né na chodb . Lyže je možno uschovat v objektu. 
www.staraskolahyncice.cz. 

Cena:  2 550,- K  
 
 

Ubytovna a hotel jsou od sebe vzdáleny necelých 50m. (od vleku 70 m) 
V p ípad  nedostatku sn hu je možné využít skibus na Paprsek. 

Sportovní program bude zajišt n i p i nedostatku sn hu (turistika, 
kolob žky) 

 
Lyžování:  
V areálu je k dispozici  5 vlek  se sjezdovkami od za áte ník  až po zdatné lyža e.  V celém 
areálu na sebe vleky  navazují. Pro náro né seda ková lanovka ve St íbrnicích (1000 m). 
Tatrapoma (1100 m) s p íjemnou sjezdovkou za íná 30m od hotelu!!! 

 
Pro milovníky b žeckého lyžování krásná, vždy upravená, 

nenáro ná trasa na chatu Návrší. (cca 9 km tam i zp t) 
 

Pedagogický dozor a sportovní instrukto i 
jsou k dispozici po celou dobu tábora. 

 
Závazné p ihlášky: na SPORTCENTRUM – DDM, Olympijská 4, PV 
    platbu uhra te na ú etním odd lení do 10.2.2011 
 
Informace:     Ji í Novák, tel.: 582 332 2967, mob.: 776 583 694  

e-mail: jnovak@sportcentrumddm.cz 

Kroužek Hanáci z Prostějova pořádá ve spolupráci se SČHAK
pod záštitou kulturní komise města Prostějova

v sobotu 5. února 2011 od 10.00 hodin

GRAND PRIX V ŘEŠENÍ SUDOKU
od 11.30 hodin

GRAND PRIX V ŘEŠENÍ LOGICKÝCH ÚLOH
od 13.00 hodin

GRAND PRIX PROSTĚJOVA
v řešení křížovek a hádanek ve dvou kategoriích.

Soutěže se konají v prostorách restaurace 

U tří bříz v Prostějově, Dolní 2.

Na vaši účast se těší Hanáci

PORTCENTRUM d m d tí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROST JOV, tel. 582 330 883 
www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz 
 

 

PO ÁDÁ PRO D TI, MLÁDEŽ A DOSP LÉ 
 

 
 

TERMÍNY: sobota 12.2.2011 p ihlášky do 1.2.2011 

sobota   5.3.2011 p ihlášky do 23.2.2011 
 
Výb r lyža ského st ediska dle aktuálních sn hových podmínek: 

Dolní Morava, Hyn ice, Paprsek, nový areál 
Kouty nad Desnou 
 

Pedagogický dozor zajišt n po celou dobu konání zájezdu. 
Výuka lyžování pro d ti prob hne v dopoledních hodinách  pod vedením 

instruktor  (výuka lyžování je v cen  zájezdu). 
 
Odjezd:  autobusem v 7:00 (sraz 6:50) z hl. nádraží  

z nástupišt  H (u lokomotivy) 
 

CENA:  290,- K / osoba (cena za dopravu) 
  
