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Prázdniny jsou 
v polovině, 

prostějovské 
léto pokračuje

Už třetím rokem se 
snaží město Prostějov 
zpříjemnit malým i 
velkým občanům letní 
čtvrtky rozmanitým 
programem pod spo-
lečným názvem Prostě-
jovské léto  - tentokrát 
tedy 2011. 

Máme za sebou zhruba polovinu progra-
mu od „Pirátské“ noci ve Smetanových 
sadech přes noc „Mafi ánskou“ až k  té 
„Revivalové“, Aquapark láká na vodní 
hrátky, školu potápění, IRIS zve na pro-
cházky přírodou, knihovna nezahálí ani 
v létě a nabízí třeba Pizza kvíz nebo čtení 
pohádek; s  Domem dětí a mládeže Vá-
penice si zase můžete vyzkoušet doved-
nostní hry jako je kreslení na asfalt nebo 
výtvarné a ruční práce. 
Z uvedeného výčtu by se mohlo zdát, že 
program už musí být téměř vyčerpán, že 
už nás nic nového snad ani nepřekvapí, 
ale pozor! Jsme teprve v polovině a Pros-
tějovské léto 2011 běží dál. Na co všech-
no se tedy ještě můžeme společně těšit?  
Smetanovy sady zažijí třeba „Kubánskou 
noc“ plnou latinskoamerické a kubánské 
hudby s  exotickými latinskoamerickými 
tanci obohacenými kostýmy přímo z Ria 
de Janeira. Navíc, nejenže budete moci 
obdivovat Salsu či Sambu vizuálně, ale 
budete se moci i sami zapojit v  rámci 
rychloškoličky do tance a zábavy.  Ve 
Smetanových sadech vás čekají také noci 
s fi lmem nebo koncert známého Xindlu 
X. A Smetanovy sady ještě jednou – pří-
znivcům Mezinárodního sochařského 
sympozia by neměla uniknout minimál-
ně slavnostní vernisáž 4. srpna….
Ve výčtu akcí v rámci Prostějovského léta 
2011 bychom mohli pokračovat i dále, 
jenže to není smyslem tohoto krátkého 
úvodníku. Koneckonců podrobný pro-
gram naleznete v  části PRO aktuálního 
vydání. Smyslem úvodníčku bylo nav-
nadit ty, kteří ještě prázdninové čtvrtky 
s  některou akcí Prostějovského léta ne-
zakusili, aby tak učinili. A znovu při-
pomenout, že nikoliv polovina prázdnin 
je už za námi, jak by kon-
statoval skeptik, ale celá 
polovina prázdnin je ještě 
před námi! Tak ji prožijte 
naplno. -jg-
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Výpis z usnesení 19. schůze Rady města Prostějova, konané 28. 6. 2011 
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu  nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

Žádost o zařazení města
Prostějova mezi statutární 
města - příprava zasedání 
zastupitelstva města dne 

29. 6. 2011
Rada města Prostějova   doporučila Zastu-
pitelstvu města Prostějova schválit záměr 
města Prostějova na změnu dosavadního 
statutu města na statutární město, a dále 
pověřila Miroslava Pišťáka, starostu měs-
ta Prostějova,  zpracováním a odesláním 
žádosti ministru vnitra České republiky  a 
poslancům a senátorům Parlamentu České 
republiky o osobní podporu v  Poslanecké 
sněmovně a Senátu Parlamentu České re-
publiky v okamžiku, kdy se bude případně 
o doplnění zákona o statutární město Pros-
tějov hlasovat.

Směrnice k zadávání 
veřejných zakázek města 

Prostějova
Rada města Prostějova rozhodla vydat  
s  účinností k  1. 7. 2011  Směrnici, kterou 
se upravuje postup při zadávání veřejných 
zakázek městem Prostějovem.

Změna Pravidel hospodaření 
s majetkem města Prostějova

Rada města Prostějova rozhodla vydat  
s účinností k 1. 7. 2011  nová Pravidla hos-
podaření s majetkem města Prostějova.

Pravidla pro užívání 
veřejného internetu v RIC

Rada města Prostějova schválila Pravidla 
užívání veřejného internetu v Regionálním 
informačním centru Pernštýnské náměstí 
176/8, Prostějov.

Zhodnocování volných 
fi nančních prostředků města 

Prostějova v roce 2011
Rada města Prostějova schválila zhodnoco-
vání volných fi nančních prostředků města 
Prostějova formou využití terminovaného 
vkladu u Raiff eisenbank a.s. na dobu 1 mě-
síce ve výši 10 miliónů korun.

Pojištění majetku města 
Prostějova

Rada města Prostějova schválila
vypovězení smlouvy s  Českou pojišťov-
nou, a.s.,  Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 
45272956,  č. 59399065-13 o pojištění sou-
boru vozidel ke dni 31. 12. 2011,
vypovězení smlouvy s  Českou pojišťov-
nou, a.s.,  Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 
45272956, č. 706-57804-13 o pojištění ma-
jetku a odpovědnosti ke dni  31. 12. 2011,
přistoupení všech zřízených příspěvko-
vých organizací k  nové rámcové smlouvě 
o pojištění majetku a odpovědnosti města 
Prostějova, s platností od 1. 1. 2012, uložila 
ředitelům příspěvkových organizací,
1. předložit vedoucímu fi nančního odbo-
ru  podklady nutné pro realizaci zakázky 
na nové pojištění majetku a odpovědnosti 
města Prostějova,

2. podepsat plnou moc k výkonu 
zprostředkovatelské činnosti v ob-
lasti pojištění majetku organizace.
Rada města Prostějova zároveň 
pověřila Ing. Lubomíra Baláše, 
tajemníka MěÚ, jednáním se spo-
lečnostmi VaK Prostějov, a. s. a MI 
PRO STAV, s. r. o. 
o příp. přistoupení těchto obchodních or-
ganizací k nové rámcové pojistné smlou-
vě o pojištění majetku a odpovědnosti.

Pojištění majetku 
obchodních společností 

vlastněných městem 
Prostějovem:

Rada města Prostějova  při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti 
Společenský dům Prostějov, s.r.o.  se síd-
lem   Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 
796 01, IČ 277 16 333, DIČ CZ 277 16 333 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
53895, uložila jednateli společnosti Ing. Ro-
manu Vejmolovi,
a) předložit vedoucímu Finančního odboru 
MěÚ Prostějov podklady nutné pro realiza-
ci zakázky na nové pojištění majetku a od-
povědnosti města Prostějova,
b) přistoupit k nové rámcové smlouvě o pojiš-
tění majetku a odpovědnosti města Prostějo-
va, s předpokládanou platností od 1. 1. 2012.

Valná hromada obchodní 
společnosti Lesy města 

Prostějova, s.r.o.
Rada města Prostějova  při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti 
Lesy města Prostějov, s.r.o. se sídlem  Pro-
stějov, Školní 4, PSČ 796 01, IČ 25321692, 
DIČ CZ 25321692 ,zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Brně, oddíl C, vložka25311 uložila jednateli 
společnosti Ing. Tomáši Vrbovi,
a) předložit vedoucímu Finančního odboru 
MěÚ Prostějov podklady nutné pro realiza-
ci zakázky na nové pojištění majetku a od-
povědnosti města Prostějova,
b) přistoupit k  nové rámcové smlouvě o 
pojištění majetku a odpovědnosti města 
Prostějova, s předpokládanou platností od 
1. 1. 2012.

Valná hromada obchodní 
společnosti Domovní správa 

Prostějov, s.r.o.
Rada města Prostějova  při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti 
Domovní správa Prostějov, s.r.o. se sídlem 
Křížkovského 36/7, PSČ 796 01 Prostějov 
IČ 26259893, DIČ CZ 26259893, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 40603 ulo-
žila jednateli společnosti Ing. Vladimíru 
Průšovi,
a) předložit vedoucímu Finančního odboru 
MěÚ Prostějov podklady nutné pro realiza-
ci zakázky na nové pojištění majetku a od-
povědnosti města Prostějova,
b) přistoupit k nové rámcové smlouvě o pojiš-

tění majetku a odpovědnosti města 
Prostějova, s předpokládanou plat-
ností od 1. 1. 2012.

Povolení výjimky
z počtu dětí 

a žáků ve třídách 
MŠ a ZŠ

Rada města Prostějova schválila ýjimku 
z  počtu dětí ve třídách mateřských škol a 
výjimku z  počtu žáků ve třídách základ-
ních škol v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon) od 1. 9. 2011 do 31. 
8. 2012 pro
Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 
30, příspěvková organizace, po 26 dětech 
ve třech třídách MŠ, pracoviště Moravská 
ul. 30 a po 28 dětech ve dvou třídách MŠ, 
pracoviště Raisova ul. 6
Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 
23, příspěvková organizace, po 26 dětech ve 
dvou třídách a po 27 dětech ve dvou třídách 
MŠ, pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dě-
tech v jedné třídě MŠ, pracoviště Mozartova 
ul. 43
Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, 
po 25 dětech v  jedné třídě a po 27 dětech 
v jedné třídě MŠ, pracoviště Šárka 4a; po 27 
dětech ve dvou třídách MŠ, pracoviště Dvo-
řákova ul. 5; po 27 dětech ve třech třídách 
MŠ, pracoviště ul. Libušinka 18; po 25 dě-
tech v jedné třídě MŠ, pracoviště Žešov 81
Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 
34, po 27 dětech ve třech třídách MŠ, pra-
coviště            
       Partyzánská ul. 34; po 25 dětech ve třech 
třídách MŠ, pracoviště Květná ul. 4; po 25 
dětech ve dvou  
třídách MŠ, pracoviště ul. A. Krále 16; po 25 
dětech ve dvou třídách a po 27 dětech v jed-
né třídě MŠ, pracoviště Hanačka 3 
Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 
24, příspěvková organizace, po 27 dětech 
ve třech třídách MŠ, pracoviště Smetanova 
ul. 24
Základní školu a mateřskou školu Prostějov, 
Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech 
třídách MŠ, pracoviště Fanderlíkova ul. 69 a 
po 34 žácích ve dvou třídách 4. ročníku ZŠ
Základní školu a mateřskou školu Prostě-
jov, Kollárova ul. 4, po 28 dětech ve dvou 
třídách MŠ, 
       pracoviště Husovo nám. 94 a 34 žácích 
ve třídě 6. A ZŠ
Základní školu a mateřskou školu Jana Že-
lezného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 
po 28 dětech ve   
       dvou třídách a po 25 dětech ve dvou 
třídách MŠ
Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Pa-
lackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ, 
       pracoviště Mánesova ul. 15 a po 28 dě-
tech ve třech třídách MŠ, pracoviště ul. 5. 
května 7 
Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakov-
ského 1, po 32 žácích v jedné třídě 1. roč-
níku ZŠ

Veřejná fi nanční podpora 
- Komise sociální a zdravotní

Rada města Prostějova schválila
a) poskytnutí nenávratné veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova na 
rok 2011 z prostředků Komise sociální a 
zdravotní RMP a prostředků z nerozděle-
né veřejné fi nanční podpory v kapitole 70
1. ve výši 50.000,-- Kč Občanskému 
sdružení na pomoc starým, chronicky 
nemocným, zdravotně postiženým a 
handicapovaným občanům „Pomocná 
ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 
338, 
- na služby osobní asistence starým, chro-
nicky nemocným, zdravotně postiženým 
a handicapovaným občanům – provozní 
náklady 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v  souladu se sjednaným 
účelem do 31. 12. 2011
2. ve výši 30.000,-- Kč MUDr. Jiřímu Roz-
košovi, psychiatrické ambulanci, Karlov 
1, Prostějov, IČ 154 56 722, 
- na organizaci rehabilitačně resocializač-
ního pobytu pro psychotické klienty Den-
ního stacionáře pro psychicky nemocné
- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v  souladu se sjednaným 
účelem do 31. 12. 2011

Veřejná fi nanční podpora 
- Oblast sportu

Rada města Prostějova schválila
a) poskytnutí nenávratné veřejné fi-
nanční podpory z prostředků nerozdě-
lené veřejné finanční podpory v kapito-
le 70
1. ve výši 30.000,-- Kč Okresnímu sdru-
žení ČSTV Prostějov, Česká 15, IČ 004 
35 937 
- na činnost komise Malé kopané (ná-
jmy, ceny, kancelářské potřeby, telefon, 
poštovné, kopírování, laminace, cestov-
né, rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se 
příspěvek použít v  souladu se sjedna-
ným účelem do 31. 12. 2011
2. ve výši 30.000,-- Kč AT Production s. 
r. o., Úvoz 4, Brno, IČ 634 71 604   
- na Mistrovství ČR neregistrovaných 
hráčů v  tenisu (technické zabezpečení 
areálu Sportcentra – DDM Prostějov)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se 
příspěvek použít v  souladu se sjedna-
ným účelem do 30. 11. 2011
3. ve výši 15.000,-- Kč Janě Bálešové, 
Taneční studio FREE DANCE, Vraho-
vická 83, Prostějov, IČ 657 68 850 
- na uspořádání „XII. a XIII. ročníku 
Dancemarathonu“
- příjemce je oprávněn a zavazuje se 
příspěvek použít v  souladu se sjedna-
ným účelem do 30. 11. 2011
- smlouva o poskytnutí veřejné finanční 
podpory bude doplněna dle připomí-
nek v diskusi

Aktuálně Informace

Od 1. 8. 2011 dochází ke změně provozní doby na poště v Prostějově 8, Dolní ulici, 
a to následovně:

Pondělí, středa 8.00 – 11.00 hod.,   13.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 11.00 hod.,   13.00 – 16.00 hod.

O Z N Á M E N Í       
Domovní správa Prostějov, s. r. o.

OZNAMUJE, ŽE OD 25. 7. 2011 
JE OBNOVEN BĚŽNÝ PROVOZ V NOVÝCH PROSTORÁCH 

(PO PŘESTĚHOVÁNÍ), A TO NA ADRESE: 
PERNŠTÝNSKÉ NÁM. 8 (BUDOVA ZÁMKU).

TELEFONNÍ ČÍSLA ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNA.

POZOR! změna provozní doby 
na poště Prostějov 8, Dolní ulice
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Zhruba po roce fungování Regionálního 
informačního centra v zámku a po vy-
hodnocení počtu zájemců o veřejný inter-
net vypracoval Odbor kancelář starosty 
„Pravidla užívání veřejného internetu“. 
Aby se zabránilo možným konfl iktům 
mezi uživateli, kdy se občas tvořily v regi-
onálním centru fronty, je doba pro využití 
veřejného internetu stanovena na max. 20 
minut. Jasně stanovená pravidla mají také 

zabránit v užívání internetu některým 
problematickým osobám, které se v cent-
ru objevovaly, a nerespektovaly ústní po-
kyny pracovnic. Pravidla budou vyvěšena 
v RIC tak, aby se s nimi mohl seznámit 
každý uživatel veřejného internetu. 

Uživatel je povinen:
Ovládat práci s počítačem a při používání po-
čítače dodržovat pokyny zaměstnanců RIC.

Nepřekračovat maximální délku užívání 20 
minut denně.
Nekouřit v prostorách RIC, nerušit hlu-
kem ostatní uživatele, neužívat internet 
pod vlivem alkoholu a jiných omamných 
látek a nevyužívat zařízení RIC ve stavu 
nadměrného znečištění (oděv, ruce apod.).
Nezasahovat do konfi gurace a nastavení PC a 
operačního systému.
Používat pouze nainstalovaný software, nein-

stalovat a nespouštět soubory stažené z inter-
netu nebo z vlastního datového nosiče.
Dodržovat právní předpisy České republiky 
a vyvarovat se např. prohlížení webových 
stránek s pornografi ckým obsahem, nešířit 
pornografi i, ideologii šířící rasovou a jinou 
nesnášenlivost, ohrožující mravní výchovu 
mládeže, neporušovat autorská práva apod.
Nevyužívat počítač ke hraní počítačových her.
Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ Prostějov

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

INZERCE

Vítězové výtvarné soutěže Radnice a její věž a Prostějovské slavné stavby převzali ceny Vítězové výtvarné soutěže Radnice a její věž a Prostějovské slavné stavby převzali ceny 

Město Prostějov ve spolupráci se společností 
Maier CZ vypsalo formou kulturního gran-
tu v měsíci květnu výtvarnou soutěž pro 
žáky základních a mateřských škol. Účast-
níci soutěže měli ztvárnit radnici a její věž 
nebo prostějovské slavné stavby.  
Prvním třem vítězům v každé kategorii byly 
předány věcné ceny. Oceněny byly zároveň i 
dva žákovské kolektivy. „Všechna díla kate-
gorie Radnice a její věž následně vystavíme ve 
věži po jejím zpřístupnění. Prvních pět výtvar-
ných prací této kategorie se zároveň stane před-
lohou pro výrobu uvítacích tabulí na vjezdu 
do města Prostějova,“ upřesnila místostarostka 
Ivana Hemerková, která metodicky řídí mimo 
jiné oblast školství. 

Radniční věž:

Jan Grulich ZUŠ
Veronika Jurčíková ZUŠ
Veronika Řehořková ZŠ Majakovského 
Radek Rind, Raisova MŠ
Martin Nedbal, RG a ZŠ města Prostějova
Veronika Vymlátilová, ZŠ Majakovského
Eliška Janečková, ZUŠ
Dominik Herrmann, MŠ Mánesova

Slavné stavby:
Klára Tomková, ZŠ Dr. Horáka
Zuzana Turnová, ZUŠ
Elinka Filoušová, ZŠ Valenty

Zvláštní ocenění:
Skupinová práce 
 MŠ Rumunská
Anna Ulrychová 
a Veronika Mikulášková, 
 ZŠ Majakovského 

Radniční věž bude už 
brzy vyzdobena nejen 
výtvarnými pracemi dětí, 
ale zejména historický-
mi artefakty, fotografi emi 
dokumentujícími postup 
rekonstrukce věže. Pro 
návštěvníky zde bude při-
pravena i tematická video-
projekce. Postup prací a 
plánované rozmístění jed-
notlivých výstav si společ-
ně s autory projektu archi-
tektem Zdeňkem Beranem 
a výtvarníkem Tomášem 
Vincencem prohlédl také 
místostarosta Jiří Pospíšil.

Mgr. Jana Gáborová, 
 tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Pravidla užívání veřejného internetu v Regionálním informačním centru

Ceny vítězům soutěže předal starosta města Miroslav Pišťák společně s  mís-
tostarostkami Alenou Raškovou a Ivanou Hemerkovou

Už se chystá výzdoba radniční věže!
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Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzi-
tou největší pravidelnou protidrogovou 
kampaní spojenou se sportem. Tato ak-
tivita chce poukázat na TRÝZNIVOU 
NEINFORMOVANOST na poli drogové 
prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ 
GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi. 
Slavnostní zahájení 9. ročníku Cyklo-bě-
hu proběhlo v pondělí 13. června 2011 ve 
Zlíně na náměstí před radnicí za účasti 
stovek dětí. Přes 40 mladých sportovců 
pak společně s  cykloběžci odstartovalo 
další ročník. Celá akce byla zakončena 
v Praze v pátek 24. června 2011. Cyklo-
-běh se konal u příležitosti Mezinárod-
ního dne proti zneužívání drog, který 
připadl na 26. červen.
Trasa letošního dvanáctidenního Cyk-
lo-běhu vedla přes 36 měst Čech a Mo-
ravy.   Celkem  trasa čítala přes 1200 ki-
lometrů. Tým 5 - 10 cyklistů-běžců, kteří 
sami žijí život bez drog, urazili tuto vzdá-
lenost za 12 dní.

  V průběhu tohoto maratonu navštěvuje 
desetičlenný tým Cyklo-běhu představite-
le 36ti měst a mluví s nimi o problematice 
drog a  jejím řešení, které spočívá v prvé 
řadě ve zvýšené protidrogové osvětě v da-
ném městě a jeho okolí.
Celorepublikový Cyklo-běh upozornil 
na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u 
mládeže a dětí a pomáhal zvýšit celospo-
lečenskou aktivitu a zodpovědnost v pří-
stupu k tomuto problému. 
Z   posledního průzkumu Evropské 
školní studie o alkoholu a jiných dro-
gách (ESPAD) totiž vyplývá, že marihu-
anu kouří 45.1 procenta  dětí ve věkové 
kategorii 15-16 let. Toto procento řadí 
Českou republiku na smutné první mís-
to ze všech evropských zemí!   U věku 
do 13 let mělo zkušenost s marihuanou 
hrozivých 20.7 procenta dětí. A ve stej-
né věkové kategorii do 13 let spolklo 
tabletku halucinogenní   extáze 18.1 
procenta dětí. -red-

9. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2011

PROSBA O ZAPŮJČENÍ :
PRO ZHOTOVENÍ REPLIK HISTORICKÝCH KOSTÝ-

MŮ HLEDÁME FOTOGRAFIE   LIDÍ VE STEJNOKRO-
JÍCH ROLNÉHO  MLADÝCH MUŽŮ A ŽEN A NEHERO-
VÝCH MLADÝCH MUŽŮ A ŽEN. V  ELEKTRONICKÉ 
PODOBĚ PROSÍME ZASLAT FOTOGRAFII NA ADRE-
SU   princip@seznam.cz ;   ORIGINÁLNÍ FOTOGRAFIE 
PROSÍME POSLAT SE ZPĚTNOU ADRESOU NA TUTO 
ADRESU: EVA SCUHÁNKOVÁ, nám.Spojenců 10,  796 01 
PROSTĚJOV . 

Fotografi e poté zašleme zpět.

Uskutečnil se také v Prostějově, a to 14. června 2011 pod záštitou senátorky Boženy Sekaninové

Městská policie Prostějov uskutečnila preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na cyklisty

Místo konání
datum

Časové
Rozpětí /

hod.

Celkový počet
kontrolovaných

cyklistů

Počet cyklistů
se správně 

vybaveným JK

Počet cyklistů 
s chybějícím 
vybavením

Sádky 
 28. 6. 2011

13.00-15.30 83 30 53

Dykova 
29. 6. 2011

9.30-11.00 65 17 48

Olomoucká 
– Hloučela
29. 6. 2011

13.00-15.00 65 15 50

Celkem 213 62 151

Výsledky preventivní akce zaměřené na cyklisty 
„Bezpečně na prázdniny“, ve dnech 28. a 29. června.

27. července 201127. července 201166
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Nefunkční zářivky a výbojky nepatří 
do  kontejneru se směsným komunálním 
odpadem, protože z nich mohou při roz-
bití unikat nebezpečné látky. 

Občané  Prostějova mohou bezplatně 
odkládat vyřazené zářivky a výbojky na 
sběrném dvoře U Sv. Anny a též na no-
vém sběrném dvoře ve Vrahovicích na ul. 
Průmyslová za hlavním nádražím. Zpět-
ný odběr všech použitých elektrozařízení 
zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, 
Asekol a Elektrowin, které k tomu oprav-
ňuje zápis do Seznamu výrobců elektroza-
řízení vedeného Ministerstvem životního 
prostředí. Kolektivní systémy smluvně 
zajišťují celý proces likvidace, to znamená 

od vytvoření sítě sběrných míst (s využi-
tím sběrných dvorů)  až po předání zpět-
ně odebraných elektrozařízení fi rmám, 
které se specializují na  jejich ekologické 
zpracování a recyklaci. Cílem je separovat 
elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či 
nebezpečné látky od ostatního odpadu, 
který končí na skládkách nebo ve spalov-
nách.  

Systém zpětného odběru a ekologic-
kého zpracování elektroodpadu však ne-
může fungovat bez aktivního a vstřícného 
přístupu spotřebitelů. Každý,  kdo ode-
vzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku 
na místě k tomu určeném,  to znamená v 
místě zpětného odběru nebo při nákupu 

nového výrobku přímo v prodejně, při-
spěje k ochraně životního prostředí. 

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou 
město Prostějov uzavřelo s kolektivním sys-
témem EKOLAMP, byly do sběrného dvora 
v ulici Anenská a nově i ul. Průmyslová umís-
těny speciální kontejnery, do kterých mohou 
zdarma odkládat použité světelné zdroje 
nejen občané, ale i fi rmy a podnikatelé, kteří 
elektrozařízení používají či shromažďují při 
své podnikatelské činnosti (prodejny, elek-
tromontážní fi rmy, menší podniky, instituce 
apod) bez prokazování totožnosti až do po-
čtu 30 kusů na jednu donášku/dodávku (větší 

množství lze také odevzdat, avšak na základě 
předchozí domluvy se sběrným dvorem). 

EKOLAMP obci přispívá na náklady pro-
vozu sběrného místa a plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Tím město 
ušetří část prostředků ze svého rozpočtu ur-
čených na provoz systému nakládání s  ko-
munálním odpadem. 

Bližší informace Vám podá na Městském 
úřadu Prostějov pí. Ilona Kovaříková, pra-
covnice Odboru správy a údržby majetku 
města (tel. 582 329559) nebo za provozo-
vatele sběrného dvora .A.S.A.TS Prostějov, 
s.r.o. p. Ladislav Kyllar ( tel. 582 302770).

Informace

Rallye Hamry je úspěšně za námi. Vítězem 
letošního ročníku je jednotka z Ostravy - Ra-
dvanic. Tato jednotka tedy zopakovala svůj 
úspěch z roku 2008. Na druhém místě pak 
skončil loňský vítěz, JSDH Vrahovice a na 
třetím místě jednotka z Kostelce na Hané. Ná-
skok vítěze pouhých 7 bodů, rozdíl mezi dru-
hým a třetím pouze jeden jediný bod. Letošní 
ročník byl tedy velmi vyrovnaný. Pro mnohé je 
překvapením i čtvrté místo jednotky z Plumlo-
va a páté místo jednotky z Protivanova. 

POPIS ÚKOLŮ:
ETAPA I (denní), 1. úkol: Zdravověda, 

úkolem jednotek bylo si především vyzkou-
šet resuscitaci, která byla vyhodnocována na 
PC

ETAPA I (denní), 2. úkol: Požár, tento-
kráte se jednalo spíše o fyzicky náročnější 
disciplínu simulovanou umělým dýmem 
při požáru ve sklepních prostorech

ETAPA I (denní), 3. úkol: Jeřábník, tech-
nicky náročná disciplína s těžkou fi gurínou 
a skvělým prostorem jeřábové dráhy v oděv-
ním podniku Prostějov

ETAPA I (denní), 4. úkol: Kynologové, 
vynikající možnost pro jednotky   vyzkou-
šet si spolupráci se záchrannou brigádou 
kynologů Jihomoravského kraje při hledání 
a následném vyhrabání zavaleného dělníka

ETAPA I (denní), 5. úkol: DN autobusu, 
opravdová perlička představovaná nehodou 
autobusu Karosa s větším počtem zraně-
ných, včetně dítěte a těhotné ženy

ETAPA II (noční), 1. úkol: Cisterna, zá-

sah na nebezpečnou látku s osobou v cis-
terně

ETAPA II (noční), 2. úkol: DN s cizin-
cem, dopravní nehoda traktoru a osobního 
vozidla přepravující francouzsky a anglicky 
mluvící osádku

ETAPA II (noční), 3. úkol: Parašutista, 
netradiční až kuriózně zajímavý lezecký zá-
sah s uvíznutým parašutistou na stromě

ETAPA II (noční), 4. úkol: Voda, úkolem 
jednotek bylo zachránit podnapilé osoby, 
které uvízly uprostřed rybníka

Perličkou celé soutěže pak byla komu-
nikace VZ s fi ktivním OPIS. OPIS bylo 
představované dvěma příslušníky HZS 
Olomouckého kraje, kteří komunikovali 
s jednotkami na jednotlivých stanovištích 
pomocí uzavřených kanálů tak, aby ne-
mohly ostatní jednotky tuto komunikaci 
slyšet. Tímto prvkem pak bylo dosaženo 
skutečného utajení a navíc byla velmi dobře 
simulovaná komunikace VZ s OPIS v jed-
notlivých událostech.

       Rallye Hamry opět dokázalo, že je 
skutečně netradiční odbornou přípravou. 
Všechny jednotky byly postaveny před de-
vět modelových událostí, které řešili na zá-
kladě informací obdržených pomocí SMS 
zpráv. 

       Letošní ročník obohatíme navíc i 
o textové hodnocení jednotlivých dis-
ciplín. Během následujících týdnů vám 
budeme postupně přinášet komentáře 
rozhodčích jednotlivých disciplín (na 
webových stránkách viz níže – pozn.red). 

Bude tak mít ojedinělou možnost do-
zvědět se postřehy přímo z jednotlivých 
stanovišť, na které nebyl během soutěže 
mnohdy vůbec čas.  

    Na závěr patří veliké díky všem 
organizátorům akce, především HZS 
Olomouckého kraje, územnímu odbo-
ru Prostějov . Díky patří také partnerům 
a sponzorům akce, zejména pak České 
asociaci hasičských důstojníků , serveru 
požáry.cz , a serveru hasiči150.tv . Dále 
i subjektům, které nám poskytly vhodné 
prostory a vraky dopravních prostředků 
pro simulaci jednotlivých událostí. Jedná 
se o Oděvní podnik Prostějov, a.s. , Swi-

ssCentrum Engineering, spol. s.r.o. , Městys 
Kralice na Hané , Vojenské lesy a statky ČR, 
s.p., divize Plumlov , Újezdní úřad vojenské-
ho újezdu Březina , městu Plumlov  - bu-
dova požární stanice Plumlov , FTL - First 
Transport Lines, a.s. , a Haná Metal, spol. s 
r.o. . V neposlední řadě také zúčastněným 
jednotkám SDH a to včetně fi gurantů z do-
brovolných jednotek SDH Mostkovice , Dr-
žovice , Přemyslovice, Bedihošť , ale i z řad 
profesionálních hasičů. Bez všech těchto 
zainteresovaných by soutěž neexistovala. 
Ještě jednou tedy za všechny DÍKY!!!   
 mjr. Ing. Ivo Jahn

zdroj: http://rallye-hamry.cahd.cz/

POUŽITÉ ZÁŘIVKY DO POPELNICE NEPATŘÍPOUŽITÉ ZÁŘIVKY DO POPELNICE NEPATŘÍ

RALLYE HAMRY 2011RALLYE HAMRY 2011

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Prostějov – Vrahovice se zúčastnila ve dnech 
11. – 12. 6. 2011 tradiční Rallye Hamry, kde obsadila krásné druhé místo.

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

2.8. blok č. 34 Krasická (od Moravské), 
Moravská, Moravská – vnitroblok parkoviš-
tě,  Moravská – vnitroblok, Moravská – plo-
cha u Galy, Západní, Západní –  parkoviště 

4.8. blok č. 35 J.V.Myslbeka, Norská, 
Švýcarská,Finská, Francouzská, Belgic-
ká, Italská,  Holandská, Anglická, sídl. 
Západ – parkoviště, sídl. Západ – cyklo-
stezka,  sídl. Západ - vnitroblok

23.8. blok č. 36 sídl. Svobody – vni-
troblok, sídl. Svobody – parkoviště, 
Anenská, U sv. Anny

 25.8. blok č. 37 Zahradní, Luční, nám. 
J.V.Sládka, Foerstova, Esperantská, Du-
hová, R. Těsnohlídka, G. Preissové, Na 
Brachlavě, E.Krásnohorské, Stroupež-
nického, K Rybníku, Ovocná, Průchod-
ní, Slunečná, Jabloňová, Višňová 

30.8. blok č. 3 Poděbradovo nám., 
Wolkerova, Na Spojce, Sušilova, Sád-
ky, Újezd – O2 - okruh, Újezd – ko-
munikace, Újezd – parkoviště, Ne-
tušilova, nám. E. Husserla,  nám. E. 
Husserla – parkoviště, Hlaváčkovo 
nám., Hlaváčkovo nám. -parkoviště, 
Vojáčkovo nám.

Měsíc srpen
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MĚSTSKÉ LÁZNĚ 
PROSTĚJOV

Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov, 
tel.: 582 344 427, www.dsp-pv.cz 

Krytý plavecký bazén (kosmetika, 
masáže, solárium, aqua aerobic, posi-
lovna…) 

Otevřeno: 
srpen (bazén a solárium) 
st - ne: 10 - 18h
Vstupné:
dospělí 40 Kč/h, každá další hodina 30 

Kč 
mládež do 18 let (důchodci nad 70 let) 

30 Kč/h, každá další hodina 20 Kč 
děti do 6 let (ZZT/P) zdarma 

AQUAPARK KOUPELKY
PROSTĚJOV 

– venkovní vodní park 

Krasická 6, 796 01 Prostějov, tel.: 
582 330 895, pozor novinka – večerní 
koupání – sledujete www.dsp-pv.cz

(4 bazény, 2 tobogány, trojskluzavka, 
beachvolejbal, hřiště, umělé vlnobití…)

Vstupné: 
dospělí 80 Kč/den, od 16h/50 Kč
děti do 6 let 20 Kč/den, od 16h/10 Kč
mládež do 18 let, ZTP
důchodci nad 65 let 50 Kč/den od 

16h/30 Kč

Otevřeno:
červen 10 – 19h
červenec, srpen 9 – 20h
Předplacené vstupy 5 vstupů 10 vstupů
dospělí 350 Kč,  700 Kč + lehátko
mládež do 18 let, důchodci nad 65 let, 

ZTP 220 Kč 440 Kč + lehátko

KOUPALIŠTĚ 
TJ SOKOL VRAHOVICE

M. Alše, Vrahovice, tel.: 607 110 617, 
731 737 224 , www.vrahovice.unas.cz

(4 dětské bazénky, bazén pro dospělé, 
kuželky, stolní tenis, nohejbal, vole-
jbal…)

Otevřeno: 9 – 19h
Vstupné: 
dospělí 30 Kč/den
mládež do 15 let 15 Kč/den
děti do 3 let a doprovod ZTTP zdarma
držitelé průkazu ZTTP 15 Kč
po 18h zdarma

Koupaliště Kojetín
  - vzdálenost od Prostějova cca 20 km
Ulice Závodí, 752 01 Kojetín, tel.: 581 

761 830, www.kojetin.cz
(bazén s tobogánem, vířivkou,..)
Otevřeno: 
červen - po-pá 12 - 19h, so-ne 10 - 19h
červenec – srpen, po-pá 10 – 19h, so-

ne 9 – 19 h
sleva od 17h 50%
Vstupné:
dospělí 40 Kč (20 Kč)
děti, studenti 30 Kč (15 Kč)
ZTP zdarma

Koupaliště Chropyně

– vzdálenost od Prostějova cca 28 km
Moravská 552, 768 11 Chropyně, tel.: 

573 355 324, www.smmchropyne.cz
(volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, 

skokanské prkno, tobogán, ohřívaná 
voda)

Otevřeno: 
červen po-pá 13 – 19h, so–ne 9 – 19h
červenec – srpen, po–pá 10 – 19h, so–

ne 9 – 19h

Vstupné: 
dospělí 70 Kč
děti (6-15 let), senioři, studenti 50 Kč
děti do 6 let zdarma
po 16h jednotné vstupné 30 Kč 
večerní koupání 30 Kč

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO
- vzdálenost od Prostějova cca 21 km
Provozovatel: obec Stražisko, tel.: 582 

376 520
Otevřeno: 
po–ne 9 – 19h, noční koupání do 22h 

(30 Kč)
Vstupné: 
děti do 3 let zdarma
mládež 20 Kč/den, dospělí 50 Kč/den

ŽELEČSKÉ BAHAMY
- vzdálenost od Prostějova cca 16 km
Želeč, 798 07 Prostějov
(dětská skluzavka, kuželková dráha, 

koutek pro malé děti)
Provozovatel: p. Remeš, tel.: 582 370 

663
Otevřeno: 
červenec – srpen 11 – 19h
Vstupné: 
děti do 3 let zdarma, děti a dospělí 20 

Kč/den

NÁMĚŠŤ NA HANÉ
 – vzdálenost od Prostějova cca 17 km
Přírodní areál, 783 44 Náměšť na Hané
Provozovatel: obec Náměšť na Hané, 

tel.: 585 951 399, www.namestnahane.cz
Otevřeno: 
červen – srpen 9 - 19h
Vstupné: 
děti do 15 let 20 Kč/den dospělí 40 Kč/

den

BALDOVEC
– vodní svět – vzdálenost od Prostějova 

cca 30 km
Baldovec 319, 798 62 Rozstání - Bal-

dovec, tel.: 582 395 440, www.baldovec.cz
Otevřeno:
od 8 – 21h 
jeskynní systém 100 m2 s relaxačními 

zónami
(Whirpool, parní sauna, masážní spr-

chy, lanové centrum, horol. věž, paint-
ball…)

Vstupné: 290 Kč/h

AQUAPARK VYŠKOV
– vzdálenost od Prostějova cca 25 km
Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov, tel.: 

517 348 745, www.bazenvyskov.cz
(masážní lavice, tobogány, plavecký 

bazén, bazén pro děti, sauna, Whirp-
ool…)

Otevřeno: 
červen  po – čt 10 – 19h, pá - ne 9 - 20h

červenec a srpen   8 – 20h
Vstupné:
děti do 6 let 25 Kč/h
dospělí od 70 Kč/h
mládež do 18 let a osoby od 60 let od 

60 Kč/h
invalidní osoby od 50 Kč/h
PLAVECKÝ STADION OLOMOUC
– vzdálenost od Prostějova cca 20 km
Legionářská 11, Olomouc, tel.: 585 427 

181, www.olterm.cz
Letní bazén
Otevřeno:
po - pá 6 - 14h, so-ne 9 - 14h, po 14h 

slevněné vstupné
Vstupné: 
Plné 76 Kč/h (61 Kč/h),  81 Kč/h (66 

Kč/h)
Zlevněné 61 Kč/h (48 Kč/h),  65 Kč/h 

(53 Kč/h)
Krytý bazén
Vstupné:
po – pá 6 – 14h, so ne od 9 - 21h, po 

14h slevněné vstupné 
Plné 51 Kč/h (61 Kč/h), 66 Kč/h 
Zlevněné 40 Kč/h (48 Kč/h), 53 Kč/h

AQUAPARK OLOMOUC 
Kafk ova, Olomouc-Slavonín, tel.: 588 

517 770, 771, www.aqua-olomouc.cz
(sauna, solárium, masáže, provazové atrak-

ce, vodopád, skluzavka, beachvolejbal…)
letní aquapark
Otevřeno: 
po-ne 9 -21h
Vstupné: 
základní vstupné 150 Kč/den, 

od 14h/100 Kč
Studenti do 26 let, senioři 120 Kč/den, 

od 14h/90 Kč
Děti od  4 do 6 let 70 Kč/den, děti 

do 3 let zdarma
Děti od 7 do 15 let 100 Kč/den, od 

14h/70 Kč
vnitřní areál
Otevřeno: 
po-ne 9 -21h
Vstupné:
základní vstupné  130 Kč/min
studenti do 26 let, senioři, ZTP,ZTP/P 

+ doprovod zdarma 110 Kč/90 min
děti 7 - 15 let 90 Kč/90 min
děti 4 - 6 let 40 Kč/90min
děti do 3 let zdarma
rodinné vstupné
2 rodiče a 2-3 děti do 15 let 

340Kč/90min Aktualizace červen 2011
Informační služba MěÚ Prostějov
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KOUPÁNÍ V PROSTĚJOVĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ

Květinářství IRIS
OD 11. 8. 2011 NOVĚ OTEVŘENOOD 11. 8. 2011 NOVĚĚ OTEVŘŘENO

Wolkerova 33, Prostějov (u kruhového objezdu)      Tel.: 777 722 380

Prodej řezaných 
květin
Hrnkových květin
Keramika
Doplňkový sortiment
Možnost rozvozu

t
TĚŠÍME SE NA 

VAŠI NÁVŠTĚVU!
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Žijeme v překotné době, hektické na zá-
žitky, úkoly, vjemy a nečekané nebo dosud  
ne zcela běžné situace. Starší generace kon-
statuje, že katastrof  různého druhu přibý-
vá. Jsme svědky havárií, živelných katastrof 
– přes povodně k  požárům. Žehráme na 
přírodu, co to s námi provádí, ale co jsme jí 
provedli my?...Ano svědky jsme, často jsme 
i aktéry pohrom, ale jsme připraveni řešit 
havarijní situace, aktivně se zapojit? Víme 
na koho se obrátit, jak se chovat? 

Proto jsme se zaměřili na Fakultu krizové-
ho řízení v Uherském Hradišti a detašované 
pracoviště této fakulty v Prostějově i v souvis-
losti s tím, že na fakultě bude vyučován obor 
Ochrana obyvatel.

Přinášíme v této souvislosti rozhovor s ini-
ciátorem a zakládajícím členem N.C.A. o.s. 
-  ZJIZS a DZB pplk. v.z. Ing. Jiřím Kochem 
a doc Václavem Loškem, ředitelem detašova-
ného pracoviště Fakulty logistiky a krizového 
řízení v Prostějově.

Co obě zkratky znamenají a kdy organi-
zace vznikly?

Jen bych chtěl podotknout, že nejde o or-
ganizace, ale o sdružení. ZJIZS, což znamená 
„Záložní jednotka integrovaného záchran-
ného systému“- jsou to vlastně fandové těž-
ké vojenské techniky, dobrovolníci. Vznikla 
v době, kdy byly zrušeny vojenské záchranné 
prapory, převzala jejich zkušenosti, vytvořila 
pomocné jednotky, ve kterých využila hasiče 
ve výslužbě, vojáky v  záloze a majitele vo-
jenské techniky v civilním sektoru. Vznikla 
v polovině loňského roku v Olomouci jako 
součást občanského sdružení N.C.A. .

DZD UTB je zkratka pro „Dobrovolnou 
záchranou brigádu Univerzity Tomáše Bati“ 
a vznikla na jaře 2010.

Lze to chápat tak, že obě sdružení jsou 
určena spíše pro chlapy-hračičky, kteří mají 
rádi bojové hry a mají smysl pro dobro-
družství?

(Smích)  Rozhodně ne, protože to není 
hraní na vojáčky a zábava pro drsné chla-
py  ( a ženy), ale smysl naší činnosti souvisí 
s činností DZB a jejím zaměřením. Hlavním 
cílem je pomoci a být připraven pomoci – i 
když připouštím, že jistý smysl pro dobro-
družství  musí členové také mít - nebýt peci-
vál, být aktivní, být obětavý.

Jaká je činnost a zaměření DZB a co při-

nese řadovému občanovi?
Základem činnosti je pomoci při živelných 

katastrofách, haváriích - proto je velice důleži-
tá technika, těžká technika, vybavení vozidel, 
odborná manipulace. Každý člen sdružení je 
vyškolen a je užitečný na určitém úseku – ve 
zdravovědě, při odstraňování spadlých stro-
mů, při autohaváriích. Zkrátka v  jakékoliv 
situaci, kdy jsou ve větším měřítku ohroženy 
lidské životy - při provádění záchranných a 
likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva 
v průběhu mimořádné události.

Například můžeme velmi účinně pomoci 
složkám záchranného systému, při evakuaci, 
v  kontrole po opuštění obydlí, při zajištění 
ostrahy těchto objektů, můžeme zajistit pro-
pustnost evakuačních tras, provést uzávěry 
evakuovaného prostoru atd.

Promiňte, ale nemohou tohle všechno 
zajistit státní složky, v čem jste lepší nebo 
výkonnější?

Ano, mohou, ale jsou tu tři diametrální 
rozdíly: za prvé jsme rychlejší - jsme schopni 
přijet s veškerým potřebným vybavením na 
místo havárie do 12 hodin (do 2 hodin těžká 
technika a do 12 zabezpečení jako polní ku-
chyně a další), za druhé - jsme dobrovolníci, 
takže naše pomoc znamená jednoznačnou 
úsporu a odlehčení státní pokladně, za třetí - 
naši lidé pracují s nadšením a přesvědčením, 
není to pro ně “jen“ práce a je nás víc. Nechci 
se nijak dotknout práce všech profesionál-
ních složek IZS, naopak, jejich práce si velmi 
vážím a spolupracujeme s nimi.

Jak s vámi spolupracuje Fakulta logistiky 
a krizového řízení?

Studenti oboru Krizové řízení a ochrana 
obyvatel se účastní aktivně nejen společných 
součinnostních cvičení v  rámci semestrální 
výuky, ale i praktické tvorby krizových a ha-
varijních plánů (s  rozepsáním stravy, vody 
atd.) – žijí praxí. Nejedná se tedy jen o teo-
retickou výuku, ale jde o nezanedbatelnou 
součást života. Zapojují se do operačních 
týmů, spolupracují s obecními radami apod. 
Potencionál  fakulty - učitelé VŠ i studenti-  
je důležitý. Vlastně v dnešní době by měla i 
každá vesnická organizace mít vypracovaný 
havarijní plán, i když pořádá „jenom“ taneční 
zábavu. Důležité je mimořádným událostem 
předcházet, takže patří sem i prevence a před-
nášková činnost, kterou mohou uskutečňo-

vat studenti fakulty daného oboru.  
Studenti se s námi účastní i výjezd-
ních akcí po celé Moravě.

Můžete uvést akce, kterých 
jste se zúčastnili a které plánujete 
v budoucnu?