P IHLÁŠKY A PLATBY: p edem na pokladn  Sportcentra – DDM 

dle uvedeného harmonogramu 
 
Informace: Ji í Novák, tel. 776 583 694,  

tel.: 582 332 296, 582 332 297 
e-mail: jnovak@sportcentrumddm.cz 

Pozvánka na přebor



Evid. č. 41/08 – pes, kříženec, střed-

ní velikosti, odchycen v  roce 2008 

v Prostějově na ul. Kostelecké

Evid. č. 104/09 – pes, kříženec,  men-

ší velikosti, odchycen v  roce 2009 

v Prostějově na ul. Okružní

Evid. č. 125/10 – pes, kříženec, 

střední velikosti, odchycen v  roce 

2010 v Prostějově na ul. J. Švermy

Evid. č. 132/10 – pes, neměcký ovčák, 

odchycen v roce 2010 v Prostějově na 

ul. Svatoplukova

Evid. č. 147/10 – pes, kříženec, od-

chycen v  roce 2010 v  Prostějově na 

ul. Anglické

Evid. č. 163/10 – pes, kříženec, 

střední velikost, odchycen v  roce 

2010 v Prostějově, Drozdovicích

Evid. č. 164/10 – pes, kříženec, 

střední velikosti, odchycen v  roce 

2010 v Prostějově na ul. Wolkerova

Evid. č. 165/10 – fena, německý ov-

čák, odchycena v roce 2010 v Prostě-

jově na ul. Dolní

Evid. č. 167/10 – fena, německý ov-

čák, odchycena v roce 2010 v Pros-

tějově

Evid. č. 171/10 – pes, kříženec ovčá-

ka, odchycen v roce 2010 v Prostějo-

vě

Evid. č. 173/10 – fena, kříženec jezev-

číka, odchycena v roce 2010 v Prostě-

jově, v útulku porodila 7 štěňat

Evid. č. 193/10 – pes kříženec, střed-

ní velikosti, odchycen v  roce 2010 

v Prostějov na ul. Libušinka

Evid. č. 194/10 – pes rotwajler, od-

chycen v  roce 2010 v  Prostějově na 

ul. Svatoplukova

Evid. č. 196/10 – fena, kříženec, od-

chycena v roce 2010 v Prostějově na 

ul. Brněnská

Evid. č. 197/10 – pes, kříženec, od-

chycen v roce 2010 v Prostějově, Kra-

lický háj

Evid. č. 199/10 – pes, bígl, 

odchycen v  roce 2010 v  Pros-

tějově

Přehled odchycených psů v Prostějově, následně Přehled odchycených psů v Prostějově, následně          umístěných v útulcích, které je možné si osvojit
Útulek Čechy p. Kosířem, Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem 

Telefon:  +420 775 573 544 , E-mail: info@vorisek.org 



Přehled odchycených psů v Prostějově, následně          umístěných v útulcích, které je možné si osvojitumístěných v útulcích, 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. 694 (Maciček) – štěně, 