Zúčastnili jsme se brněnského 
veletrhu IDET, uspořádali jsme 
pro postižené děti akci na prostě-
jovském letišti s názvem Nebe pro 
handicapované děti – všechny děti 
viděly Prostějov a Hanou z letadla, pro větši-
nu to byl ojedinělý zážitek, ukázali jsme dě-
tem, jak ošetřovat raněného při havárii, jak jej 
vyprostit z vozidla – studenti dělali fi guranty, 
lokalizovali jsme požár, ukazovali chemickou 
očistu atd. Na těchto akcích pro publikum 
předvádíme i bojovou techniku s následnou 
demonstrací. Co dále? Je toho hodně – v po-
lovině září se zúčastníme prezentace v rámci 
spolupráce s  Českými drahami a městem 
Šumperkem, provádíme přípravu Záchranné 
brigády - pracujeme na technice, v červenci 
se účastníme Mistrovství světa v  parašutis-
mu – Vector Festival, v září budeme na letišti 
v Mošnově .

Tak rozsáhlé sdružení se širokým spekt-
rem činností by mělo mít vlivné partnery, 
kdo jsou ti vaši?

Se vší skromností můžeme vyčíslit celou 
řadu: Nadace pozemního vojska České re-
publiky, Maltézští rytíři, Muzeum demarkač-
ní linie Rokycany (jedná se vlastně o vojenské 

historické muzeum-pozn.aut.), Krizové cen-
trum Moravskoslezského kraje, 153. ženijní 
prapor z Olomouce, Samostatná záchranná 
rota Ol, HZS Hlučín a další. 

Jaké jsou vaše reálné nebo nereálné vize?
Nereálné neexistují (smích) – chceme 

upevnit spolupráci s  hejtmany po celé re-
publice, zapojit ještě více dobrovolníků a ze 
studentů FLKŘ udělat opravdové odborníky, 
uvést do provozu vozový park v Mostkovi-
cích a předvést ho v celé parádě a líbí se mi 
váš nápad začít spolupracovat se středními 
školami (k autorce). 

Vaše přání?
Aby naše pomoc byla potřebná co nej-

méně, ale když dojde k havarijní situaci, tak 
abychom vždy zasáhli rychle, účinně a včas.

Děkuji za rozhovor a přeji bystrou hlavu, 
pevné nervy, rychlé ruce, obětavá srdce a při-
pravenou techniku          

Mgr. Irena Wernerová, tisková mluvčí 
DP RVC FLKŘ v Prostějově

Dobrovolná záchranná brigáda UTB Dobrovolná záchranná brigáda UTB 

Jste nezisková organizace, která se 
neobejde bez práce dobrovolníků? Sp-
olupracujete v  rámci akreditovaného 
programu či bez něj? Připojte se k akci 
Dobrovolnictví od začátku do konce.  
Jedná se o prezentaci dobrovolnických 
organizací na náměstí T. G. Masaryka 
v Prostějově. Akce se bude konat v pátek 
16. září 2011 od 9:00 do 17:00 hod na 
náměstí T. G. Masaryka v  Prostějově. 
Dopolední blok bude určen zejména 
pozvaným středním školám, odpoled-
ní blok bude připraven pro širokou 
veřejnost. Akce bude doplněna také 
kulturním programem na pódiu. K vaší 
účasti stačí navštívit webové stránky 
Informačního centra pro mládež 
Prostějov www.icmprostejov.cz a vypl-
nit přihlášku, a to vše do 16. srpna 2011.

 Akci pořádá  Klub studentů, rodičů a 
přátel Cyrilometodějského gymnázia v Pro-
stějově ve spolupráci s Prostějovskou koalicí 
neziskových organizací (PRKNO) a Unií 
neziskových organizací Olomouckého kraje 
(UNO) v rámci Evropského roku dobrovol-
nictví, který probíhá v letošním roce. Hlav-
ním organizátorem je Informační centrum 
pro mládež Prostějov.

Celá akce byla fi nančně podpořena Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR.

V  případě jakýchkoliv otázek se obraťte 
telefonicky nebo e-mailem na koordinátor-
ku akce, paní Stanislavu Rotterovou.

Kontaktní osoba:
Stanislava Rotterová
Tel.: 731 402 119
 E-mail: rotterova@cmg.prostejov.cz

Prezentujte své dobrovolnické 
programy s námi

aneb nejde jen o „chlapy a jejich hračky“
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Židé osídlili v Prostějově dvě různá 
místa, původně snad jen dvě ulice. Patrně 
dříve osídlovaná větší oblast se nacházela 
mezi farním chrámem a jižními hradba-
mi města, druhá část ghetta pokračovala 
v dnešní Školní ulici. Donedávna nebylo 
zcela jasné, odkdy měli prostějovští židé 
dovoleno usazovat se právě ve Školní 
ulici, označované v pramenech 16. a 17. 
století termínem „od fortny k židovské 
škole.“ Většina badatelů tuto otázku vů-
bec neřešila nebo uvažovala o období 
třicetileté války, kdy vliv a možnosti židů 
vzrůstaly, nebo až po ní, kdy se přistě-
hovali židé z  Polska (po 1648) a z  Víd-
ně (po 1670). Ale je prokazatelné, že se 
židé v dnešní Školní ulici usídlovali už 
nejméně od poloviny 16. století. Z cel-
kového počtu 20 domů v této ulici vlast-
nili židé do roku 1580 dvanáct a do roku 
1590 čtrnáct domů. Do 40. let 17. století 

vzrostl tento počet na osmnáct. V poz-
dějších letech bydleli židé jen v domech 
na severní straně ulice, kdežto protější 
jižní strana patřila kromě jediné budovy 
křesťanům. Koncem 18. století zde židé 
vlastnili 12 domů.

V první a větší části ghetta označované 
jako „ulice židovská“ nebo „od židov-
ské školy“ – tzn. v prostoru mezi farním 
kostelem a jižními hradbami města zda-
leka nepřevládalo v 16. a 17. století jen 
židovské obyvatelstvo, ale poměr židů a 

křesťanů byl zhruba stejný – alespoň do 
roku 1590. Ve 30. letech 17. stol. získávali 
židé převahu. O sto let později, jak uka-
zují soupisy židovského obyvatelstva z let 
1708 a 1711, křesťané v této části města 
pobývali spíš výjimečně. Z  60 domů v 
„židovské ulici“ vlastnili židé do roku 
1580 19 domů, do roku 1590 27 domů a 
v průběhu třicetileté války měli židé 39 
a křesťané 21 domů. Třetinu z celkového 
počtu obyvatel Prostějova tvořili židé jen 
v období koncem 18. století, od té doby 
se tento poměr neustále snižoval.

Na závěr uvádíme příklady vlastnic-
tví domů v dnešní Školní ulici v 50.–70. 
letech 16. století. Čísla samozřejmě ne-
odpovídají dnešnímu číslování. (Židé pí-
šeme s malým písmenem, protože v této 
době to vyjadřuje jejich příslušnost k ná-
boženství, ne národnost.) 

Marie Dokoupilová

(Doplněk ke Stručným dějinám Prostějova a Poznámkám k nim)
č. 5 

1553  prodal Mauric písař městský tu chalupu Abrahámovi židovi, Aronovu synu za 
100 hř.

1568  Šťastný žid na místě sirotků Abrahama syna Aronova prodal domek Šebestovi 
kovářovu synu za 200 hř.

č. 8
1569 Samuel žid prodal grunt svůj Mošlovi židu za 430 hř.

č. 14
1564  prodal svůj grunt mezi Sestřinkem a Salmanem židem Isák váčkař žid Isakovi 

Šmohlovému synu za 120 hř.
č. 18

1574  páni starší prodali grunt u šerhovně Jakubovi židovi Šmolovu k obci náležitý za 
100 hř.

V  měsíci červnu se v  Praze konal 
jubilejní 5. ročník MENTAL POWER 
PRAGUE FILM FESTIVAL. Jedná se 
o mezinárodní filmový festival (ne)
herců s  mentálním a kombinova-
ným postižením, jehož pořadatelem 
a organizátorem je HENDAVER, o.s. 
Hlavní myšlenkou festivalu je vytvo-
řit podmínky pro uměleckou sebere-
alizaci lidí s postižením a podílet se 
tak na jejich duševním rozvoji. Fes-
tival vznikl proto, aby pomohl těmto 
lidem vybočit z kolejí všedního živo-
ta a umožnil jim zažít chvíle slávy a 
umělecké tvorby. 

Do letošního ročníku se přihlásilo 19 
fi lmů z  České republiky i ze zahraničí. 
Tváří festivalu byla již tradičně herečka 
Taťána Wilhelmová, moderování slav-
nostního gala-večera se ujal Jaroslav 
Dušek. O vítězných fi lmech rozhodova-
la odborná porota, ve které zasedla řada 
známých osobností, herečka Eva Holu-
bová, Tereza Voříšková, předseda Ná-
rodní rady osob se zdravotním postiže-
ním Václav Krása, režisér Martin Vada, 
kameramanka Kateřina Hornová a další. 

Klienti denního stacionáře, 

jehož provozovatelem jsou Sociální služ-
by Prostějov, p.o., se fi lmového festivalu 
účastnili letos již potřetí, tentokrát zde 
prezentovali svůj fi lm „Jako nic“. Režie 
fi lmu se ujal Jakub Jansa, který natočil 
už náš první fi lm „Překročený práh“, se 
kterým jsme na festivalu uspěli v  roce 
2009. V dalším roce jsme si přivezli opět 
jedno ocenění za fi lm „Dnes se vdávám“. 

Průběh letošního festivalu byl tra-
diční, ve čtvrtek a v  pátek se promíta-
ly přihlášené fi lmy a v  sobotu proběhl 
závěrečný gala-večer s  vyhlašováním 
výsledků a předáváním cen. Denní sta-
cionář v  silné konkurenci obstál a zís-
kal tentokrát rovnou dvě ocenění: cenu 
za nejlepší vedlejší ženskou roli, kterou 
získala Michaela Fialová za roli Alenky 
a cenu za mluvené slovo, kterou převzal 
Jiří Jerič. 

„Ráda bych zdůraznila, že natáčení 
fi lmu se zúčastnili všichni klienti den-
ního stacionáře. Práce při fi lmování je 
baví, do natáčení se zapojují s nadšením, 
bez obav a předsudků, letos se sami ne-
malou měrou podíleli i na tvorbě scéná-
ře“, uvedla vedoucí DS Iveta Kolářová.

 Jana Nenálová

(22. 6. 2011, Červenka) Dalších 
jedenáct řemeslníků může používat 
regionální značku HANÁ regionál-
ní produkt®. Rozhodla o tom certi-
fikační komise složená ze zástupců 
místních akčních skupin, sdruže-
ní, institucí, regionálních výrobců 
a odborné veřejnosti. Mezi novými 
výrobci je například i známá gem-
moterapeutka Jarmila Podhorná. 
Od začátku března, kdy je MAS 
Moravská cesta členem Asociace 
regionálních značek, získalo znač-
ku „HANÁ regionální produkt®“ již 
19 výrobců.

„Vážíme si všech výrobců, kteří pro-
jevili o značku zájem. Obzvláště nás ale 
těší, že se přihlásila také Jarmila Pod-
horná, která v Brodku u Konice založila 
před lety fi rmu Naděje“, řekla Julie Zen-
dulková, předsedkyně MAS Moravská 
cesta. Podhorná vloni dokonce zvítězila 
v pátém ročníku soutěže Živnostník roku 
2010 Olomouckého kraje. Jako první v 
republice začala lidem nabízet tinktury z 
pupenů rostlin jako potravinový doplněk 
podporující léčbu, regeneraci organismu 
a očistu orgánů. 

K  novým řemeslníkům, kteří své vý-
robky nyní mohou „ocejchovat“ značkou, 
patří Miloslava Vlková z  Příkaz s  tka-
nými výrobky, Jiří Tomanec z Měrotína, 
který vyrábí bronzové šperky, Ludmila a 
Vladimír Studení z Majetína, kteří pečou 
perníky z forem, Miloslava Zatloukalová 
z Brodku u Konice s výrobky ze slámy a 
lýka, Alois Slepánek z Brodku u Konice, 
který vyrábí kartáče z  přírodních žíní, 
Věra Doležalová z  Horky nad Moravou 
s  hanáckými kraslicemi, Romana Hine-
rová z  Pohořan, která vyrábí zdobené 
svíce a přání, dále keramička Ivana Bě-
lařová z Marianova, Zdeněk Grňa z Dře-
vohostic se svatebními koláčky a Jitka 
Helová ze Senice na Hané s malovanými 
hodinami.

Regionální značka garantuje původ 
výrobku z  Hané, originalitu a vazbu na 

toto území, a zároveň slouží ke zviditel-
nění místní produkce. Komise, která roz-
hoduje o udělení značky, hodnotí u všech 
výrobků základní kritéria, k  nimž patří 
místní původ, kvalita, šetrnost k  život-
nímu prostředí a jedinečnost ve vztahu 
k regionu. 

Slavnostní předávání certifi kátů se 
uskuteční 3. července 2011 u příležitosti 
tradiční národopisné slavnosti Jízda Krá-
lů v  Doloplazech u Olomouce. Součástí 
této akce bude také jarmark produktů, 
na kterém budou nabízet své domácí vý-
robky právě držitelé regionální značky 
„HANÁ regionální produkt®“.

Nejbližší kolo certifi kace regionální 
značky se uskuteční ve druhé polovině 
měsíce listopadu 2011. Přihlásit se mo-
hou nejen výrobci z Olomoucka, ale také 
zájemci z  ostatních regionů místních 
akčních skupin z Hané – Přerovska, Pro-
stějovska a Kroměřížska.

Julie Zendulková

Značku „HANÁ regionální produkt®“ 
získali další řemeslníci 

DENNÍ STACIONÁŘ: ÚSPĚCH DENNÍ STACIONÁŘ: ÚSPĚCH 
TENTOKRÁT DVOJNÁSOBNÝTENTOKRÁT DVOJNÁSOBNÝ

27. července 201127. července 20111010



Kaleidoskop 
informací SportVolný časInformaceAktuálně Školství 

a sociální oblast

Již více než osmdesát lidí ve věku od 12 do 
75 let během června a července vyzkoušelo 
nordic walking v  rámci projektu Zdravé-
ho města Prostějov.  Zájemci si díky němu 
mohli zdarma vypůjčit speciální hole, na-
učit se správné technice a získat informace i 
motivaci k tomu, aby se této nenáročné, ale 
o to efektivnější sportovní aktivitě mohli dál 
aktivně věnovat. 

Zatímco v červnu se lekce konaly v Prostě-
jově, v červenci  si chodci vyšlápli na desetikilo-
metrovou tůru z Plumlova směrem na Alojzov 
s cílem U čápa v Mostkovicích.  Zvlášť starší a 
„netrénovaní“ účastníci měli obavy, zda tuto 
trasu zvládnou.  A i když se cestou pořádně 
zapotili, zjistili, že díky nordic walkingovým 
holím to nebylo tak náročné, jak se jim pře-
dem zdálo. V praxi si tak ověřili, že tato aktivita 
je vhodná opravdu pro každého – a zvlášť pro 
lidi se zdravotními omezeními či nadváhou. 

Pokud jste už přemýšleli o tom, že byste 
chůzi s NW holem také radi vyzkoušeli  a za-
tím jste nenašli čas či odvahu, nabízíme vám 
další šanci. V pátek 12. srpna v 10 a v 16 ho-
din bude sraz opět U Abrhámka na Hloučele, 
odkud půjdeme krátkou a nenáročnou trasou 
k občerstvení U čápa v Mostkovicích. Odtud 
můžete buď využít dopravu autobusem nebo 
se vrátit pěšky.  V pátek 26. srpna v 10 hodin 
pak zopakujeme trasu z Plumlova směrem na 

Alojzov s cílem v Mostkovicích. Je totiž ideál-
ní  i pro začátečníky, kteří si během jednoho 
„výšlapu“ mohou vyzkoušet chůzi různými 
terény - po lesních a polních cestách i po asfal-
tu nejen po rovince, ale i s mírnými stoupání-
mi a klesáními. Sraz je u autobusové zastávky 
v Plumlově (bus z prostějovského nádraží jede 
v 9.35 hod. a zpět do Prostějova pak  z Most-
kovic ve 13.15 hod.).  Stačí se předem přihlásit 
u lektorky Lenky Sehnalové buď na telefonu 
732 635 360 nebo mailem na adrese Sehnal-
ovalenka@seznam.cz.

A ještě stručný dodatek pro čtenáře, kteří 
v předchozích dvou vydáních Radničních listů 
nezaznamenali články o nordic walkingu: při 
chůzi s nordic walkingovými holemi zapojíte  
až 90 % svalů, spalujete až o 46% více energie 
než při stejné rychlosti chůze bez holí a zvyšu-
jete tepovou frekvenci o 5 – 17 tepů za minutu.  
S nordic walkingem může začít a dlouhodobě 
jej bez rizika provozovat  téměř kdokoliv, ženy 
a muži jakéhokoliv věku, se zdravotními ome-
zeními včetně bolestí kloubů,  atrózy, vysokého 
tlaku či dokonce po úrazech dolních končetin. 
Je vhodný i pro lidi, kteří nikdy nesportovali 
či je sport v podstatě nebaví . Výborný je pro 
lidi s nadváhou až obezitou - až 30% své váhy 
mohou přenést do holí,  čímž se odlehčí jejich 
kloubům. A hlavně: nordic walking je prostě 
zábava!

Nordic walking v srpnu: přidejte se! 

V  pátek 8. července absolvovalo desetikilometrový „výšlap“  s  nordic 
walkingovými holemi deset zájemců. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit 
z toho, že něco udělali pro své zdraví, ale také krásné výhledy do krajiny 
okolo Plumlova, Alojzova a Mostkovic.

Přinášíme Vám sérii dalších testů, kte-
ré se vztahují k projektu Rozvoj profes-
ních schopností sociálních pracovníků 
měst Střední Moravy

Vyhodnocení naleznete v příštím vydání 
Radničních listů

TÝRÁNÍ

1. Je alkohol příčina týrání a zneužívání 
blízké osoby?

a) Ano, je to příčina těchto patologických jevů
b) Ne, jde pouze o „katalyzátor“  těchto pa-

tologických jevů
c) Jak kdy.

2. Co nepatří mezi typické znaky domácí-
ho násilí?

a) Soukromí je místo, kde dochází k násilí, 
nedosáhne zde veřejná kontrola.

b) Opakování a možný postupný nárůst 
intenzity násilných incidentů – izolace 
partnera.

c) Střídání rolí nebo rovné role.

3. Co není typické pro násilnou osobu?
a) Už na první pohled je jasné, že jde o 

násilníka.
b) Může to být kdokoliv, kdo společně 

sdílí společný byt nebo dům, sociální status, 
náboženské vyznání, vzdělání ani přísluš-
nost k etniku nehraje významnou roli.

c) Častý je dvojí vzorec chování - na ve-
řejnosti je agresor slušný, ovládá se, v sou-
kromí je násilnický, bezohledný a krutý.

4. Co je to stalking?
a) Pronásledování, nebezpečné vyhrožování, 

zastrašování.

b) Souhlas s názorem partnera, když on na 
tom trvá.

c) Druh autostopu.

5. Co není chybou při jednání s obětí týrá-
ní nebo zneužívání v 1. kontaktu?

a) Zlehčování (podceňování) závažnosti do-
mácího násilí.

b) Přeceňování (nadhodnocení) závažnosti 
domácího násilí.

c) Eliminace sekundární viktimizace.

INSPEKCE

1. Inspekce poskytování sociálních služeb 
se řídí:

a) zákonem o státní kontrole
b) zákonem o sociálních službách
c) oběma výše uvedenými normami

2. Povinností kontrolních pracovníků je:
a) seznámit  ústně poskytovatele s  výsled-

kem inspekce
b) seznámit poskytovatele s  výsledkem in-

spekce dopisem
c) seznámit ústně poskytovatele s  výsled-

kem inspekce a předat  mu jedno vyhotovení 
inspekční zprávy

3. Výsledek inspekce  lze napadnout :
a) písemnými  námitkami, které nepodléhají 

režimu správního řízení
b) odvoláním ve správním řízení
c) tím, že poskytovatel nepřevezme inspekč-

ní zprávu

4. Předmětem inspekce poskytování soci-
álních služeb :

a) jsou povinnosti poskytovatelů uvedené v 
§88 a 89 zákona o sociálních službách

b) je kvalita poskytovaných služeb 

c) povinnosti poskytovatelů i kvalita posky-
tovaných služeb

5. Cílem inspekce poskytování sociál-
ních služeb je  primárně:

a) odstranění nedostatků  zjištěných in-
spekcí  - náprava stavu

b) zrušení registrace sociální služby, 
která nesplnila standardy kvality

c) získání informací o provozu služby

NÁVŠTĚVA V BYTĚ

1. Formy týrání
a) Fyzické, psychické a emoční
b) Psychologické, fyzické a sexuální
c) Fyzické, psychické a sexuální

2. Zóny lidské vzdálenosti:
a) Osobní a veřejná
b) Intimní, osobní, sociální a veřejná
c) Pozitivní a negativní

3. Komunikační styly
a) Chování pasivní, agresivní, manipu-

lativní a asertivní
b) Chování impulsivní, přizpůsobivé, 

autoritativní a submisivní
c) chování introvertní, extrovertní a 

asertivní

4. Podmínky správné komunikace
a) Porozumění, vstřícnost, ohledupl-

nost, srozumitelnost 
b) Úcta, ocenění, opravdovost a aserti-

vita
c) empatie, respekt, ocenění, autenticita 

a aktivní naslouchání

5) Sociální diagnóza
a) zjištění závad problémové situace, 

příčinné faktory vnitřní a vnější, kladné 
a záporné stránky, plán k odstranění pro-
blémové situace

b) navázání komunikace, odstranění 
problémů v komunikaci, navázání kontak-
tu s okolím klienta

c) zjištění příčin problémového chování, 
navázání kontaktu a rekapitulace problémové 
situace

OPATROVNICTVÍ

1) osoba může být zbavena svéprávnosti 
(svých práv):

a) na základě rozhodnutí soudu
b) osoba nikdy nemůže být zbavena
c) jen na přechodnou dobu na základě lékař-

ského posudku

2) kolik druhů opatrovnictví existuje:
a) dva
b) čtyři
c) tři

3) kdo může být ustanoven opatrovníkem:
a) příbuzný, jiná osoba, která splňuje pod-

mínky pro stanovení opatrovníkem a orgán 
místní správy

b) rodina, obecní úřad s rozšířenou působ-
ností, jiná způsobilá osoba

c) rodina, obecní úřad, poskytovatel sociální 
služby

4) V procesu řízení o způsobilosti má oso-
ba právo si:

 a) Vybrat advokáta, který ji zastupuje a ná-
klady hradí stát

b) Vybrat advokáta, který ji zastupuje a ná-
klady nehradí stát

c) Vybrat advokáta, který ji zastupuje a žádat 
o úhradu nákladů soud, který rozhodne 

5) Jaké druky zbavení způsobilosti k práv-
ním úkonům v ČR jsou:

a) Dočasné, úplné a částečné
b) Krátkodobé a úplné
c) Úplné a dočasné

Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy
ZAPOJTE SE DO ŘEŠENÍ – BUDETE ZAŘAZENI DO SLOSOVÁNÍ O VĚCNÉ CENY! VYPLNĚNÉ TESTY VČETNĚ KONTAKTU 

NA VÁS ODEVZDEJTE DO 20/8/2011 NA INFORMAČNÍ SLUŽBU MĚSTSKÉHO ÚŘADU PROSTĚJOV.
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Zvyšování bezpečnosti dopravního provozu v Prostějově v roce 2011
Město Prostějov získalo dotace z roz-
počtu Olomouckého kraje na realiza-
ci dopravně inženýrských opatření na 
pozemních komunikacích vedoucích 
ke zvyšování bezpečnosti dopravního 
provozu.
Podané žádosti o dotace byly  vyhodno-
ceny Komisí pro dopravu Olomouckého 
kraje a doporučeny k spolufi nancování. 
Poskytnutí příspěvků Městu Prostějov již 
schválilo Zastupitelstvo Olomouckého 
kraje.
Realizace projektu Bezpečnostní doprav-
ní opatření na ul. Na Hrázi v Prostějově 
byla podpořena částkou cca 400 tis. Kč 
a realizace projektu Zvýšení bezpečnosti 
dopravy na ul. Kostelecká v  Prostějově 

částkou cca 200 tis. Kč.
V ul. Na Hrázi budou  rozšířeny dva zá-
livy pro autobusy městské hromadné 
dopravy a mezi těmito zálivy bude nově 
vybudován přechod pro chodce se stře-
dovým ochranným ostrůvkem. Součástí 
bezpečnostních opatření bude i nové do-
pravní značení a osvětlení přechodu pro 
chodce. Vybudování zálivů a ostrůvku si 
bohužel vyžádá částečnou uzavírku vo-
zovky v délce cca 100 m. Po dobu uzavír-
ky bude veškerá doprava včetně vozidel 
hasičů, záchranné služby a autobusové 

dopravy využívat volné jízdní pruhy. Po 
dobu uzavírky budou zastávky „Prostějov 
u rybníka„ na severní i jižní straně silnice 
zrušeny. Spoje MHD budou tyto zastáv-
ky vynechávat. Předpokládáme, že práce 
na vozovce a související uzavírky budou 
ukončeny v průběhu září.

Další přechod pro chodce bude vybudo-
ván v místě průchodu bytovým domem 
z ul. Palečkova. Přechod bude nasvětlen 
a označen svislým a vodorovným do-
pravním značením.
 Ing. Karina Vypušťáková, 
 Odbor rozvoje a investic

Olomoucký kraj fi nančně podpoří výstavbu 
nové cyklistické stezky v ulici Bratří Čapků

Město Prostějov získalo z rozpočtu Olomouckého kraje dotaci ve výši 350 tis. Kč na vybudová-
ní cyklistické  stezky v ulici Bratří Čapků. 
Projektová žádost uspěla při hodnocení Komisí pro dopravu Olomouckého kraje a spolufi nan-
cování projektu již schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje.
Nová cyklistická stezka o délce cca 150 m bude vedena mezi ulicí Sportovní a ulicí Tyršovou. 
Cyklostezka naváže na cyklistickou stezku vedoucí z Prostějova do Kostelce na Hané.
Souběžně s výstavbou cyklostezky proběhne i rekonstrukce komunikace v ulici Bratří Čapků.

„Vzhledem k  našemu předpokladu je 
nutno konstatovat, že se toto projednávání 
poněkud protáhlo. Řada dotčených orgánů 
např. Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo 
dopravy ČR, Hasičský záchranný sbor Olo-
mouckého kraje a Odbor kultury a památ-
kové péče Krajského úřadu Olomouckého 
kraje vydala s ohledem na některé návrhové 
oblasti v  územním plánu negativní stano-
visko. Bylo nutno vést se zástupci těchto 
dotčených orgánů řadu jednání, než se do-
spělo k  závěrům, které vyhovovaly oběma 
stranám,“ říká místostarosta Zdeněk Fišer 

s tím, že nyní je nutno, podle požadavků ve 
stanoviscích jednotlivých dotčených orgánů 
i připomínek a požadavků města, upravit 
návrh nového územního plánu a takto při-
pravený návrh nového územního bude po-
stoupen nadřízenému orgánu pro územní 
plánování - Odboru strategického rozvoje 
kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
k vydání stanoviska. 

Pokud bude jejich stanovisko kladné a 
návrh bude doporučen k  vedení řízení o 
územním plánu v souladu s § 51 stavebního 
zákona, bude následovat zahájení veřejného 

projednávání. Termín veřejného projednání 
bude  oznámen prostřednictvím městského 
webu a místních médií. Zároveň bude tento 
termín doručen veřejnou vyhláškou, vy-
věšenou na úřední desce města a bude zde 
oznámeno místo a doba, kde bude moci ve-
řejnost do návrhu nového územního plánu 
nahlížet, bude zde uvedena internetová ad-
resa, na které bude umístěn návrh územní-
ho plánu v elektronické podobě a datum, do 
kdy bude moci veřejnost podávat případné 
připomínky a námitky – vše v souladu s § 52 
stavebního zákona. -hd-

Informace k pořizovanému novému územnímu plánu Prostějov
V současné době bylo dokončeno projednávání nového územního plánu Prostějov s dotčenými orgány 
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Ruth Schwartz slaví devadesátiny

Prostějovská rodačka Ruth Schwartz
Süsskindová oslaví 2. srpna své 90. naroze-
niny. 
Ruth navštěvovala 5 let obecnou školu v
Komenského ulici, 4 roky reálné gymnázium
a 2 roky obchodní školu. Půl roku byla v
„hospodyňské“ škole ve Vyškově, ale tam se
moc nenaučila, hlavně ne o práci v zeměděl-
ství. Bylo jí 17 a chtěla odejít do Palestiny...
Certifikáty pro Palestinu ještě nebyly; prostě-
jovská organizace hnutí mládeže ji tedy posla-
la do Brna, aby přichystala skupinu mládeže
mezi 15 a 17 lety pro Palestinu. Dopoledne
pracovala v úřadě sionistické organizace
Hechaluc; dostávala plat, najala si pokoj u
židovské vdovy, kde se i stravovala. Po něko-
lika měsících ji vedení poslalo jako pomocni-
ci do dvou táborů mládeže, která se připravo-
vala na odjezd do Palestiny. Tam poznala
svého budoucího manžela Jindřicha zvaného
Páni. 
Vypukla II. světová válka. V té době pracova-
la Ruth v Praze. Dostala dovolenou a tak
odjela s Pánim do Prostějova představit rodi-
čům svého snoubence. Z Brna přijeli i jeho
rodiče a slavili zasnoubení. Ruth se však
proto, aby mohla odcestovat do Palestiny,
vdala za Waltra Spitze, který již dříve získal
certifikát a odvezl ji jako svou ženu.  
Páni (Jindřich, Zvi Schwarz, * 17. 12. 1915 v
Brně) odjel do Palestiny začátkem listopadu
1939 se skupinou mládeže od 15 do18 let,
Ruth koncem listopadu odvezla na lodi Gali-
lea dětský transport, skupinu 16 dětí do 15 let.

Česká skupina, která přijela do Palestiny
několik měsíců před skupinami Ruth a Páni-
ho, dostala v kibucu Kirjat Benjamin nedale-
ko Haify malý pozemek a 4 dřevěné domky. 
Kvůli válce neexistovaly žádné styky s
domovem, Páni a Ruth nemohli zrušit svoje
sňatky „na oko“. Byli se tedy poradit s
rabínem. Vysvětlili mu svou situaci a on byl
ochoten oddat je podle židovského zákona.
Zapsal je jako uprchlíky z Evropy, kteří
nemají doklady. To bylo 16. února 1940.

„Dostali jsme v Banetiv, tak se náš
kibuc jmenoval, malý pokojíček. Já jsem pra-
covala v továrně na konzervování ryb, poté v
prádelně, manžel v chemické čistírně. Po 1 a
½ roce jsme opustili kibuc a šli jsme do
Haify. Spolu s bratrancem, který se právě
oženil, jsme najali dvoupokojový byt, ale
domácnost jsme vedli každý samostatně.
Páni pracoval jako instalatér, elektrikář a
později jako fotograf. V roce 1946 otevřel se
svým přítelem obchod s fotografickými
potřebami a dárky na britské vojenské
základně nedaleko Haify. Já jsem pracovala
doma jako švadlena, šít jsem se naučila již v
dětství od maminky. 
Když začala válka o nezávislost Izraele, ode-
šel Páni do armády. Za několik měsíců jsem
byla i já „rekrutována“, ačkoliv jsem byla
vdaná, ale neměli jsme děti. Bylo mi tehdy
27 let. Civilní sňatky byly mezitím zrušeny a
naše židovská svatba potvrzena. Jako nová
vojačka jsem absolvovala 14denní cvičení,

pak jsem již mohla bydlet doma a pracovat
ve vojenském úřadě jako úřednice, vedla
jsem kartotéku. Byla jsem po půlroce propu-
štěna, protože jsem otěhotněla. 
Náš syn Jaakov se narodil 17. května 1949.
Maminka k nám přijela v roce 1949 ještě
před jeho narozením, otec zemřel v roce
1942 v New Yorku. Náš dobrý přítel nám
nabídl, že u nich může maminka bydlet,
dokud nenajdeme větší byt,“ vzpomíná
Ruth.
V roce 1953 se narodil druhý syn Chanan a
v roce 1959 nejmladší syn Adi.
Později začala Ruth pracovat a posléze vést
podnik WIZO, který vyráběl dětské šaty,

šatičky pro panenky a kostýmy pro Purim. 
Podnik WIZO pomáhal ženám, které
nemohly pracovat mimo domov. Pokud
měly doma šicí stroj, mohly si vyzvednout
nastříhané kostýmy, jeden hotový kostým
jako vzor a tak se naučit šít. Ruth zde praco-
vala až do důchodu a na žádost vedení
WIZO pokračovala ještě dalších 5 let (za
poloviční plat, poněvadž již dostávala
důchod), zapracovala novou sílu, která pak
převzala vedení podniku.
Dodnes pracuje dobrovolně v rámci „Bne
brit“ (Světová dobrovolná organizace) -
pomáhá v účetnictví, 1x týdně v knihovně v
domě seniorů, kde byl její manžel 10 let dob-
rovolným předsedou (zemřel 24. 3. 2005 v
Haifě). 
Třikrát týdně navštěvuje známé, kteří již
nemohou vycházet ven, nejsou schopni
opustit svůj byt, a povídá si s nimi. 

„Naši starou vlast a naše příbuzné
jsme navštívili s rodinou nejmladšího syna
hned v roce 1990. Ukázali jsme jim, odkud
pocházíme. Dříve jsme si to nemohli dovolit,
pro nás, izraelské občany, to za komunistické
totality bylo nemožné. V roce 1997 jsme
navštívili Českou republiku s druhým synem
a jeho rodinou, máme mnoho fotografií a
krásných vzpomínek. Třetí syn, nejstarší  Jaa-
kov, chce také brzy navštívit naše rodná
místa, ale bohužel to už nebude společně s
milovaným tatínkem,“ říká Ruth na závěr.

Článek i foto poslala prostějovská rodačka 
Eva Strnadlová, Trojanovice.

Redakčně zkráceno 



Podlehne kapitán Jack Sparrow nástrahám
tajemné Angelicy ?!
V hl.rolích J.Depp, P. Crúzová, I. McShane, K.
R. McNally, 128 min, český dabing, premiéra,
mládeži přístupný
21.00 Barbar Conan 3D

ÚTERÝ 30. SRPNA
18.30 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D
21.00 Barbar Conan 3D

Návrat k původním časům projekcí !!

STŘEDA 31. SRPNA
17.30 Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna 3D                          
20.00 Barbar Conan 3D
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Věnujte pozornost posunutým začátkům
představení v prázdninových měsících !!!

PONDĚLÍ 1. SRPNA
18.30 Ženy sobě
americká komedie
I komedie pro holky může mít koule ! 
Režie: Paul Feig, 125min., české titulky,
mládeži do 15 let nepřístupný
21.00 Ženy sobě

ÚTERÝ 2. SRPNA
18.30 Ženy sobě 
21.00 Ženy sobě 

STŘEDA 3. SRPNA
18.30 Ženy sobě  
21.00 Ženy sobě 

ČTVRTEK 4. SRPNA
18.30 Paul
americká komedie
Nedali byste si blízké setkání ?!
Režie: G. Mottola, 104 min, české titulky, ŠUP,
pro mládež do 12 let nevhodný  
21.00 TRANSFORMERS 3  3D
dobrodružný film
Vítej znovu ve světě robotů – už potřetí  - ale ten-
tokráte3 D!
V hl.rolích S. La Beouf, R. Hautington-
Whiteleyová. Režie:  Michael Bay, 138 min, český
dabing, repríza, 154 min. od 12 let přístupný

PÁTEK 5. SRPNA
18.30 Paul   
21.00 Transformers 3 3 D  

SOBOTA 6. SRPNA
18.30 Paul   
21.00 Cigán
koprodukční filmové drama 
K Bohu i Ďáblovi je stejně blízko 
V hl.roli : K.J. Mižigár  režie: Martin Šulík, 
107 minut, české titulky, premiéra, ŠUP,  pro
mládež do 12 let nevhodný
NEDĚLE 7. SRPNA
18.30 Paul    
21.00 Cigán

PONDĚLÍ 8. SRPNA
18.30 Mechanik zabiják
americký akční thriller 
Zodpovědní budou pykat !!!   
V hl.rolích : J. Statham, B. Foster, D.
Sutherland. Režie: S. West , 93 min, české titul-
ky, premiéra. Mládeži 15 let nepřístupný 
21.00 Mechanik zabiják 

ÚTERÝ 9. SRPNA
18.30 Jmenuji se Oliver Tate
britská komedie
„Britská odpověď na Amelii z Montmartru“ 
Režie: Richard Ayoade, 97 minut, české titulky,
premiéra,  pro mládež do 12 let nevhodný
21.00 Mechanik zabiják

SŘEDA 10. SRPNA
18.30 Jmenuji se Oliver Tate 
21.00 Mechanik zabiják

Dlouho ocekávaný film hrajeme
v mimořádném čase - v 18,00 hodin

ČTVRTEK 11. SRPNA
18.00 Auta 2  3 D
animovaná rodinná komedie 
Znovu na závodech ...
Režie: J. Lasseter, český dabing, 110 minut, pre-
miéra, mládeži přístupný
21.00 Zkažená úča  americká komedie   
Takové učitelky u nás nemáme, naštěstí! Nebo
snad ano ?
V hl.rolích : C. Diazová, J. Timberlake aj. Režie:
J. Kasdan, 92 min, č. titulky, premiéra, do 12 let
nevhodný   

PÁTEK 12. SRPNA
18.00 Auta 2 3D 
21.00 Zkažená úča

SOBOTA 13. SRPNA
18.00 Auta 2 3 D     
21.00 Zkažená úča 

NEDĚLE 14. SRPNA
18.00 Auta 2 3 D         
21.00 Zkažená úča 

PONDĚLÍ 15. SRPNA
18.30 Zrození  Planety Opic
americké sci-fi 
…další zpracování známého příběhu….
V hl.rolích J. Franco, T. Felton, B. Cox  režie: R.
Wyatt, XX min, český dabing,
21.00 Zrození Planety Opic

ÚTERÝ 16. SRPNA
18.30 Zrození Planety Opic     
21.00 Zrození Planety Opic  

STŘEDA 17. SRPNA
18.30 Zrození Planety Opic  
21.00 Strom života
americké podobenství  
V hl.rolích B. Pitt, S. Penn, J, Chastainová aj.
Režie: T. Malik,  138 min, české titulky, pre-
miéra, 

ČTVRTEK 18. SRPNA
18.30 Zrození Planety Opic   
21.00 Strom života 

PÁTEK 19. SRPNA
18.30 Zrození Planety Opic      
21.00 Strom života

SOBOTA 20. SRPNA
18.30 Jana Eyrová
britské romantické drama   
Nové – a o poznání temnější – zpracování
známého příběhu…..
V hl.rolích M. Wasikovská, J. Denchová ,M.
Fassbender, J. Bell. Režie: C. Fukunaga, 115
min, české titulky, premiéra, do 12 let nevhodný. 
21.00 Jana Eyrová   

NEDĚLE 21. SRPNA
18.30 Jana Eyrová      
21.00 Jana Eyrová   

Dlouho ocekávaný film hrajeme
v mimořádném čase - v 18,00 hodin

PONDĚLÍ 22. SRPNA
18.00 Šmoulové 3 D
americký kombinovaný film   
Gargamel je vypudil z rodné vesnička a ocitli
se… v New Yorku !!!
Režie: R. Gosnell, 102 min, český dabing, pre-
miéra, mládeži přístupný 
21.00 Captain America: První Avenger
3D  americké akční sci-fi
Přichází nový superhrdina – Captain America!
V hl.rolích K.Ch. Evans, S. L. Jackson, S. Tucci,
T. Lee Jones. Režie: J. Johnston, české titulky, XX
min, premiéra , pro mládež do 12 let nevhodný. 

ÚTERÝ 23. SRPNA
18.00 Šmoulové 3 D
21.00 Captain America: První Avenger 3D

STŘEDA 24. SRPNA
18.00 Šmoulové 3 D   
21.00 Captain America: První Avenger 3D

ČTVRTEK 25. SRPNA
18.00 Šmoulové 3 D   
21.00 Captain America: První Avenger 3D 

PÁTEK 26. SRPNA
18.00 Šmoulové 3 D       

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

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

21.00 Captain America: První Avenger 3D

SOBOTA 27. SRPNA
18.00 Šmoulové 3 D         
21.00 Barbar Conan 3D 
americký akční film         
Osudy Conana při jeho cestě za pomstou smrti
svého otce a vyvraždění rodné vsi…..
V hl. roli : J. Momoa režie: M. Nispel, 110 minut,
české titulky, pro mládež do 12 let nevhodný  

NEDĚLE 28. SRPNA
18.00 Šmoulové 3 D   
21.00 Barbar Conan 3D

PONDĚLÍ 29. SRPNA
18.30 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna  3D  
americký dobrodružný film

BIO KORUNA

BIO KORUNA
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Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv-
na divákům znovu představuje zábavu,
dobrodružnou atmosféru a humor, které byly
hlavním důvodem obrovského úspěchu celé
série – to vše navíc tentokráte v systému
Disney Digital 3D. Johnny Depp se vrací ve
své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa ve
filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Když
se mu do cesty připlete tajemná Angelica
(Penelope Cruz), není si jistý, zda se zamilo-
val, nebo zda se jedná o nemilosrdnou pod-
vodnici, která ho využívá k tomu, aby nalez-
la legendární Pramen mládí. Když ho přinu-
tí vstoupit na palubu lodi Queen Anne's
Revenge, které velí slavný a obávaný pirát
Černovous, ocitá se Jack na neočekávaném
dobrodružství, během kterého nemá tak
docela jasno v tom, kdo je pro něj větší hroz-
bou: zda Černovous či Angelica, se kterou
sdílí tajuplnou minulost.
Mezinárodní obsazení série zahrnuje vete-
rány, kterými jsou Geoffrey Rush jako

pomstychtivý kapitán Hector Barbossa a
Kevin R. McNally jako Joshamee Gibbs,
dlouholetý přítel kapitána Jacka, spolu se
Samem Claflinem jako oddaným misio-
nářem a Astrid Berges-Frisbey jako záhad-
nou mořskou pannou.

Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace
čtenářů a diváků po celém světě, si nyní díky
novému a odvážnému filmovému zpracování
nachází cestu k nové generaci. Režisér
Fukunaga vypráví životní příběh Jany Eyrové
(Mia Wasikowska) prostřednictvím flashbac-
ků, které mapují dramatické a pohnuté situace,
jež zoufalou a vyděšenou mladou ženu přived-
ly až do domu duchovního otce Johna Riverse
(Jamie Bell), v jehož harmonické domácnosti
se chce nadobro odstřihnout od minulosti.
Jane jako malá holka osiřela a ujala se jí teta,
paní Reedová (Sally Hawkins), která s ní
zacházela jako s kusem hadru. Když jí bylo
deset, vyhodila ji z domu. Její další kroky
vedly do charitní školy v Lowood, kde se k ní
nechovali o mnoho líp. Přesto měla takhle
životní etapa dvě výhody, chytrá Jane tu získa-
la dobré vzdělání a navíc poprvé v životě našla
spřízněnou duši v podobě kamarádky Helen
Burnsové (Freya Park). Její nevyléčitelná
nemoc donutí Jane spálit mosty a vydat se z

relativního bezpečí internátní školy vstříc neji-
stému osudu. Shodou náhod se ocitne na
odlehlém panství Thornfield, kterému pevnou
rukou vládne charismatický pan Rochester
(Michael Fassbender). Bohužel ani na
Thornfieldu ji štěstí nepokvete, můžou za to
zdánlivě nevysvětlitelné a dost strašidelné
úkazy, ke kterým tu dochází, a také čím dál
temnější Rochesterovy nálady. Děsivá noc, po
které už nic nebude jako dřív, ji donutí k
dalšímu útěku. Tuší však, že Thornfield neo-
pouští navždy. 

JANA EYROVÁ Režie: Cary Fukunaga

Smolařka Annie (Wiig) je všechno, jen
ne úspěšná. Pochybné milence opouští
nedůstojně (většinou přes plot), v práci
ji terorizují zákazníci (a ona je, takže
nad ní permanentně visí hrozba vyhazo-
vu). Jediný světlý bod v jejím životě
představuje kamarádka Lillian (Maya
Rudolph). Ta jí právě oznámila, že se
bude vdávat, a Annie jako nejlepší
kámoška pochopitelně slíbila, že jí se
svatebními přípravami pomůže. Snaží
se o to víc, že se svou troškou do mlýna
chtějí přispět i další čtyři Lillianiny
přítelkyně, mezi nimiž vyniká krásná,
bohatá a chytrá Helen (Rose Byrne). A
tak Annie pomáhá a plánuje jako o život
a jak už to v její tragické realitě bývá, na
co sáhne, to přinejlepším selže,
případně skončí zatčením, otravou jíd-
lem, ohavnou scénou, v níž hraje hlavní
roli čokoládová fontána, nebo sexem s
dopravákem. Vyberte si, co z toho je

nejhorší. Možná to, že Lillian dochází s
(pomalu bývalou) kamarádkou trpěli-
vost. 