pes, kříženec, odchycen v  roce 2010 

v Prostějově

Evid. č. 680 (Charón) – pes, němec-

ká doga, odchycen v roce 2010 v Pro-

stějově na ul. Určická

Evid. č. 690 (Elka) – fena, labra-

dor, odchycena v roce 2010 v Prostě-

jově na ul. Krasická

Evid. č. 691 (Kama) - fena, labra-

dor, odchycena v roce 2010 v Prostě-

jově na ul. Krasická

Evid. č. 623 (Terr) – pes, německý 

ovčák, odchycen v roce 2010 v Pros-

tějově na ul. Mathonova

Evid. č. 628 (Bony) – pes, bígl, 

odchycen v  roce 2010 v  Prostě-

jově

Evid. č. 450 (Nerod) – pes, staford-

šírský teriér, odchycen v  roce 2010 

v Prostějově

Evid. č. 184 (Bea) – fena, německý 

ovčák, odchycena v roce 2010 v Pro-

stějově 

Evid. č. 298 (Eli)– fena, kříženec ně-

meckého ovčáka, odchycena v  roce 

2010 v Prostějově na ul. Plumlovská

Evid. č. 194 (Pajda) – pes, kří-

ženec, odchycen v  roce 2010  

v Prostějově  

Evid. č. 9634 (Ignác) – pes, kříže-

nec, odchycen v roce 2009  v Prostě-

jově na ul. Plumlovská 

Evid. č. 202/10 – pes, kříženec, 

střední velikosti, odchycen v  roce 

2010 v Prostějově, Hloučela

Evid. č. 203/10 – pes, dlouhosrstý 

jezevčík, odchycen v roce 2010 v Pro-

stějove na ul. Lužická

Evid. č. 204/10 – štěně - fenka, kří-

žence, odchycena v roce 2010 v Pros-

tějově na ul. Melantrichova 

Evid. č. 205/10 – fena, křížence, 

menší velikosti, odchycen v roce 2010 

v Prostějově na ul. Olomoucká
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Mezi nejčastěji řešené témata, se 
kterými se na pracovníky společnos-
ti Člověk v tísni, lidé obracejí, patří 
neschopnost splácet své dluhy, kte-
rá končí uzavřením smlouvy s tzv. 
„oddlužovací společností.“ Přitom z 
analýzy, kterou Člověk v tísni pro-
vedl v polovině tohoto roku, vyplý-
vá, že tyto společnosti jejich složitou 
finanční situaci v lepším případě ne-
vyřeší, v horším případě ještě zhor-
ší. Fungují pouze jako velmi drahý a 
především zcela zbytečný prostřed-
ník mezi ním - dlužníkem a skuteč-
ným věřitelem.

„Cílem navázané spolupráce má být 
oddlužení klienta, jakým způsobem 
toho společnost chce dosáhnout, buď 
„oddlužovací agentura“ buď nesdě-
luje vůbec, nebo tvrdí, že v praxi s ní 
věřitelé rádi uzavírají splátkové ka-

lendáře. Avšak opak je pravdou,“ říká 
Daniel Hůle, autor zmíněné analýzy.

To potvrzuje i náměstek výkonné-
ho ředitele České bankovní asociace 
Jan Matoušek: „V případě, že se ně-
kdo dostane do potíží se splácením 
úvěru, měl by primárně kontaktovat 
svoji banku. Žádný prostředník mu 
nemůže vyjednat lepší podmínky, 
protože pro banku je důležité hodno-
cení dlužníka, nikoli jednání nějaké 
třetí osoby. Sepsáním mandátní či 
podobné smlouvy se také nikdo ne-
zbavuje svých závazků vůči věřiteli, 
takže by se nikdy neměl řídit pokyny 
typu – neodpovídejte jim na dopisy, 
my to uděláme za vás.“

Ve skutečnosti získávají oddlužova-
cí společnost pouze osobní údaje kli-
enta a přehled o jeho závazcích, včet-
ně smluv s věřiteli. Z každé splátky 
se nejprve strhává její odměna,  příp. 

úroky z prodlení a smluvní pokuty. 
V případě neplnění povinností či při 
nekvalifikovaném ukončení spolu-
práce ze strany klienta společnost 
uplatňuje sankce. Společnost přitom 
nenese žádná rizika a i náklady na její 
činnost jsou minimální.

Podobné zkušenosti má i Viliam 
Hangurbadžo, pracovník prostějovské 
pobočky organizace Člověk v tísni. 
„Obrátila se na mě např. klientka, kte-
rou oddlužovací společnost kontakto-
vala a nabídla pomoc prostřednictvím 
SMS. Jelikož se klientka nacházela 
v tíživé sociální situaci a své dluhy 
nestačila splácet, ráda pomoc přija-
la“, říká. 

Klientka poté podepsala mandát-
ní smlouvu na dobu neurčitou. Měla 
představu, že oddlužovací společnost 
její dluhy „odkoupí“ a ona bude splá-
cet dál už jen této společnosti a dále ji 

už nebudou kontaktovat věřitelé. Mý-
lila se. Asi po dvou měsících ji kon-
taktovali s tím, že neplatí splátky a 
chtějí tedy uhradit celý dluh najednou. 

Celý případ skončil vypovězením 
mandátní smlouvy a ukončením spo-
lupráce. Dodnes ji však kontaktují 
naštvaní věřitelé a chtějí zaplatit celý 
dluh v hotovosti z důvodu nedodrže-
ní splátkového kalendáře. V součas-
né době splácí, po dohodě s věřiteli a 
dle svých možností, své dluhy s tím, 
že nemusí platit oddlužovací společ-
nosti měsíčně Kč 700,- a tyto peníze 
zasílá přímo věřitelům. Zároveň dodá-
vá: „Varuji lidi, aby nic nepodepsali. 
Všechny sliby byly k ničemu.“ 

V případě, že byste se dostali do ob-
dobných potíží, můžete se obrátit na 
pracovníky organizace Člověk v tísni, 
o.p.s., která má kancelář v ulici Rosti-
slavova, č. 26 v Prostějově.