ŽENY SOBĚ Režie: Paul Feig

Narodit se tady znamená dostat hned do
kolíbky nesmazatelný cejch. Vaše budoucnost
tady je jasná. Není žádná. Uznávaný sloven-
ský režisér Martin Šulík natočil nesmlouvavý
film z míst, která civilizace vyvrhla ze svého
lůna. I přesto se i tady rodí lidé, kteří chtějí žít
a plnit si své sny.
Adamovi, čtrnáctiletému romskému chlapci z
osady, zabijí otce. Nikdo neví, co se stalo.
Nejsou svědkové ani důkazy. Matka po
pohřbu dlouho netruchlí. Chce zabezpečit
děti, a tak se provdá za otcova bratra – zlodě-
je a lichváře Žiga. Adamovi se ze dne na den
změní život. Najednou dospěl. Pomáhá
matce, stará se o sourozence a snaží se je
ochránit před Žigovým vlivem. Má jen dvě
radosti – boxerský trénink a černookou Julku.
Když matku odvezou do porodnice, otčím
vtáhne Adama a jeho bratry do svých pochyb-
ných kšeftů. Při jedné krádeži chlapce zadrží
policie a před vězením je zachrání jen to, že
nejsou plnoletí. Adam postupně ztrácí všech-
ny jistoty. Vyhodí ho z boxerského oddílu,
Julku rodiče pošlou do Čech. Chlapec se čím
dál častěji dostává do konfliktu se zákony
vlastní komunity. V hádce s cynickým Žigem

pochopí, kdo stojí za otcovou smrtí. Pokouší
se uniknout z beznadějné situace, ale jeho
snaha končí tragicky.
Dřív než jsme začali psát scénář, cestovali
jsme po romských osadách, setkávali se se
zajímavými lidmi, kteří se před námi otevřeli
a vyprávěli nám své příběhy. Z jejich
vyprávění se poskládal náš film. Nechtěli
jsme Romy mytizovat, folklorizovat ani
romantizovat. Chtěli jsme pravdivě zachytit
jejich život, protože život v romské osadě je
odrazem našeho světa. Pouze je v něm všech-
no emotivnější, vyhrocenější a přímočařejší,“
vysvětluje režisér Martin Šulík.

CIGÁN Režie:Martin Šulík

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a
jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák,
se dostanou na úžasná místa, když je jejich
cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit
ve vůbec prvním celosvětovém závodě
Grand Prix, kde se má rozhodnout o nej-
rychlejším autě na světě. Ale cesta na šam-
pionát je plná děr, objížděk a komických
překvapení, když se Burák připlete do
svého vlastního netušeného dobrodružství -
mezinárodní špionáže. Burák, který je roz-

polcený tím, že má Bleskovi McQueenovi
pomáhat ve vysokém závodu a zároveň se
účastnit špionážní mise s nejvyšším utaje-
ním, se na své cestě plné akcí dostane do
honičky, která ho zavede do ulic Japonska a
Evropy, kde ho stopují jeho přátelé a sledu-
je celý svět. K legraci, která se odehrává v
rychlém tempu se přidává pestrá směsice
nových účinkujících aut včetně tajných
agentů, hrozných darebáků a mezinárod-
ních soupeřů. 

AUTA 2  Režie: John Lasseter, Brad Lewis

Graeme (Simon Pegg) a Clive (Nick
Frost) přijeli do Ameriky na dovolenou,
během níž chtěli procestovat všechna
místa proslulá údajným výskytem UFO.
Cesta probíhala podle plánu, dokud
nenarazili na titulního hrdinu. Byť jako
všichni správní ufologové v existenci
mimozemšťanů bezmezně věřili, Paul je
poněkud zaskočil. Přestože vypadá jako
typický „emzák“, chová se jako zastyd-
lý puberťák, tedy úplně stejně jako
Graeme a Clive, jen s kapkou americké
suverénnosti navíc. Po počátečním oťu-
kávání zjistí, že si navzájem docela
rozumějí, takže Graeme a Clive Paulovi
nabídnou, že ho odvezou na místo
„kdesi mezi lesy“, kam si pro něj přiletí
jeho soukmenovci. Kamarádskou idylu
bohužel vážně narušují dvě externí
hrozby. Když vám zdrhne mimoze-
mšťan, tak se ho snažíte dostat za
každou cenu, což je úkolem agenta tajné
vládní agentury (Jason Bateman), který
má k ruce dva neschopné poskoky a
zpruzenou šéfku na telefonu. Nebezpečí
číslo dvě pak představuje nerudný nábo-

ženský fanatik, jemuž naše trojka nedo-
patřením unesla celkem rajcovní dceru
(Kristen Wiig), a on se ji snaží získat
zpět s pomocí nabité kulovnice.

PAUL Režie:Greg Mottola

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA Režie:Rob Marshall
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Hudební festival židovských inspirací
Pořádá kapela Létající rabín ve spolupráci s Městským divadlem a Městem Prostějov

2. 9. pátek přednáškový sál
19 hodin MOJŠE BAND

Progresivní klezmer v podání originálních mladých muzikantů ze Slo-
venska. (cimbál, tuba, akordeon)

24. 9. sobota přednáškový sál
19 hodin KLEZMEHRIN

Skvělý klezmerský kvartet z Brna s tradičním repertoárem.
(klarinet, bajan, mandolína, tuba)

1. 10 sobota přednáškový sál
19 hodin KLEC

Legendární kapela z Prahy. Svérázní průkopníci klezmeru v Čechách.
(příčná flétna, saxofon, akordeon, el. kytara, bicí, baskytara)
www.klec.cz

22. 10. sobota přednáškový sál
19 hodin NACHES

Vynikající klezmerský ansámbl z Ostravské univerzity.
(klarinet, housle, koncertina, kontrabas, zpěv)
http://adash.osu.cz/naches.php

4. 11. pátek přednáškový sál
19 hodin SIMCHA

Převážně dívčí klezmerová kapela z Ostravy, kterou musíte slyšet i vidět.
(housle, příčná flétna, akordeon, viola, kontrabas)
www.simcha.cz

19.11. sobota přednáškový sál
19 hodin HA CHUCPA

Klezmer, židovství, hledání idnetity...  Známý soubor z Brna.
(klarinet, housle, hoboj, violoncello, akordeon, klavír, zpěv)
www.hachucpa.estranky.cz

21. 12. středa divadelní sál

19 hodin LÉTAJÍCÍ RABÍN
Slavnostní koncert domácího (prostějovského) ansámblu, 
který slaví 10 let!
www.letajicirabin.cz

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

LISTOPAD

PROSINEC
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V sobotu dne 16. 7. 2011 se uskutečni-
la benefiční akce Rockové léto na pod-
poru ARCUS - ONKO CENTRA. Akce
byla zahájena v areálu Olše na Červen-
ce v 16 hod. 
V programu vystoupily rockové skupi-
ny Storn, Harlej, R.I.B., Stracené Ráj,
Orchidea. Venefica, Ramayana a Trifid.
Všechny kapely se zřekly honoráře.
Záštitu nad akcí převzalo město Čer-
venka. Počasí  akci konečně přálo a
více než 1200 účastníků si mohlo
poslechnout kvalitní rockovou hudbu
až do konce akce do 3hod. rána
17.7.2011.
Moc děkujeme všem, kteří se akce

zúčastnili a podpořili jí. Jedním
z mediálních partnerů bylo i Zdravé
město Prostějov.  
Tato benefiční akce na Litovelsku
pomohla občanům se dozvědět o čin-
nosti našeho občanského sdružení. 
Další benefiční akce pod názvem Roc-
kové léto proběhne opět na Července
27. 8. 2011. Účastníci se mohou těšit na
skvělé kapely z Česka i Slovenska.

Jana Koželská
předsedkyně představenstva

ARCUS - ONKO CENTRUM
nositelka Ceny Olgy Havlové

signatářka Pařížské charty
www.arcus-oc.org

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 

– EKOCENTRUM IRIS
POŘÁDÁ TYTO AKCE:

akce na pomoc přírodě

Den pro přírodu
KDY: sobota 30. července
KDE: bude upřesněno (dle počasí a
počtu přihlášených) na www.iris.cz

Akce pro všechny, kteří chtějí přiložit
ruku k dílu a pomoci přírodě na Prostě-
jovsku. Zapojíme se do hrabání pose-
čeného sena, budování kamenic pro
plazy a motýly nebo hloubení tůněk pro
obojživelníky a vodní bezobratlé. To vše
na přírodovědně cenných lokalitách v
blízkosti Prostějova. Nářadí a občer-
stvení zajistíme!
Nutno se předem přihlásit na tel. 603
730 594 nebo na iris@iris.cz. Přihláše-
ným účastníkům budou podány bližší
informace. 

akce pro veřejnost
Křížem krážem Kosířem
Kdy: čtvrtek 4. srpna
Kde: sraz v 7:50 ve vestibulu hl. nádra-
ží ČD

Vycházka z Čelechovic na Hané přes
vrchol Kosíře do Slatinic. Povídání o
zastaveních naučné stezky, drobné akti-
vity pro děti. Délka trasy max. 10 km.
Odjezd v 8:02 vlakem z hl. nádraží do
Čelechovic. Návrat vlakem ze Slatinic v
odpoledních hodinách. 

vycházka pro veřejnost
Vycházka biokoridorem 
Hloučela s aktivitami pro děti 
KDY: čtvrtek 18. srpna 
KDE: sraz v 9:00 u mostu přes Hlouče-
lu na Olomoucké ulici
Trasa je vhodná i pro kočárky. Projde-

me si naučnou stezku směrem k Abra-
hámkovi. 

vycházka a exkurze
Záchranná stanice 
a biocentrum Mokroš
KDY: čtvrtek 25. srpna 
KDE: sraz v 9:10 před Albertem u auto-
busového nádraží
Vycházku zahájíme v Němčicích nad
Hanou návštěvou Záchranné stanice
pro handicapované živočichy. Odtud
dojdeme podél cyklostezky do Mořic k
blízkému biocentru Mokroš s ptačí
pozorovatelnou a informačními panely. 
Odjezd v 9:20 do Němčic, návrat z
Mořic nebo z Nezamyslic do 16 hod. 

vycházka
Vycházka za studánkami v okolí
Divokého potoka
KDY: sobota 27. srpna 
KDE: odjezd vlakem z hl. nádraží 
v 8:02 do Čunína

Vycházka za studánkami nacházejícími
se v lesích mezi Stražiskem a Čunínem.
Odjezd vlakem do Čunína, odtud pro-
jdeme údolím Divokého potoka, přes
chatové osady přejdeme k dalšímu les-
nímu údolí podél Bukovanky, odtud se
vrátíme  zpět do Malen a Stražiska.
Délka trasy: max. 7 km. Návrat vlakem
ze Stražiska dle počasí mezi 15. a 17.
hodinou.

AKCE FINANČNĚ PODPOŘILI:
ČSOB prostřednictvím Nadace VIA,

Nadační fond Veolia 
a Nadace Partnerství v rámci 

Blokového grantu – Fondu pro NNO

BENEFIČNÍ AKCE ROCKOVÉ LÉTO
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Akce plánované na srpen
Prázdninová otevírací doba ICM Prostějov

Během srpna bude ICM Prostějov otevřeno
denně od 10:00 do 16:00 hod., pouze v ter-
mínu od 1. 8. do 12. 8. bude ICM zavřeno
z důvodu letní dovolené. 

Prázdninové opáčko aneb Předveďte, 
co umíte s počítačem

Chcete si zopakovat základy práce s počíta-
čem? Vyzkoušet si něco nového? Pak se
podívejte na www.icmprostejov.cz, nebo při-
jďte do ICM, kde najdete zadání úkolů
zaměřených na práci s počítačem, Word,

Internet apod. Od srpna si také můžete přijít
vyzkoušet práci na novém systému Win-
dows 7. Zašlete-li hotový úkol na adresu
icm@cmg.prostejov.cz, budete zařazeni do
slosování o USB rozbočovač a flash disk.

Školní časopis roku 
Vydáváte časopis nebo noviny v tištěné nebo
elektronické podobě pro své spolužáky,
kamarády? Pokud ano, můžete ho přihlásit
do krajského kola soutěže školních časo-
pisů a novin Školní časopis roku. Stačí vypl-
nit přihlášku a zaslat ji s alespoň 2 čísly vaše-
ho školního časopisu nebo novin, které vyšly
v období let 2010 - 2011.

Informační centrum pro mládež při CMG  
Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553
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ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 
POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 15.
00 do 16. 00 hodin. 23. 8. ve 13. 20 hodin přechází Slunce ze znamení Lva
do znamení Panny. 

NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se konají
každé pracovní pondělí a čtvrtek od 21. 30 do 22. 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 děti 30 Kč.

1. – 5. 8. VŽDY V ČASE OD 10. 00 HODIN VII. ŠKOLIČKA PRO 5 – 11 LETÉ
DĚTI ZAMĚŘENÁ NA SEZNÁMENÍ S DALEKOHLEDEM
Cyklus na sebe navazujících setkání seznamující se stavbou a účelem dalekohledů.
Jejich využití při pozorování objektů nejen ve sluneční soustavě, ale i ve větších
vzdálenostech. Celkový poplatek 50 Kč.

1 - 5. 8. VŽDY VE 14. 00 HODIN „DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO“
Pozorování a povídání o Slunci. Pořad pro mladší děti s doprovodem. Závěr každého
setkání budou tvořit pohádky. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé
osoby a dvě děti 30 Kč.

8. – 13. 8. VŽDY V ČASE 20. 30 – 22. 30 HODIN NOČNÍ XXII. LETNÍ ZÁBAV-
NÁ ŠKOLA ASTRONOMIE „MĚSÍC A PERSEIDY, TO NEJDE DOHROMA-
DY“. Ryze prázdninová setkávání zájemců a nadšenců, které spojuje snaha o sofisti-
kované pozorování Měsíce, letních souhvězdí a meteorických rojů. Jedno noční set-
kání bude mimo Prostějov. Žádná omezení týkající se věku, vzdělání apod. Zaplace-
ním poplatku je možno se přihlásit kdykoliv, s rizikem, že počet účastníků je omeze-
ný na pouhých pět. Celkový poplatek, včetně učebnice, je 100 Kč. 

15. – 18. 8. VŽDY V ČASE 10. 00 – 11. 00 HODIN I. DENNÍ ŠKOLA PRO
SENIORY „SLUNCE“. Ryze prázdninová setkávání zájemců a nadšenců, které
spojuje snaha dovědět se o Slunci o něco více než je obvyklé. Určeno všem starším
zájemcům, žádná omezení týkající se vzdělání apod. Pro frekventanty je zajištěno
maximální pohodlí jak v přednáškovém sále (mj. zesílený zvuk v sále, chlazená a
filtrovaná voda), tak i u speciálních dalekohledů (netřeba pozorovat vestoje). Jedno
setkání bude vyhrazeno vycházce k prostějovským slunečním hodinám. Zaplacením
poplatku je možno se přihlásit kdykoliv, s rizikem, že počet účastníků je omezený.
Celkový poplatek je 50 Kč. 

VÝSTAVY
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

CO POZOROVAL UŽ 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.

První dvě jmenované výstavy také zdarma zapůjčujeme!

Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci srpnu tel. 582 344 130 

PADESÁT LET OD STARTU PRVNÍHO KOSMONAUTA
7. ČÁST - RAKETOPLÁN 

Sledujete-li na televizní obrazovce start
raketoplánu, tak vidíte celé vznášející se
soustavu. Ta je tvořena tělesem ve tvaru
řeckého písmene delta, na obrázku (z
www.kosmo.cz) označené „družicový
stupeň“ neboli z orbitálního návratové-
ho stupně (Orbiter) a ze startovacího
stupně. Ten vzniká spojením přídavné
„odhazovací nádrže ET (External
Tank)“ se dvěma startovacími motory
SRB (Solid Rocket Booster) na tuhé
pohonné hmoty po stranách. Družicový
stupeň je nejkomplikovanější částí celé-
ho kosmického transportního systému.
Jeho celková délka je  37 metrů a rozpě-
tí deltovitého křídla 24 m, hmotnost bez
pohonných hmot  68 tun. Pouze přední
část stupně je přetlaková a je v ní je

umístěna kabina, která může pojmout
sedm osob osádky a v nouzovém přípa-
dě ještě o tři více. V nákladovém prosto-
ru za kabinou osádky lze umístit užite-
čné zatížení o hmotnosti 29, 5 t, o maxi-
mální délce 18 m a maximálním průmě-
ru 5 m. Na povrchu orbiteru je přes
30000 destiček z křemenného skla, které
ho chrání před shořením při průletu
atmosférou při přistávání. Celý kom-
plex váží při startu více než 2000 tun.
Raketoplán startuje svisle, ale přistává
vodorovně na letišti jako bezmotorový
kluzák. 
Byly vyrobeny tyto exempláře orbiteru:
OV-099 Challenger [dokončen v r. 1982]
(zničen při explozi během vzletu
28.01.1986 na misi STS-51L)
OV-101 Enterprise (jen pro testovací lety v
atmosféře)
OV-102 Columbia [dokončen v r. 1979]

(zničen při přistávacím manévru
01.02.2003 po misi STS-107)
OV-103 Discovery [dokončen v r. 1983]
OV-104 Atlantis [dokončen v r. 1985]
OV-105 Endeavour [dokončen v r. 1991]
(vyroben jako náhrada za zničený Challen-
ger)

Pro pořádek se sluší dodat, že dva exem-
pláře obdobného kosmického nosiče, byly
vyrobeny i v tehdejším Sovětském svazu.
Do kosmu však vzlétl jenom jeden jmé-
nem Buran (viz foto), v tzv. automatickém
režimu, tj. bez lidské posádky. Stalo se tak

15. 11. 1988 z nového startovacího kom-
plexu na kosmodromu Bajkonur. Raketop-
lán se oddělil od nosné rakety 478 sekund
po startu a jeho samostatný let byl zahájen
ve výšce asi 160 km. Dvouimpulsním
manévrem přešel na téměř kruhovou
dráhu ve výšce 251 až 260 km. Po absol-
vování dvou oběhů kolem Země byl
zahájen brzdící manévr a po 3 hodinách a
25 minutách raketoplán úspěšně automa-
ticky přistál. Po rozpadu Sovětského svazu
se další start raketoplánu stále odkládal, až
byl nakonec celý projekt včetně rakety
Eněrgija zrušen.
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Slunce, Měsíc, hvězdy, vesmír … . Tajemné objekty odedávna přitahující pozornost
nejrůznějších lidí - šamanů, čarodějů, badatelů, astronomů, astrofyziků, astronau-
tů, a s nadsázkou lze říci, že téměř kohokoliv. Tázání se po smyslu vesmírných
hádanek mělo někdy život ohrožující dopady (Galileo), někdy přineslo mnohé
odpovědi (Kepler), jindy přispělo k  upřesnění (Koperník), ale především již před
dvaadvaceti lety dospělo k zásadnímu astronomickému počinu, tedy k založení pro-
stějovské Letní zábavné školy astronomie. Ta se tedy letos už bude konat po dvaa-
dvacáté. Lze hovořit o jisté tradici a promyšleném programu. Skvělou zprávou je, že
se na ni může přihlásit kdokoli. Složení účastníků bývá různorodé, ale žádný
strach! 

ZÁBAVNÁ LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE 
PRO SEDM ŠŤASTLIVCŮ PO DVAADVACÁTÉ!

Měsíc tak blízký i vzdálený. Jak vznikl? Jaká je jeho stavba a dráha? S čím vším se
můžeme setkat na měsíčním povrchu? Co jsou to padající hvězdy? A jak se připravit
na jejich pozorování v noci 12. na 13. srpna? Odpovědi na tyto a další otázky z oblas-
ti astronomie budeme společně nacházet při objasňování tajemství kosmických objek-
tů v rámci XXII. Zábavné letní školy astronomie na prostějovské hvězdárně.
Prostějovská hvězdárna nabídne sedmi zájemcům a to bez omezení věku i vzdělání,
možnost v týdnu od 8. do 13. srpna 2011 absolvovat již XXII. ročník Zábavné letní
školy astronomie. Ta má každý rok jiné zaměření. Letos bude v centru pozornosti náš
nejbližší vesmírný soused, Měsíc a meteorický roj Perseid. Škola zahájí svoji činnost
každý večer ve 20. 30 hodin teoretickou lekcí v přednáškovém sále. Po jejím skonče-
ní přejdou za příznivých povětrnostních podmínek zájemci ke hvězdářským daleko-
hledům a budou jimi pozorovat do 22. 30 hodin nejen Měsíc, ale seznamovat se také
budou i s letní hvězdnou oblohou. Každý z nich také obdrží učebnici stejného zaměře-
ní a na závěr certifikát o absolutoriu. Přihlášky formou platby kompletního školného
ve výši sto korun jsou již přijímány. -jp-

PRVNÍ ZÁBAVNÁ LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE PRO SENIORY
O tom, že lidská populace stárne, není pochyb. Vyšší věk však nemusí být spojen s
rezignací na osvojování si nových znalostí a zkušeností. A právě takovým zájemcům
nabídne prostějovská hvězdárna mezi 15. a 18. srpnem 2011 možnost navštěvovat
letní školu zaměřenou na nejbližší hvězdu, hvězdu života a smrti, na naše Slunce.
Předpokládáme, že čtyři setkání konané každé dopoledne mezi desátou a jedenáctou
hodinou v přednáškovém sále se zesíleným zvukem, vychlazenou vodou a u speciál-
ních dalekohledů, zaujmou. Přihlášky formou platby kompletního školného ve výši
symbolických padesáti korun jsou již přijímány. -jp-

OBSAH XXII. LETNÍ ŠKOLY:
ZAMĚŘENÍ: MĚSÍC A PERSEIDY?

Školné 100 Kč splatné nejpozději při vstupu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
PONDĚLÍ 8.8. 20,30 – 21,20 hod. - zahájení, vzájemné seznámení, organizační

informace, krátké bezpečnostní školení, co
nabízí noční obloha, souhvězdí, seznámení s
otočnou mapou hvězdné oblohy

21,30 – 22,30 hod. - za bezoblačné oblohy pozorování společně s
veřejností

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚTERÝ 9.8. 20,30 – 21,20 hod. - návštěva pozorovacího stanoviště, Měsíc I. 

21,30 – 22,30 hod. - za bezoblačné oblohy pozorovatelské prakti-
kum

------------------------------------------------------------------------------------------------------
STŘEDA 10.8. 20,30 – 21,20 hod. - Měsíc II., aktuální souhvězdí 

21,30 – 22,30 hod. - za bezoblačné oblohy pozorovatelské praktikum
ČTVRTEK 11.8.15,00  - 15,30 hod.- za bezoblačné oblohy pozorování Slunce  

20,30 – 21,20 hod. - jiné objekty aktuální noční oblohy
21,30 – 22,30 hod. - za bezoblačné oblohy pozorování společně 

s veřejností   
------------------------------------------------------------------------------------------------------
PÁTEK 12.8. 20,00 – 21,20 hod. - meziplanetární hmota

21,30  -  23,00 hod.- za bezoblačné oblohy pozorovatelské praktikum  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOBOTA 13.8. 20,30 – ??? hod. -  POZOROVÁNÍ MIMO HVĚZDÁRNU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nezapomeňte na: 
červenou baterku, sešit A4 s tvrdými deskami,
tužku, co nejpřesněji nastavené hodinky, teplé
oblečení, jídlo a termosku s horkým čajem (s
blížící se půlnocí zde bývají projevy hladu nej-
hlasitější) apod. Máte-li, pak také jakékoliv
svoje dalekohledy, mapky hvězdného nebe a
další astronomické pomůcky značky "MADE
IN DOMA DĚLÁNO". 
Před příchodem se do růžova vyspěte, 
zívání je neobyčejně infekční!

Ročním obdobím nazýváme časové
intervaly, které se během roku pra-
videlně opakují - jaro, léto, podzim
a zimu, které se ve středoevrop-
ských podmínkách pravidelně opa-
kují. Rozlišujeme však několik
druhů ročních období: astrono-
mické, klimatologické, fenologické,
biologické, agrometeorologické a
tzv. hydrologický rok. 

V astronomických ročenkách si
můžeme najít každý rok přesné
datum a čas tzv. astronomického
ročního období, které je určeno vli-
vem pohybu zeměkoule na oběžné
dráze a sklonem zemské osy k
rovině, kterou tvoří oběžná dráha
Země. Např. nejbližší aktuální infor-
mace zní: Slunce vstoupí do znamení
Raka dne 21. 6. 2011 v 19:16 hodin
letního času. V tu chvíli začne astro-
nomické léto, letní slunovrat. Už od
toho okamžiku se budou dny zkraco-
vat a noci prodlužovat.

Meteorologické roční období roze-
znáváme podle střídání synoptických
situací nad Evropou, podle rozložení
oblastí vysokého a nízkého tlaku
vzduchu a s tím spojený trvalý nebo
přechodný charakter počasí. Jaro
datujeme od 1. března do 31. května
a je charakterizováno ukončením
vlivu zimních anticyklon (oblastí
vysokého tlaku vzduchu) a naopak
nástupu cyklon (oblastí nízkého
tlaku vzduchu). V meteorologii
pojmenováváme i kratší roční období
jako např. Babí léto, které datujeme
mezi 21. zářím a 2. říjnem a které je
u nás charakteristické vlivem oblasti
vysokého tlaku vzduchu a tím slune-
čného počasí beze srážek. 

V klimatologii rozeznáváme tzv. kli-
matologická roční období, která
jsou závislá na zeměpisné šířce a
nadmořské výšce stanoviště.
Například podzim je charakterizován
rychlým poklesem teploty půdy,
vody a vzduchu. První klimatologic-
ký podzimní den datujeme od doby,
kdy poklesne průměrná denní teplota

pod hodnotu ročního průměru. Takže
zatímco v Praze byl klimatologický
první letošní podzimní den 14. září,
na vrcholcích Krušných hor je dato-
ván od 4. září. V klimatologii se dále
rozlišují pojmy jako předzimí tj. den
s průměrnou denní teplotou v inter-
valu 0 až 5 °C. 

Fenologická roční období rozlišuje-
me na základě typických růstových
fázích rostlin, které mají souvislost
zejména s teplotami vzduchu.
Obdobně je možné sledovat jednotli-
vá roční období podle chování živo-
čichů př. výskyt jednotlivých škůd-
ců). Hlavním znakem fenologické
zimy je vegetační klid, kdy jsou
dočasně zastaveny nebo omezeny
významné děje ve vývoji a růstu rost-
lin. 

Biologická roční období člověka je
posunuté přibližně o 1/8 dopředu
oproti astronomickému období.
Například jaro začíná 16. února, léto
1. května, podzim 16. srpna a zima
16. listopadu. Všichni si všímáme
jarní únavy nebo v zimním období
chuti na kaloricky vydatné potraviny.
Za hlavní synchronizátor sezónních
biorytmů člověka se považuje slune-
ční záření, jeho intenzita i délka
během roku. 

Agrometeorologický rok je podle
světové meteorologické organizace a
ročenky FAO složený z chladného
půlroku (od 1. dubna do 30. září) a
teplého půlroku. 

Hydrologický rok je definován k
vzhledem k hydrologickému cyklu.
Úzce souvisí s obdobím výskytu sně-
hových a dešťových srážek. Počátek
hydrologického roku je určen 
1. listopadem a končí 31. října.
Zjednodušeně ho lze charakterizovat
předpokladem, že v intervalu 12
měsíců všechny spadlé srážky na
povrch odtečou. Takže sněhové vlo-
čky, které spadnou v listopadu,
mohou odtávat až na jaře dalšího
roku.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci srpnu Když se řekne roční období...
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Mateřské centrum  Cipísek
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz

tel.: 602 364 868 tel.: 602 364 874
MC Dvořákova MC Sídliště svobody

V srpnu je MC pro veřejnost uzavřeno

- probíhá příprava na nový školní rok, dovolená a sanitární dny.

Provoz MC v novém školním roce bude zahájen v září 

pouze na pracovišti sídl.Svobody 6. 

Přihlášky do kroužků, kurzů a dalších aktivit MC od 1. 9.

Bližší informace budou zveřejněny koncem srpna

na webových stránkách MC.

Aktuální informace na www.mcprostejov.cz

mcprostejov@centrum.cz, tel. 723436339 nebo 602364868

Mateřské centrum přeje všem rodinám krásné léto!

Dne 14. 7. 2011 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do
života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města
Prostějova:

Kontakt pro vítání občánků je  tel: 582 329 620, další informace včetně termínů
vítání do konce letošního roku naleznete na www.prostejov.eu,  sekce DUHA.

Ondřej Mikula
Viktorie Komínková
Barbora Komínková
Natálie Krátká
Matyáš Polhoš
Tobias Šebák
Roman Miko
Lucie Jelínková
Pavel Tuček
Miroslav Vlk
Mikuláš Kryštof
Dominika Nevrlá
Karolína Novotná
Elena Hronková
Ondřej Kratochvíl

Kristína Jiroušková
Eliška Šefrnová
Sophie Papšová
Alex Spolenak
Eliška Naiclerová
Barbora Vinklerová
Michaela Juračková
Michaela Greňová
Michael Kaštyl
Izabela Pončová
Gabrielle Sofia Ptáčková
Agáta Marková
Zuzana Kochanová
Adam Vodička  

Panu Otakaru Hanzelkovi in memori-
am byla cena města Prostějova 2010
udělena za zásluhy o kulturní život v
Prostějově, za dlouholeté vedení
pěveckých sborů Orlice a Vlastimila a
za dlouholetou aktivní činnost v oblas-
ti ochrany životního prostředí.  
Pan Otakar Hanzelka přišel do Prostějo-
va ve svém mládí z Lašska. V Prostějově
se velmi brzy zapojil do spolkového
života jako nadšený divadelní ochotník,
pěvec, sbormistr i příležitostný skladatel.
Také velmi miloval přírodu, stál u zrodu
Českého svazu ochránců přírody v Pro-

stějově, aktivně a s velkým zájmem se
zapojoval do ochranářské činnosti, dlou-
há léta nezištně a precizně zajišťoval
hospodaření organizace.
Jeho začátky v prostějovských sborech
jsou datovány rokem 1938. Tehdy Orlice
společně s Vlastimilou prováděla velké
kantáty a natáčela do brněnského rozhla-
su.
V roce 1972 se pan Otakar Hanzelka stal
sbormistrem Orlice a setrval v čele více
než 30 roků. Jeho velkou zásluhou bylo
zorganizování Pěveckých slavností Jiho-
moravského kraje v Prostějově, kde účin-

kovalo více než 1 200 pěvců, pozoruhod-
ný byl i koncert Orlice a Vlastimily ve
Vídni, který dirigoval.
Pan Otakar Hanzelka stál i zrodu Festi-
valu mužských pěveckých sborů na
Moravě. Jeho poslední velkou akcí byly
oslavy 140 let vzniku Orlice v prostějov-
ském Národním domě. Festivalu mužs-
kých pěveckých sborů v Prostějově v
roce 2006 se už bohužel nedočkal.
Zesnul náhle v roce 2003. Orlici i Vlasti-
mile věnoval takřka 65 let. 

Text: Martina Drmolová
Foto: Lukáš Andrýsek

Už pátý rok připravuje Mateřské centrum
Cipísek na letní prázdniny příměstské tábo-
ry pro rodiče s dětmi od 2 do 7 let. S Cipís-
kem se rodiče s dětmi nejprve vydali z
pohádky do pohádky. Plnili trpasličí úkoly,
vyrobili  kouzelné zrcadlo, navštívili vod-
níka, zúčastnili se královského plesu či spo-
lečně s pejskem a kočičkou upekli dort.
Pohádkové dny si užily nejen děti ale i
maminky, které chtějí trávit letní prázdniny
s dětmi aktivně a kreativně. S většími dětmi

se pak rodiče vydali na cestu kolem světa po
stopách Cipíska - cestovatele. Ty je zavedly
do hvězdárny, na indiánskou stezku, do
Afriky, do zoologické zahrady i na světové
tržiště. Všechny zážitky si  děti mohly
zaznamenat do cestovatelského deníku.
Přestože letní programy sotva skončily, pra-
covnice Mateřského centra Cipísek už při-
pravují  program na nový školní rok, který
bude kvůli zúžení provozu na jedno praco-
viště plný změn.

Medailonek Otakara Hanzelky (cenu přebral jeho syn)

Cena města Prostějova byla předána panu Otakaru Hanzelkovi in memoriam. 

Cipísek zavedl děti do pohádky
i na cestu kolem světa

POHÁDKOVÝ DEN SE SNĚHURKOU A SEDMI TRPASLÍKY ( DĚTI PLNILY TRPASLIČÍ ÚKOLY)
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci červenci své jubileum oslavili tito
občané Prostějova a příměstských částí:

Vlastimil Kolečkář, Marie Stakerlová, Zdeněk
Kratochvíl, Elena Husárková, Emílie Němcová,
Zdeňka Bašná, Josef Zdařil, Ladislav Zabořil,

František Bečička, Anna Zlámalová, Anna Machačová, Mgr.
Hana Kotková, Miroslav Jančík, Danuše Jančaříková, Josef
Steiner.

Anežka Mlatečková, Milada Pírková, Zdenka Sed-
láčková, Ing. Miroslav Kühr, Marie Brablecová,
Milan Němec, Božena Ferjancová, Drahomíra

Tůmová, Miroslav Pilař,  Marie Letochová, Vladimír Vitásek,
Josef Píša, Miroslava Hrachovinová, Anna Nespěchalová,
Irena Hrazdilová, Zdeňka Korbařová.

Bohumila Pečová, Jarmila Janíková, Naděžda
Šalamounová, Bohuslav Puda, Karel Snášel,
Josef Vítek, Milan Vojtek, Jan Růžička, Vladislav

Barák, Ing. Dezider Zárecký, Josef Sekanina, Eva Otipková.

Růžena Krupičková, Hynek Černý, PhDr. Kamil
Sedláček,  Věra Michalcová, Františka Hornová,
Ing. Ivan Singer,  Vlastimil Měchura, Jarmila
Pospíšilová, Augustin Žáček, Jaroslav Řehulka.
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Po letech se projevil pokles porodnosti v
České republice i v Prostějovské nemocnici,
která je členem skupiny AGEL. Během prv-
ního půlroku se zde narodilo celkem 525 dětí,
což je o 36 dětí méně než v loňském půlroce.
Zatímco v loňském roce se narodilo víc
dívek než chlapců, letošní vývoj zatím
nahrává chlapcům. Těch se v prostějovské
nemocnici narodilo 270. Během prvních
šesti měsíců pomohli lékaři na svět celkem
255 děvčátkům. První půlrok byl bohatý i na
porod dvojčátek – narodilo se jich hned pět.
Maminky z Prostějovska a okolí svým
dětem přidělují také stále častěji neobvyklá
jména. Objevují se exotická jména jako
Thea, Amélie nebo Jasmína. Mezi chlapci se

pak objevují jména jako Kevin, Faabricio,
Sebastian nebo Benjamin. Podle personálu
prostějovské nemocnice však u dívek stále
vyhrávají tradiční jména jako Tereza, Lucie,
Aneta nebo Eliška. Chlapce pak nejčastěji
maminky pojmenují jmény jako Ondřej,
Vojtěch, Šimon, Tomáš a Martin. 
Celkem se v prostějovské nemocnici v uply-
nulém roce narodilo 1093 dětí. Mezi novo-
rozeňaty bylo 532 chlapečků a 561 děvčátek.
Prostějovská nemocnice se už od roku 2005
pyšní významným oceněním Baby Friendly
Hospital – což volně v překladu znamená
„Nemocnice přátelsky nakloněná dětem.“
Ing. Hana Szotkowská, mluvčí holdingu
AGEL, , hana.szotkowska@agel.cz

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

- bohoslužby v neděli v 09,30 hodin (mimo 1. neděli v měsíci)

Církev adventistů, Šafaříkova 9:

-  sobota v 09,00 hodin studium Bible, v 10,30 hodin bohoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a:

- bohoslužby v neděli v 09,30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:

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

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:
- přednášky v neděli v 09.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; studium Bible 

a teokratická škola ve čtvrtek 17.30 hodin.

Ing.arch.Vladimír Vychodil, Anna Různarová,
Ilona Povolná, Miloslava Drmolová.

Věra Kreclová, Miroslav Horák.

Leo Dadák, Vlasta Paňáková, Vlasta Coufalová,
Anna Ćechovská, Zdeněk Ptáčník, 
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92

V PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICI PŘIVEDLI
ZDRAVOTNÍCI BĚHEM PRVNÍHO PŮL

ROKU NA SVĚT VÍCE NEŽ PĚT SET DĚTÍ

K dostání ve Vašich trafikách
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VÝLET S TVOŘIVOU KNIHOVNOU
Ještě před prázdninami krásné počasí přálo
příznivcům Tvořivé knihovny na výletě
okolo Plumlovské přehrady. Trasa byla
nenáročná pro všechny věkové kategorie, což
dokázala nejmladší devítiletá účastnice a nej-
starší osmaosmdesátiletý účastník. Začala v
Mostkovicích pod kopcem, pokračovala přes
hráz k Podhradskému rybníku a končila pro-

hlídkou Plumlovského zámku a kostela. Zde
je u vchodu památná tabulka a 3 zazděné
koule, jako připomínka útoku švédských
vojsk na městečko a zámek v 17. století. Po
malém občerstvení skupina výletníků pokra-
čovala směrem k přehradě a zpátky do Most-
kovic.  Všichni byli spokojeni a těší se na
další ročník, který nás čeká po prázdninách.

Pozdrav z prázdnin aneb „Vemte knihu na dovču...“
Chystáte se v létě cestovat? Navštívíte nějaké
zajímavé místo u nás nebo v zahraničí? Nebo
strávíte celé prázdniny na chatě? Určitě zažije-
te mnoho zajímavého! Dejte nám o tom vědět
– pošlete nám pohlednici nebo fotografii ze
své dovolené. Všechny vystavíme (už v nově
opravené knihovně) a odesílatele těch nej-

vtipnějších a nejzajímavějších fotek a pozdra-
vů odměníme. „Body navíc“ získáte za foto-
grafie, na kterých budou také knihy nebo čte-
náři.
Pohlednice můžete posílat na adresu: Městská
knihovna, Vápenice 3, Prostějov, fotografie na
e-mailovou adresu: fotky@knihovnapv.cz.



Již posedmé uspořádali výsadkoví veteráni 
branný víceboj s názvem „Memoriál zaklada-
telů výsadkového vojska“ a potřetí „Memoriál 
vynálezce padáku Štefana Baniče.“ Letošní 
ročník uspořádal Klub výsadkových veteránů 
z  Liberce. Do krajského města pod Ještědem 
se sjelo celkem 17 družstev z České a Sloven-
ské republiky. Na tom by nebylo zase tak nic 
moc zvláštního, kdyby tito vysloužilí „paragá-
ni“ stále sami sobě, ale i svému okolí nedoka-
zovali, že jsou při síle a dovedou stále podávat 
i sportovní výkony. Nejstaršímu účastníkovi 
bylo 78 let. Podmínkou účasti bylo, že součet 
věků tříčlenného družstva nesmí být nižší než 
180 let. Družstvo KVV Prostějov vyslalo osob-
nostmi silnou „plukovnickou“ hlídku, která 
byla ve složení Jindřich STARÝ, Jiří HUDSKÝ 
a Rudolf ZAPLETAL zároveň nejstarší hlídkou. 
Součet jejich tří věků činil 212 let. I když letos 
nepřivezli prvenství jako v minulosti, dokázali, 
že jsou stále při síle a životní vitalitě. Soutěžili 
v  disciplínách, jako byl hod granátem na cíl, 
hod granátem do okna, střelba ze vzduchovky 
a samozřejmě běh, protože tento trojboj byl na 
čas.

„Medailového umístění jsme sice letos nedo-

sáhli, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že se do-
kážeme sejít, zasoutěžit si, trochu si zazávodit, 
ale hlavně udržet letitá přátelství a kamarádství, 
která vznikla při službě u výsadkových vojsk,“ 
podotkl president klubů výsadkových veteránů 
České republiky a bývalý velitel prostějovských 
výsadkářů plukovník ve výslužbě Jindřich Sta-
rý. O tom, že tato akce měla svůj význam, váž-
nost i opodstatnění svědčí skutečnost, že ji přijel 
osobně podpořit a závodníky přivítat i ředitel 
Vojenského zpravodajství genpor. Ondrej Pále-
ník. Další z prostějovské hlídky, rovněž bývalý 
velitel, plukovník ve výslužbě Jiří Hudský nám 
řekl: „Jsem rád, že jsem byl vybrán do týmu a 
mohl se memoriálu jako závodník zúčastnit. 
S mnohými účastníky tohoto sportovního klá-
ní jsem mnoho let spolupracoval. Na více jak 
sedm let práce ve funkci velitele výsadkového 
útvaru nejde zapomenout.“

Poděkování patří nejen organizátorům této 
dvoudenní akce, libereckému klubu výsadko-
vých veteránů, ale i městu Prostějov, které ak-
tivity prostějovského občanského sdružení vítá 
a částečně i fi nančně podporuje. Klub výsadko-
vých veteránů při VÚ 8280 existuje již více jak 
20 let. Mgr. Michal Mucha

V pátek dne 17. 6. se třída 2.N z Re-
álného gymnázia v Prostějově společ-
ně s  paní profesorkou Volencovou a 
profesorem Kremlou vydala do areálu 
stichovického letiště. U příležitosti 
Mezinárodního dne dětí se tam konal 
letecký den. Celá třída se postupně po 
skupinkách proletěla nad Plumlovem 
a Prostějovem v letadlech značky Ce-
ssna. Dalším bodem programu byla 
ukázka vojenských vrtulníků a sesko-
ky výsadkářů. Všichni jsme byli se-
známeni s autem hasičského záchran-
ného sboru i výcvikem policejních 
psů, a to vše s  názornou ukázkou. A 
názory 2N? Tato výuka v terénu byla 
jedním slovem báječná. 

Charlotte Vlková, 2N

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Již mnohokrát se konaly v  České republice veřejné akce po-
pularizující vědu a techniku, mj. to býval podzimní Týden vědy 
pořádaný Akademií věd. Před sedmi lety se však závěrem června 
poprvé přestěhovala věda z výzkumných ústavů, škol a některých 
hvězdáren do ulic, přímo mezi lidi. Česká hlava, s. r. o., což je sou-
kromá společnost založená v roce 1998 zabývající se mj. projekty 
sloužícími k popularizaci vědy a techniky, uspořádala tehdy právě 
takovouto akci. S výjimkou předloňského roku, kdy projekt Věda 
v ulicích narušila v Prostějově nepřízeň počasí, se všech ročníků 
zúčastnila a organizovala je Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o., 
vždy za nemalé podpory města Prostějova a osobně i pana sta-
rosty.  Postupně se ke hvězdárně přidávala jednotlivá prostějovská 
gymnázia a nyní se této akce zúčastňují všechna. Letos, konkrétně 
v úterý 21. června 2011 se na náměstí T. G. Masaryka v Prostě-
jově uskutečnil sedmý ročník tohoto projektu. Hlavním iniciáto-
rem a organizátorem byla opět Lidová hvězdárna v Prostějově, p. 
o. a spolupodílelo se Reálné gymnázium a základní škola města 
Prostějova, Gymnázium Jiřího Wolkera v  Prostějově, Cyrilome-
todějské gymnázium v Prostějově a SOŠ průmyslová a SOU stro-
jírenské. Studenti zmíněných škol předvedli sérii komentovaných 
pokusů z fyziky a chemie s nezbytnou dávkou studentské recese. A 
hvězdárna představila veřejnosti zcela nový sluneční dalekohled, 
kterým lze bezpečně pozorovat Slunce.  -jp-

Letecký den 2N na 
letišti ve Stichovicích 

Výsadkoví veteráni soutěžili pod Ještědem

Ondrej Páleník a Jindřich Starý.
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Občanské sdružení „Tajemství živo-
ta“ připravilo projekt řezbářské díl-
ny, se kterým vyjelo čtvrtý červnový 
týden do různých koutů zemí mo-
ravských. „Vzali jsme si za cíl oslovit 
malými tvůrčími workshopy všechny 
generace lidí a navázat nové přátelské 
vazby na bázi spolupráce,“ řekla nám 
Ivana Procházková, hlavní organi-
zátorka celého projektu. „Navazuje-
me na mezinárodní řezbářské dílny 
a činnost předcházejícího sdružení 
Chvála dřeva,“ dodala. Tvůrčí týden 
se jim opravdu vydařil. Svědčí o tom 
velký zájem zúčastněných lidí a part-
nerských spolků a organizací.