Pozor na oddlužovací společnosti

pá 4. 2. DEFLEXION
Dj́ s: PEP:E, MIRAKAA, SETHI, PROKY!!!
Na únorovou Deflexion tentokrát přijeli pozvání borci z nové drumandbassové crew 

DoNeBe a to Dj Pep:e a Dj Mirakaa, z místních Stonedraiderz se ukáže Dj Sethi a po 
dlouhé odmlce zavítá Dj Proky. Přijďte si poslechnout a podpořit jak mladé talenty, tak 
ostřílené profíky. Těšit se budou Stonedraiderz.

Odlet: 21:00
so 5. 2. PUNKOVÝ MEJDLO vol.I
NOHOW - punk-rock / Uherský Brod. bandzone.cz/nohow
The Barockers - punk-rock’n’roll / Olomouc. bandzone.cz/thebarockers
Bačkůrky z Mechu - punk-gothic / luhačovice (šumice - brno - slavičín).
bandzone.cz/backurkyzmechu
Odlet: 20:00
pá 11. 2. SOUND OF THE GRAVE 2011/I

MALIGNANT TUMOUR - Ostravská mlátička po evropském tour poprvé v

Prostějově! Nové album Earthshaker, natočené u věhlasného producenta Andyho 

Classena sklízí po celém světě zasloužené ovoce. Crust and Roll or Die!!!

FROM BEYOND - Prostějovská stálice představí nový koncertní program. Doom or Die!

ATTACK OF RAGE - Slovenská mord-parta po 2 letech opět v Apollu. Tentokrát v nové 

sestavě se sličnou baskytaristkou. Grindcore or Die!

INVAZE - Heavy metalová partička z Tišnova poprvé v Apollu. Heavy or Die!

SPREADING DREAD - Thrash-deathový nářez z Prahy. Thrash-death or Die.

Odlet: 20:00 Vstup: 100,-

so 12. 2. SKAPARÁDA

Main Street Ska Band, SkA´N´Daal... První a snad ne poslední akce v rytmu 

ska s názvem Skaparáda se ponese v duchu velkého návratu! Prostějovská stylová 

banda Main Street Ska Band totiž začala znovu koncertovat a vybrala si právě tuhle 

akci ke svému znovuzrození! Společně s nimi vystoupí 12-členný ansámbl SkA-

´N´Daal z Hradce Králové s mnohaletými zkušenostmi a mohutnou dechovou 

sekcí. Ukažte jak máte tenhle styl rádi a doražte, ať můžeme v podobných akcích 

pokračovat! Odlet: 20:00 Vstup: 80,-

pá 18. 2. NEUROTHICA

Dj́ s: SOLDIK (Drumandbass.cz), BLUFF, SUBFORM, MC RONIC (Kotel Bojler) and 

guest...

Odlet: 22:00

so 19. 2. A ještě trošku live!!! Jazzu, swingu, funky, soulu

FŮZE KNĚZE - /fusion/ - kapela je složena ze 4 nadšenců, kteří mají rádi Ameriku, afro-

americkou muziku a Coca-Colu!

Dj Malda and guest...

Oblíbená poslechovka kterou tentokrát okoření svým vystoupením mladá a nadějná pr-

tička skvělých muzikantů FŮZE KNĚZE!!!

Odlet: 20:00

pá 25. 2. HOUSE NATION

so 26. 2. KLEMENTŮV VÍTĚZNÝ ÚNOR
“V současnosti jsou obvykle události únorových dnů hodnoceny neobjektivně
antiklementovsky...Díky naší obsáhlé galerii autentických písní, si sami můžete udělat 

představu o tom, že Vítězný únor nebyl pučem úzké skupiny osob usilujících o moc a slávu, 
nýbrž že Klementův Lazaret vedený svým předsedou J.S. se opíra o podporu širokých mas 
pracujícího lidu!!!”

Tradiční oslava Klementova Lazaretu plná nových lidových písní, tanečních kreací, 
nějakého překvapení a podezřele nízké ceny soudruha Jamesona...

Odlet: 20:00
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