Šňůru workshopů členové sdružení 
začali na úžasném místě v  relaxačním 
centru u koní ve Velenově u Boskovic. 
V  tuto dobu zde probíhala „Letní škola 
Boskovice“ pod projektem „Pedagogika 
v  praxi, zvyšování atraktivity povolání 
učitele.“ Studentky a studenti pedago-
gické fakulty Univerzity Palackého Olo-
mouc, obor speciální pedagogika, se 
s velkým zájmem zapojili do vyřezávání 
dřevěných misek. Hlavní náplní celo-
denního workshopu však byla ukázka 
různých terapií se zvířaty. Vyprávění a 
praktická ukázka terapeutky z  „Koci-
ánky“ z  Brna Martiny Kotasové zaujala 
všechny. „Překvapilo nás, jak může být 
velmi prospěšná pro handicapované, ale 
i problémové, hyperaktivní, bojácné či 
zakřiknuté děti hipoterapie (s koňmi), 
canisterapie (se psy), či animoterapie (s 
ostatními malými zvířaty),“ řekl předse-
da sdružení Michal Mucha. „Jsme rádi, 
že jsme mohli jak s relaxačním centrem, 

které vede zapálená a zkušená Jarmi-
la  Minxová, tak s  brněnským Ústavem 
sociální péče pro tělesně postiženou 
mládež „Kociánka“ navázat partnerské 
vztahy,“ dodal Mucha. Jarmila Minxo-
vá je zároveň i jednatelkou občanského 
sdružení se zajímavým názvem „Když 
nevíš kudy kam, zajdi k  nám“. Jejich 
hlavním mottem je: „ Vyhrávat, zname-
ná nemít strach z porážky. Strach je totiž 
největší nepřítel člověka.“ Vyvolat úsměv 
a pohodu, oslabit a nejlépe úplně pora-
zit strach mohou lidé v této oáze klidu a 
symbióze lidí a zvířat. „Věřím, že to bude 
v  budoucnu prospěšná spolupráce pro 
všechny strany,“ poznamenal Mucha.

Již v  minulosti si řezbáři z  Prostě-
jova vyzkoušeli prostředí v  campu na 

Baldovci. Spolupráce s  instruktory je 
dlouhodobě velice dobrá. Letos tam za-
vítali s  předsedkyní nově vznikajícího 
občanského sdružení „Rovnováha ži-
vota“. Sdružení je zaměřeno na tvůrčí 
a relaxační činnost především výtvar-
nou formou. Lektorka výtvarné aka-
demie Soňa Mrkvová zde po celý den 
zájemcům předváděla jednu z  technik 
- malování horkým voskem žehličkou. 
Zájem byl nečekaně vysoký. „Enkaus-
tika je v  Evropě čím dál oblíbenější. 
Svědčí o tom i nedostatek žehliček na 
malování z  důvodu vysoké poptávky 
po tomto zboží,“ doplnila Soňa Mrkvo-
vá. Pro řezbáře z „Tajemství života“ byl 
nesmírným zážitkem a velikou a novou 
zkušeností zájem o řezbu nevidomých 

studentek a studentů ze SŠ, ZŠ a MŠ 
pro zrakově postižené z  Brna. „Jejich 
naprostá přirozenost, postřehy, pocity, 
postoje a zájem k řezbě nás velice mile 
překvapil,“ poznamenala hlavní orga-
nizátorka Ivana Procházková. „Michal, 
Denisa, Petra a Daniel byly naprosto 
úžasní,“ poznamenala Procházková. 
Za pomoci instruktorů si mohli poprvé 
v životě tyto děti ochytat dláta a zkusit 
si vyřezávání misek. „Bylo to pro nás 
hodně emocionální,“ dodal Petr Pospí-
šil, jeden z řezbářských instruktorů.

Vyvrcholením týdenního putování 
s dláty po Moravě bylo přijaté páteční 
pozvání ředitelky Domova „Na Zám-
ku“ v  Nezamyslicích Jiřiny Krejčí na 
„Lamaterapii“. Tento domov je jedno 
z  mála zařízení, které tuto léčebnou 
metodu používá v  praxi. Lamaterapie 
podporuje mimo jiné pohybový a psy-
chický vývoj jedince, stimuluje paměť a 
rozvíjí myšlení. „Kontakt s přírodou a 
zvířaty přináší osobám se zdravotním 
postižením pocit klidu a některým i 
náplň života,“ poznamenala ředitelka 
Krejčí. 

Se svými pocity z týdenního worksho-
pu se podělila i instruktorka volnočaso-
vých aktivit Zuzana Muchová, studentka 
pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. „Řezbářské dílny jsem se zúčast-
nila poprvé před dvěma lety. Tato forma 
náplně projektu a vzájemné spolupráce 
s  jednotlivými subjekty byla naprosto 
úžasná a rovněž mě velice obohatila. 
Budu ráda, když se budu moci dalšího 
ročníku opět zúčastnit,“ dodala.

Mgr. Michal Mucha

Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní organizace Prostějov, děkuje touto 
cestou městu Prostějovu, za poskytnutí veřejné finanční pomoci ve výši 25.000 Kč. Finanční pro-
středky budou využity na nájem a provoz kanceláře, na dopravu zdravotně postižených na celore-
publikové akce, na edukační programy, kancelářské potřeby a telefony. V žádném případě se výše 
uvedená finanční pomoc nebude týkat mezd a občerstvení. Jsme rádi, že v době, kdy se řeší finanč-
ní problémy ve všech směrech v celé republice na nás město Prostějov nezapomnělo a tak jako i v 
minulých letech podpořilo činnost vnitřně zdravotně postižených spoluobčanů. Za to patří městu 
Prostějovu a jeho představitelům naše velké poděkování. Mgr. Vladimír Pařízek, předseda

Vůně dřeva oslovila všechny generace Vůně dřeva oslovila všechny generace 

Vzdělávání dospělých 2011 Vzdělávání dospělých 2011 
výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 
2011 v  souladu se zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové šetření 
o vzdělávání dospělých v České republice 
– AES Vzdělávání dospělých 2011, které 
navazuje na pilotní šetření uskutečněné 
v  letech 2007 – 2008. Smyslem tohoto 
šetření je zmapovat situaci ve vzdělávání 
dospělých v ČR s důrazem na účast jedin-
ců v jednotlivých typech vzdělávání. Díky 
mezinárodnímu charakteru celého šetře-
ní bude možné po kompletním sběru dat 
porovnat situaci v ČR, i v celoevropském 
kontextu.

Šetření se uskuteční na území celé České 
republiky v cca 9 500 domácnostech. Do-
mácnosti byly do šetření zahrnuty na zákla-
dě dvoustupňového náhodného výběru.

Vlastní šetření probíhá od 1. červen-
ce do 15. prosince 2011 prostřednic-
tvím speciálně vyškolených tazatelů. Do 
šetření jsou zahrnuty všechny osoby ve 

věku 18 – 69 let, které se ve vybrané do-
mácnosti nacházejí.

Pracovníci zapojení do šetření se proka-
zují průkazem tazatele a příslušným po-
věřením, které je ve spojení s  občanským 
průkazem opravňují k  provedení šetření 
AES 2011 a které jim vydá Odbor terénních 
zjišťování ČSÚ v  příslušném kraje, nebo 
průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena 
anonymita zjištěných údajů a získaná data 
jsou důsledně chráněna podle přísných 
požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o stát-
ní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů. Všichni pra-
covníci zúčastnění za zjišťování a procesu 
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech 
šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmi-
ňovaného zákona o státní statistické službě.

Případné dotazy zodpoví pracovnice Od-
boru terénních zjišťování ČSÚ, p. Alice Smut-
ná, tel. 585 731 507. -ČSÚ-

jjjjujujujeee tttototo ttutututoooSpolečnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO) dnes 
rozdělila neziskovým organizacím a 
sociálně potřebným celkem 240.000,- 
Kč. Zaměstnanci společnosti MOVO 
k  fi nanční podpoře navrhli Nadační-
mu fondu Veolia, který rozděluje Mi-
NiGranty a společnosti Veolia, která 
rozděluje BioGranty, „své neziskovky“ 
a organizace ve kterých dobrovolně ve 
svém volném čase působí. 

Ekologické BioGranty mají za úkol pod-
poru ekologických projektů, letos byly zamě-
řeny zvláště na podporu živočišných druhů 
v přírodě. 

Biogrant v hodnotě 25 tis. Kč získává My-
sliveckého sdružení Kopec z obce Mistřice
na nákup, odchov a vypuštění koroptve pol-
ní do přírody.  A podobný BioGrant v hod-
notě 40 tis. Kč získává Myslivecké sdružení 
Nevšová na podporu a obnovení populace 
zajíce polního. Oba tyto granty slouží k za-
chování živočišných druhů, které se v  naší 
přírodě či daném regionu vyskytují čím dál 
méně.  Podpořena byla také ZŠ a MŠ Babice, 
p.o. na Olomoucku částkou 20 tis. Kč, částka 
bude soužit ke zlepšení životního prostředí 
okolí školy a místa, kde děti tráví volnočaso-
vé aktivity, a tím také přispěje k prohloubení 
vztahu dětí k přírodě. 

MiNiGranty slouží k  podpoře sociálních 
a společenských projektů. MiNi i Bio granty 
jsou udělovány do regionu působení MOVO, 
případně i do  místa bydliště zaměstnanců 
MOVO. 

Olomoucko a Prostějovsko:

Dvacet tisíc získává o.s. Zvoneček – Pa-
seka na výukový projekt pro dospělé z obcí 
Paseka a Nová Hradečná: První pomoc pro 
rodiče aneb kdo je připraven, není zaskočen. 
Výukový kurz povede zkušený lékař záchran-
né služby a je určen rodičům i učitelkám na 
ZŠ a MŠ. Čtyřicet tisíc získala organizace 
Roska Olomouc na týdenní rekondiční, re-
habilitační a vzdělávací pobyt pro své klienty, 
pacienty s roztroušenou sklerózou. Jedná se 
onemocnění centrálního nervového systé-
mu, kdy pacienti postupně ztrácejí cit v kon-
četinách a zhoršuje se jejich hybnost. Český 
svaz ochránců přírody, Regionální sdružení 
Iris Prostějov získalo 40 tis. Kč na projekt: 
Studánky a prameny na Prostějovsku. Vý-
ukový program přiblíží dětem ze základních 
škol důležitost ochrany vodních zdrojů v je-
jich okolí. 

Okres Zlín:

Dvacet tisíc získává rodina Dědkova na 
zakoupení speciálně upraveného kola pro 
Filipa, který je postižen následky dětské 
mozkové obrny. Ze svého prvního kola 
vyrostl a nyní dostane již velké kolo, které 
mu umožní zážitky ze sportu s  rodinou, 
které zažívají zdravější děti. Nadace Jana 
Pivečky – Slavičín získává 40 tis. Kč na 
projekt Atd. 2011, který se snaží o integraci 
mladých lidí z dětských domovů do společ-
nosti. Víkendový zážitkový pobyt pomáhá 
mladým lidem chystajícím se k odchodu 
z  dětského domova najít svou motivaci a 
cíle v reálném životě. 

Postižený Filip dostane upravené kolo a děti na
Prostějovsku budou chránit studánky a vodní zdroje
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Prostějovská nemocnicesi 14. června při-
pomněla světový den dárců krve. Na trans-
fúzní oddělení v tento den dorazilo celkem 41 
dobrovolných dárců, z  toho osm prvodárců, 
všichni dostali za odběr drobné dárečky. Krev 
přišli darovat za vedení nemocnice ředitel Ing. 
Tomáš Uvízl a lékařská ředitelka MUDr. Marie 
Marsová.

„Spotřeba krve se meziročně v prostějov-
ské nemocnici v roce 2010 oproti roku 2009 
zvýšila o více než 400 transfuzních přípravků 
a letošní dosavadní vývoj ukazuje, že může 
ještě narůst. Je to způsobeno zaváděním no-
vých náročných operačních výkonů a také 
počet úrazů způsobených silničním provozem 
stále roste,“ říká vedoucí lékař odběrového 
střediska prostějovské nemocnice MUDr. Jiří 
Šlézar s tím, že nejkritičtější situace v zásobení 
transfuzními přípravky bývá v letních měsí-
cích, kdy řada dárců čerpá zaslouženou do-
volenou. „Obracíme se tak na všechny zdravé 
lidi, aby se nebáli a přišli darovat nejcennější 
tekutinu – krev, která i přes veškeré úspěchy v 
rozvoji medicíny zůstává nepostradatelnou 

pro léčbu řady nemocí, provádění složitých 
operací i záchranu životů při úrazech nebo 
jiných krevních ztrátách,“ dodává primář. 

Dárcem se může stát každý člověk od 18 do 
60 let, s váhou nad 52 kilogramů, který v mi-
nulosti neprodělal žádný typ infekčního záně-
tu jater, onemocnění pohlavní chorobou či jiné 
závažné infekční onemocnění a není v sou-

časné době pro žádné onemocnění sledován. 
Odběry krve probíhají každé pondělí, úterý a 
čtvrtek od 6:00 do 8:00 hodin. Zájemci se mo-
hou objednat na telefonním 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.

MISTROVSTVÍ SVĚTA DRUŽSTEV CHLAPCŮ A DÍVEK DO 14 LET / ITF TEAM CHAMPIONSHIP FOR BOYS AND GIRLS OF 14 & UNDER
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Světový den dárců krve v Nemocnici Prostějov Světový den dárců krve v Nemocnici Prostějov 

Je zaměřena hlavně na seniory, 
ale i na ty, kteří si chtějí užívat vol-
na po práci a nezdržovat se zbyteč-
nostmi jako je úklid !!

Ve Vaší domácnosti provedeme 
ověřenými pracovnicemi úklid – mytí 
podlah, oken , nábytku, sociálního  

zařízení a další, mytí nádobí, žehlení, 
praní, drobné opravy prádla, nákup 
potravin. Pomůžeme Vám s vyřízením 
formalit na úřadě. Doprovodíme Vás k 
lékaři, kadeřnici, na pedikúru, masáže 
apod. Zajišťujeme individuální cviče-
ní s ohledem na Váš zdravotní stav ve 
Vaší domácnosti ( s prvky jógy )

Všechny tyto služby za cenu 110 
Kč/ 1 hod + jednotné cestovné po 
Prostějově 50 Kč

Příjem objednávek :

od pondělí do pátku od 8 do 15 hod. 

oblastní spolek
Českého červeného kříže Prostějově
Milíčova 3
Ing. Lenka Černochová
mobil : 723005411
e-mail:
prostejov@cervenykrizprostejov.cz
www.cervenykrizprostejov.cz

Nová služba Oblastního spolku ČČK Prostějov!

Rádi bychom poděkovali pracovnicím dět-
ského oddělení Městské knihovny v Prostějo-
vě- paní Jarušce Šmucrové a Lidušce Coufa-
lové. Celý školní rok připravovaly pro všechny 
naše třídy z 1. stupně pravidelné besedy, a 
to nejen o knihách. Každé setkání bylo velmi 
pečlivě připravené. Jedním z mnoha hezkých 
bylo např. povídání o tom, co bylo před knih-
tiskem, kdy si děti mohly vyzkoušet i hierogly-
fi cké písmo nebo otisk pečeti. 

   Poslední červnové setkání se uskutečnilo 
při   „Čtení v trávě“, které se konalo ve Sme-
tanových sadech. Děti zde představily své 
oblíbené knihy, z nichž  četly, ale také svou 
vlastní tvorbu, se kterou se v příštím roce 
chystají zúčastnit jedné ze soutěží pořádaných 
knihovnou - Sovičkiády. Hezkým zpestřením 
bylo i zapojení pana ředitele MěK v Prostějo-

vě, MgA. Aleše Procházky, který dětem také 
předčítal.  Těšíme se na další spolupráci v příš-
tím školním roce, za kolektiv učitelů 

 1.stupně ZŠ J. Železného L. Jurčíková

Rádi bychom poděkovali Mgr. Janě Slezáč-
kové, pracovnici prostějovského muzea za její 
spolupráci s naší ZŠ. Již několikátým rokem na-
bízí dětem i učitelům pestrý program (výtvarně 
- pracovní dílny, besedy a přednášky, výstavy, 
projekty a soutěže). Vše je zaměřeno k výuce 
v jednotlivých ročnících 1. stupně ZŠ a velmi 
hezky a pečlivě připraveno. Většina akcí se koná 
v budovách muzea, ale vychází nám maximál-
ně vstříc, takže často přichází i mezi děti do tříd. 
Děti se na ni vždy těší a i rodiči jsou tato setkání 
velmi kladně hodnocena.     

 Těšíme se na další spolupráci, za kolektiv 
 učitelů 1. stupně ZŠ J. Železného Y. Podušková
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 Pokud jste již uvažovali o výměně starého topného 
zařízení, učiňte tak nyní a využijte možnosti 
snížené sazby DPH 10% v případě montáže.

 
Montáže kotlů, 
solární systémy, 
tepelná čerpadla 

a jiné.

Vyměnit staré topení za nové úspornější?

To určitě ANO!
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DRAŽBY MOVITÝCH VĚCÍDRAŽBY MOVITÝCH VĚCÍ

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

Evid. č. 1040 (Hryz) – pes, kříženec, odchycen dne 2. 6. 
2011 v Prostějově

Evid. č. 1077 (Laura) – fena, kříženec německého ovčá-
ka, odchycena dne 27. 6. 2011 na ul. Vrahovická

Evid. č. 1095 (Sulc) – pes, kříženec, odchycen dne 7. 6. 
2011 v Kolářových sadech

9. září  2011  v 9.00  hod.
v budově Okresního soudu v Prostějově na 

Sídlišti svobody č. 3967/blok VI.
(bývalá budova statistického úřadu – proti 

sběrnému dvoru)
Registrace zájemců o dražbu od  8.30 

hod. do  9.00 hod.
Dražbu řídí soudní vykonavatel/ka. Podle 

§ 329, odst. l o.s.ř. soudci, zaměstnanci soudů, 
povinný ani manželka povinného nesmějí 
dražit.

Dražené věci:
modelářské stavebnice, modely, pomůcky, 

potřeby, příslušenství:
   soubor  I, vyvolávací cena 1.000,- Kč, sou-

bor II, vyvolávací cena 1.000,- Kč, soubor III, 
vyvolávací cena 1.000,-  Kč, soubor IV, vyvo-
lávací cena 1.000,-  Kč, soubor  V, vyvolávací 
cena  1.000,- Kč, soubor  VI, vyvolávací cena 
1.000,- Kč, soubor VII, vyvolávací cena 1.000,- 
Kč, soubor VIII, vyvolávací cena 1.000,- Kč, 
soubor  IX, vyvolávací cena 1.000,- Kč, soubor 
X, vyvolávací cena 1.000,-  Kč (vyvolávací ceny 
vč.DPH)

starožitná skříň (šatní + police), vyvolávací 
cena 5.000,-- Kč, jídelní stůl starožitný, vyvolá-

vací cena 500,-- Kč, skříň šatní starožitná, vy-
volávací cena 3.000,-- Kč, hrací stůl starožitný, 
vyvolávací cena 2.000,-- Kč. 

váza s poklopem, bílá, květinový motiv, ně-
mecký porcelán, vyvolávací cena 1.000,-- Kč, 5 
ks  hrnků, modré a růžové, vytlačovaný motiv, 
secesní keramika, vyvolávací cena á 300,-- Kč, 
jídelní stůl rozkládací, hnědočervené dřevo, 
vyvolávací cena 1.000,- Kč, 6 ks židle polstro-
vané, hnědočervené dřevo, vyvolávací cena 
1.200,- Kč, obraz v rámu „Stařec“, sign. nečit., 
grafi cký list, vyvolávací cena 1.000,- Kč,  obraz 
v rámu „Jezero“, sign. nečit., vyvolávací cena 
1.000,- Kč, 2 ks koženková křesla, barva bílá 
káva, vyvolávací cena á  300,- Kč, 2 ks obraz 
v rámu – větší, „Vesnický motiv“, sign. Alois 
Lukášek, vyvolávací cena  á  7.000,- Kč, obraz 
v rámu – menší, „Vesnický motiv“, sign. Alois 
Lukášek, vyvolávací cena  á      2.000,- Kč, ob-
raz v rámu „Loďka na jezeře“, bez sign., olej na 
plátně, vyvolávací cena 3.000,- Kč.

Prohlídka dražených věcí: Pouze v  den 
konání dražby po dobu registrace na místě 
dražby. Vydražené věci si vydražitel převez-
me ihned po ukončení dražebního dne, po-
případě následující úterý.

KONTAKTNÍ OSOBA :
ING. ZDENĚK MAJER, 
OBCHODNÍ ŘEDITEL, TRÁVNICKÁ 2, 
PROSTĚJOV, TELEFON: 604 168 409
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Sudé pondělky od 17 do 18 hodin budou 
probíhat katecheze pro dospělé CESTY K 
OBZORŮM VÍRY. 

Liché pondělky od 16 do18 hodin jsou 
vyhrazeny tvořivým dílnám. Pracujeme s ke-
ramickou hlínou, papírem, voskem, Fimem, 
textilem, hedvábím a to vše pouze za 50 Kč. 

Poslední dílna v tomto školním roce pro-
běhne 13. 6. a budeme vyrábět šperky a drob-
né předměty z Fima.

Úterní odpoledne budou vyhrazena růz-
ným přednáškám, besedám, kurzům či vzdě-
lávání. Tyto akce (viz níže) je možné realizo-
vat, pouze při projeveném zájmu účastníků. 
Proto se, prosím, přihlaste již nyní.

Úřední dny ve středu a pátek dopoledne 
jsou určeny mimo úřední jednání také pro 
všechny, kteří potřebují či chtějí využít 
služby naslouchání, která vám  alespoň čás-
tečně pomůžeme vyprázdnit hlavu i srdce 
od starostí, obav, pocitů křivdy, viny a ne-
dokonalosti.

Čtvrtek od 16 do 17 hodin se můžete se 
svými dětmi od 3 do 6 let zapojit do pro-
gramu křesťanské výchovy ABY MALÉ 
BYLO VELKÉ. Je možno využít herny 
MC a dopoledne strávit s dětmi zde či na 
přilehlém dvorku. Máme snahu, aby násle-
dovala alespoň jednou za 14 dní v přilehlém 
kostele sv. Josefa dětská mše sv.

Od září připravujeme 

• cyklus přednášek RODIČOVSKÉ 
KOMPETENCE - 5 přednášek pro rodiče 
(Rodina s dítětem do 3 let, Rodina s dítětem 
v předškolním věku, Rodina s dítětem ve škol-
ním věku,  Sourozenecké konstalace, Příchod 
dalšího dítěte do rodiny) Kurz je dotován  z 
Apoštolátního projektu z rozpočtu ASC 

• Kurz Manželské večery - 4x zají-
mavý večerní program pro manželské páry. 
(Jak se spolu nenudit, mít hezké fungující 
manželství a dobré vztahy). Rozdíly ve vzá-
jemné komunikaci mezi mužem a ženou. 
Poznejte a naplňte své vzájemné potřeby a 
touhy. Kurz respektuje soukromí každého 

páru. Cena kurzu: Příspěvek na občerstvení a 
materiál ke kurzu

• Přednášku nebo Kurz přirozené-
ho plánování rodičovství - symptotermální 
metoda. Pro ty, kdo chtějí poznat a přirozeně 
regulovat svou plodnost - pro páry i jednot-
livce. Vhodné i pro páry, které už delší dobu 
marně touží po děťátku. Cena přednášky (asi 
1 hodina): dobrovolný příspěvek. Cena kurzu 
(2-3 setkání): dle dohody. 

Přihlásit se také můžete na kurzy, které 
jsou v trvalé nabídce:

 Křesťanská výchova aneb Předávání víry 
v rodině – 4 přednášky (Výchova jako úkol 
žít pravdivě, Důvěra a úcta jako předpoklad 
vztahu k Bohu, Autorita v biblickém podání, 
Bezpodmínečná láska a odpuštění)

Kurz Zpět do práce aneb z rodičovské do-
volené bez obav  - 3 setkání vám pomůžou 
zvýšit šance získat si odpovídající práci a pro-
fesní uplatnění, odbourat obavy z výběrového 
řízení, pohovorů s personalisty a managery 
fi rmy, zvýšit si sebevědomí, uvědomit si své 

znalosti, profesní zkušenosti, své kvality a 
umět je nabídnout svému potenciálnímu 
zaměstnavateli, zařadit se rychle a bez obav do 
pracovního procesu

Angličtina - pro děti, 
obecná, s Biblí 

Činnost, programy a aktivity Centra pro 
rodinu jsou zaměřeny na podporu křesťan-
ského rodinného života tak, jak to formuluje 
Jan Pavel II. ve Familiaris Consortio: „Církev 
má kráčet s rodinou a doprovázet ji krok za 
krokem v různých úsecích jejího vytváření a 
rozvoje.” 

Centrum pro rodinu Prostějov o.s.
nám. J. V. Sládka 2
Prostějov - Krasice
PSČ 796 04

Mgr. Jitka Havlíčková
telefon: 731626126
email: cprpv@seznam.cz
http://www.cprpv.ic.cz/  

Začínáte plánovat aktivity vaše Začínáte plánovat aktivity vaše i vašich dětí na další školní rok?i vašich dětí na další školní rok?
CHCEME VÁS UPOZORNIT NA PROGRAMY, KROUŽKY A AKCE, KTERÉ PRO VÁS OD ZÁŘÍ CHYSTÁME

Paní Jelena odcestovala do České republiky 
v roce 1994. Na Ukrajině se vyučila jako šička, 
ale nabídek práce bylo málo, tak se rozhodla hle-
dat štěstí jinde. Přes agenturu se dostala do velké 
oděvní firmy, kde pracovala šest let. Za tu dobu se 
naučila obstojně česky, jen přízvuk mohl naznačit, 
že pochází z některé z východních zemí. Po šesti 
letech se podnik dostal do finanční krize. Přesto, že 
nikdy nebyla nemocná a svou prá-
ci odváděla dobře, byla paní Jelena 
mezi prvními zaměstnanci, které se 
vedení rozhodlo propustit. „ Kde teď 
najít práci jako cizinka, když i Češky 
jsou nezaměstnané??“...

Podobnou otázku si nejspíš 
klade mnoho cizinců, poukazuje 
na to i fakt, že v období od února 
do května využilo 93 těch, kteří 
bydlí v  Olomouckém kraji, soci-
álně-profesního poradenství v kanceláři SOZE 
v rámci projektu OKRAJ. Stěžejní aktivitou této 
služby se stala právě asistence při integraci na trh 
práce. Vyhledávaná byla asistence při psaní živo-
topisů a motivačních dopisů stejně jako pomoc 
při orientaci v internetových pracovních portá-
lech. Sociální pracovníci po konzultaci s klien-
tem a vyplnění profesního dotazníku vyhledávají 
vhodné pracovní nabídky, popřípadě při zájmu 
klienta a po přihlédnutí k dosaženému vzdělá-
ní a k nabídce na trhu práce může projektový 
tým přistoupit k proplacení vhodné rekvalifika-
ce. V únoru tak jedna klientka dokončila kurz 
účetnictví a daňový specialista, který jí pomohl 
proniknout do systému účetnictví a zlepšit tak 
její pozici na trhu práce.

Podpora klientů však nespočívá jen v  mo-
nitoringu nabídek práce, sociální pracovníci se 
také snaží maximálně podporovat samostatnost 

klientů při jednání na úřadech a při řešení své si-
tuace. Samostatné jednání navíc v českém jazyce 
upevní sebevědomí, které klientům často schází. 
Důležitá je také podporu motivace klientů a to 
zejména těch dlouhodobě nezaměstnaných, Ci-
zinci spadají do skupiny ohrožené dlouhodobou 
nezaměstnaností, zejména díky přetrvávající dis-
kriminaci na trhu práce. Nemusí se jednat o ne-

znalost jazyka, handicapem může 
být cizí přízvuk, odlišný vzhled 
nebo třeba jen jméno na hlavičce 
životopisu.

Ztráta zaměstnání jde ruku 
v  ruce s  tíživou ekonomickou 
situací a ti, kteří se pak v  takové 
situaci ocitnou, jsou nuceni žádat 
o pomoc stát a to ve formě sociál-
ních dávek. I v této problematice se 
cizinci obraceli na sociální pracov-

nice, ovšem ne všichni z nich mohou dosáhnout 
na systém sociálních dávek. Nelehké v této oblas-
ti je také samotné dožadování se dávek na úřadě. 
Asistence při vyřizování dávek byla po sociálních 
pracovnících žádána v menší míře, což může být 
první signál poukazující na možnou zlepšující se 
situaci.

Příběh v úvodu ukazuje, že cizinci si sami 
uvědomují svou ztíženou situaci při hledání 
nového zaměstnání. Přičítají ji zejména své-
mu sociálnímu statusu. Existuje ovšem řada 
objektivních důvodů, které znesnadňují nejen 
cestu k zaměstnání, ale také omezují integraci 
do české společnosti. Jedním takový je již zmí-
něná neznalost jazyka. 

Většina cizinců si tento fakt uvědomuje, což 
koresponduje se zájmem o kurzy českého ja-
zyka. V rámci projektu jsou momentálně jen 
v Olomouci otevřeny 3 kurzy. Největší zájem 
je o jazykovou úrovní A1, na žádost klientů byl 
pro tuto úroveň otevřen intenzivní kurz, který 
probíhá 4x4 hodiny týdně. Cílem je, aby si kli-

enti prostřednictvím intenzivní výuky osvojili 
základy jazyka v co nejkratší době a mohli se 
tak začít orientovat v českém prostředí. V tom 
je nápomocen také socio-kulturní kurz, který 
je součástí kurzu českého jazyka. Prostřednic-
tvím tohoto kurzy se cizinci seznamují s naši-
mi tradicemi a historií. Témata jsou nastavena 
tak, aby pomohly cizincům pochopit českou 
společnost poznat kulturu a také zorientovat 
se v systémech, se kterými se při svém pobytu 
budou setkávat, jako je systém školství zdra-
votnictví a systém veřejných institucí obecně. 
V běhu jsou v současné době dva kurzy socio-
-kulturního minima, jeden jako součást kurzu 
češtiny a druhý ve formě víkendových bloků. 
V kurzech je zapsáno celkem 17 klientů.

Ztráta zaměstnání může mnoha cizincům 
zkomplikovat také legální pobyt na našem úze-
mí. Tyto a podobné situace jsou v rámci projektu 
podchyceny službou právního poradenství, je-
hož cílem je naplňování práv cizinců.

Stěžejní oblastí je právě uplatňování práv 
v  rámci pobytové problematiky. V  této oblasti 
právník asistoval zejména při řízení o vydání 
pobytových titulů, poradenství bylo poskytnu-
to ve věci zdravotního pojištění cizinců nebo 
v náležitostech pobytových titulů. Vedle poby-
tové problematiky se právník setkal s žádostmi 
o asistenci ve věcech soukromoprávních a to 
v oblasti rodinného práva, závazkových vztahů, 
občanského práva a práva obchodního. Byl také 
navázán kontakt s vietnamskou komunitou díky 
úspěšnému právnímu poradenství poskytnuté-
mu početné skupině vietnamských klientů. To 
mělo za důsledek zvýšení počtu uživatelů služby 
právě vietnamského původu, který dosud nebyl 
příliš zastoupen. Celkem právního poradenství 
využilo 27 klientů, kterým bylo poskytnuto 51 
konzultací (22 kontaktů a 29 intervencí).

Projekt OKRAJ je v druhé polovině své reali-
zace. Projektový tým hodnotí velmi kladně do-
savadní průběh, zejména stálost zajmu ze strany 
cizinců o poskytované služby.

Uvedené údaje jsou za 5. monitorovací období 
tj. od 1. února do 31. května 2011

Tisková zpráva projektu OKRAJ „Systémová podpora pracovního uplatnění 
cizinců a azylantů, žijících na území Olomouckého kraje“

Jsem cizinec a hledám práci

Prostějovští kulečníkáři získali cenný 
„duble“. Po získání titulu mistrů ČR druž-
stev v kvartách na stolech 284x142, získa-
lo družstvo Presskanu Prostějov také titul 
mistrů ČR na stolech 210x105. V Havířo-
vě se sjelo osm nejlepších družtev z celé 
ČR, aby se ve dvou skupinách utkalo o 
titul mistra ČR na stolech 210x105. Pro 
Prostějov byl tento titul zakletý, ještě ni-
kdy se ho hráčům Presskanu Prostějov 
nepodařilo získat i když byli už třikrát ve 
fi nále a k titulu stačilo už jen pouhé jedno 
vítězství. Tentokrát však prostějovští hrá-
či, psychicky posíleni vítězstvím v extra-
lize vyhráli tento turnaj bez zaváhání. Po 
suverénním vítězství ve skupině, porazil 
Prostějov 4:2 v semifi nále obhájce titulu 
z  Ostravy a ve fi nále družstvo ve slože-
ní Dostál, Galíček a Tunkr porazilo 6:0 
družstvo Kladna. Prostějovským hráčům 
také patřily všechny nejlepší výkony mis-
trovství, nejlepší série 16, nejlepší výkon 
družstva v utkání 1,745, nejlepší celkový 
průměr 1,314.

Kulečníkáři Kulečníkáři 
získali doublezískali double

Sponzoři:            

27. července 201127. července 2011 2929
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Letos je to už 60 let od založení pla-
veckého oddílu v Prostějově. Začátky 
byly krušné a svou roli sehrála i malá 
náhoda. „Původně jsem vedl oddíl vo-
lejbalu. Ale kluci, mezi kterými jsme 
dělali nábor, řekli, že o volejbal zájem 
nemají. Ale kdyby tak byl oddíl plavá-
ní… A tak jsme místo volejbalu začali 
plavat,“ popisuje Jaroslav Šalamoun 
okolnosti vzniku oddílu. První pros-
tějovští plavci trénovali v  bazéně jen 
v  létě, protože v Prostějově tehdy ještě 
nebyl krytý bazén. A v  zimě? „V zimě 
jsme chodili do tělocvičny a jednou za 
čtrnáct dní jsme jeli do Olomouce nebo 
do Přerova do bazénu,“ vzpomíná pan 

Šalamoun. Později se k plavání připoju-
je i oddíl vodního póla a navíc od roku 
1962 mohou plavci konečně trénovat 
i v  zimě díky otevření prostějovských 
městských lázní. Takové byly tedy za-
čátky plaveckého oddílu v Prostějově.

Členská základna se z  hrstky nadše-
ných plavců rychle rozrůstala a rostly 
také nároky na závodní plavce. Současně 
přicházely první úspěchy – účasti a me-
dailová umístění na mistrovství repub-
liky, ale také na různých mezinárodních 
závodech v  Itálii, Finsku nebo Jugoslá-
vii. V  prostějovském bazénu byl také 
vychován olympijský reprezentant Petr 
Adamec, který je nyní trenérem. Kromě 

závodního plavání při plaveckém oddílu 
fungovala i plavecká přípravka, sportovní 
třídy, ale i výuka plavání pro děti ze zá-
kladních a mateřských škol v Prostějově. 

Novodobá historie plaveckého oddílu 
začíná v roce 1994 opětovným otevřením 
městských lázní po několikaleté rekon-
strukci. V  oddíle vyrostla řada výbor-
ných plavců od těch nejmladších kate-
gorií až po dorostence a dospělé. Mnozí 
z nich patří nebo patřili do reprezentace 
a zastupovali Českou republiku na mezi-
národních závodech. Nyní má plavecký 

oddíl přes 400 registrovaných členů. Pře-
vážná většina z nich jsou aktivní plavci, 
ostatní se plavání věnují jako trenéři na 
různých úrovních výkonnosti.

Jako každé správné kulaté výročí i 60 
let plaveckého oddílu je potřeba oslavit. 
A jak jinak než plaváním! 10. září se se-
jdou bývalí i současní členové na „Vete-
raniádě“ v městských lázních, kde budou 
moci ukázat, že plavání ještě nezapo-
mněli. Více informací najdete na webu 
plaveckého oddílu www.swimm-pv.cz.

-mmat-
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V Prostějově se plave už 60 let

Žáci 5. tříd RG a ZŠ města Prostějova 
dosáhli velkého sportovního úspěchu ve 
vybíjené. Družstvo 12 dívek a 12 chlapců 
prošlo okrskovým, okresním a krajským 
kolem a dostalo se až na republikové fi nále, 
které se konalo v červnu v Pecce u Hradce 
Králové. Bylo obrovským úspěchem, že se 
do republikového fi nále dostala obě druž-
stva z jednoho města a jedné školy. Kluci i 
holky předvedli výborné výkony. O výsled-
ku rozhodovalo štěstí. Z 16 družstev kate-
gorie A skončily dívky na 8. místě a z 16 
družstev kategorie B chlapci na 9. místě. 

Kromě vybíjené si žáci užili i 
jiných společných aktivit. Uká-

zali se jako sehraný tým. K sobě i k sou-
peřům se chovali velmi hezky, bojovali 
fair play, povzbuzovali se a podporovali. 
Myslím, že svou školu i město Prostějov 
reprezentovali nejlépe, jak mohli, a to po 
všech stránkách. O tom svědčí i to, že 
čtyři hráči včetně paní trenérky obdrželi 
cenu fair play. Velká pochvala samozřej-
mě patří i jejich třídním učitelkám, vede-
ní školy, trenérům a rodičům, díky nimž 
společně prožili krásné 3 dny.

Mgr. Lucie Schönfeldová, Mgr. Hana 
Zbořilová, Mgr. Zdeněk Latinský 

RG a ZŠ města Prostějova
 foto: Hana Zbořilová

Republikové finále ve vybíjenéRepublikové finále ve vybíjené
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Ve dnech 3. - 5. června 2011 proběh-
lo ve španělské Vitorii Mistrovství Ev-
ropy juniorů a žen. Na tento šampionát 
ve Španělsku byl nominován i svěřenec 
trenéra Beneše a hráč juniorského a dru-
holigového družstva Sokola I Prostějov 
Kristián Pacejka. Navíc byl v tomto tea-
mu leadrem celého družstva a hráčem, 
na jehož kvality trenér reprezentace Na-
dymáček nejvíc spoléhal. Na programu 
šampionátu bylo ME ve dvojicích, troji-
cích i singlech. 

Náš juniorský reprezentační celek 
prošel dle očekávání velmi dobře I. 
kolem soutěže dvojic i trojic, kde hrál 
každý s  každým. V  semifinále dvojic 
nastoupil náš výběr proti Francii, kte-
rou snadno porazil a ve finále měl za 
soupeře Slovensko, které již v  I. kole 
soutěže porazil. Také tentokrát si dvo-
jice Pacejka (Sokol I Prostějov) a Strej-
ček (SK Kotlářka Praha) se silným slo-

venským soupeřem poradila a získala 
pro Českou republiku titul juniorských 
mistrů Evropy v nohejbale dvojic. Ná-
hradníkem byl v naší dvojici Zrubecký. 
Ve trojicích si vedli naši junioři opět 
výborně. V  I. kole soutěže skončili za 
Slovenskem na 2. místě, v  semifiná-
le si poradili s  nepříjemným týmem 
Švýcarska a ve finále po velké bitvě jen 
těsně prohráli se Slovenskem a získa-
li stříbrné medaile.  Přesto všechno je 
kromě zlata i získané stříbro družstva 
ve trojicích pro hráče Sokola I Pros-
tějov Kristiána Pacejku velkým úspě-
chem tohoto mladého talentovaného 
hráče. Pro Vaši informaci v  siglech 
reprezentoval naši republiku hráč Vo-
ruda (Hapon Horažďovice), který na-
konec zvítězil a získal další zlato pro 
naši malou výpravu. 

Jsem velmi šťastný z  úspěchu mého 
svěřence Kristiána Pacejku a stále si 

vzpomínám, jak mi jej rodiče přived-
li v  jeho 9-ti letech do treninku. Dnes 
mohu říci, že byl celou dobu nesmírně 
pracovitým a zodpovědným hráčem a již 
po několika rocích treninku jsem před-
vídal, že v  budoucnu může dosahovat 
podobných úspěchů, jakého dosáhl nyní 

ve Španělsku. Po Jakubovi Klaudym je 
Kristián Pacejka dalším hráčem, který 
zúročil tím nejskvělejším způsobem moji 
trenérskou práci na poli mládeže, výbor-
ně reprezentoval naši republiku a svou 
mateřskou jednotu a nohejbalový oddíl 
Sokola I Prostějov. -red-

Š

Starosta města Prostějova Miroslav Pišťák obdržel následující děkovný dopis hejt-
mana Olomouckého kraje Martina Tesaříka:

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám, jako představiteli hostitelského města, poděkoval za Vaši 

podporu při přípravě, organizaci a vlastní realizaci v historii dosud největší olympiády 
dětí a mládeže. Vynaložené úsilí bylo v největší míře zhodnoceno a pro účastníky byly 
vytvořeny vynikající podmínky, které se promítly do nádherné atmosféry.

Z ohlasů od jednotlivých krajských výprav lze vyvodit, že jsme jako hostitelé obstáli. 
Rovněž mi dovolte tlumočit Vám poděkování představitelů Českého olympijského vý-
boru, kteří vyjádřili velkou spokojenost se společenskou, organizační, sportovní i kul-
turní úrovní této akce.

Ještě jednou děkuji za výbornou spolupráci a za sportovního ducha, jenž na necelý 
týden naplnil vybraná sportoviště našeho kraje, a věřím, že nadále budete jako přízni-
vec sportu a jeho hodnot tento jedinečný projekt propagovat a podporovat.

Budu se těšit na další setkání.
Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
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Velodrom Prostějov, červen 2011 
Hezké slunné počasí, vysoký počet závodníků, 

výborné sportovní výkony a příjemná atmosféra 
to vše byl letošní Český pohár mládeže v dráhové 
cyklistice v Prostějově. Ačkoliv v neděli závody 
předčasně ukončil vytrvalý déšť, nemohl pokazit 
dobrý dojem ze závodního víkendu. 

Páteční program se nesl v duchu sprinterských 
disciplín. Začínalo se letmou dvoustovkou, což 
je sprinterská kvalifikace. Dobrý výsledek se ve 
sprintech očekával pouze v kategorii juniorů od 
cyklisty domácího SKC, Robina Wagnera. Wag-
ner se kvalifikoval druhým nejrychlejším časem z 
„dvoustovky“. Wagnerův čas11,554 stačil pouze 
na druhé místo, nejrychlejší byl s časem 11,351 
Jakub Vývoda z ASO Dukla Brno. V jednotlivých 
jízdách pak ale Wagner prokázal vyzrálý výkon, 
v semifinále si poradil s Tomášem Tesaříkem 
(ASO Dukla Brno) a ve finálové jízdě zvítězil v 
poměru 2:0 nad dalším reprezentantem z řad br-
něnské Dukly, Davidem Sojkou. Další kategorií, 
kde se očekával výborný výsledek domácích byly 
kategorie dívek. Pavlína Bartošová (TJ Uničov), 
cyklistka připravovaná v rámci SCM Prostějov 
pro suverenitu ve své kategorii kadetek závodila se 
staršími juniorkami. V rámci juniorské kategorie 
dívek startovala i reprezentantka ČR, medailistka 
z MS, Jarmila Machačová. Pavla předvedla, že ve 
sprinterských disciplínách nemá ve své kategorii 
konkurenci. Nestačila až ve finálových jízdách 
na mnohem zkušenější a o devět let starší Ma-
chačovou, kterou však řádně potrápila a vítězství 
ji určitě nedarovala hladce. V žákovské kategorii 
obsadila velmi hezké druhé místo, teprve letos za-
čínající závodnice TJ Uničov, Hana Heřmanov-
ská. V ostatních kategoriích domácí závodníci na 
lepší výsledky nedosáhli. 

Sprinterské odpoledne pokračovalo sprintem 
družstev. V této disciplíně startovalo hned něko-
lik domácích družstev. První družstvo ve složení 
Martin Šmída a Vlastimil Čech doplnění o 
Martina Kubeše z CK Dacom Pharma Kyjov  
dorazilo do cíle v čtvrtém nejrychlejším čase. 
Druhé „domácí“ družstvo ve složení Tomáš 
Fláma, Jiří Valigura (oba TJ Uničov) a prostě-
jovský Daniel Chytil skončilo na místě šestém. 
Dívčí družstva pak ovládla dvojice domácích zá-
vodnic Hana Heřmanovská a Kristýna Mráč-
ková (SKC Prostějov), následovaná olomouc-
kými dvojčaty  Sárou a Emou Kaňkovskými
(MAPEI Cyklo Kaňkovský). 

Závěr pátečního programu byl ve znamení 
závodů na 500m a 1km s pevným startem. Mezi 
žáky se v „pětistovce“ s časem 41,830 protlačil 
na 7. místo Vlastimil Čech, na 9. místě pak 
dojel  Martin Šmída.  Mezi žákyněmi si pro 
další druhé místo dojela Hana Heřmanovská
a bronzovou příčku obsadila Sára Kaňkovská.
Pavlína Bartošová opět startovala se staršími zá-
vodnicemi, kde přemožitelku našla opět pouze v 
Jarmile Machačové. Juniorský kilometr skončil z 
pohledu domácích poněkud fiaskem. Nejen do-
mácí, ale všichni přihlížející z řad diváků, trené-
rů a cyklistů byli doslova šokování, když domácí 
favorit Robin Wagner po průjezdu třetím kolem 
(tři kola jsou na prostějovské dráze přibližně 900 
metrů) se zvedá nad řidítky a přestává šlapat. 
Wagner tak omylem vypouští poslední stovku. 
Robin měl „kilometr“ rozjetý tak suverénním 
způsobem, že i přes takové selhání obsadil 
druhé místo, a na vítězného Vývodu z Dukly 
Brno ztratil pouhé čtyři desetiny sekundy! Je jen 
výsledkem spekulací, jaký by byl Wagnerův vý-
sledný čas, ale jistě by byl okolo 1:07, což by bylo 

vynikající a suverénní vítězství. I přes selhání tak 
Wagner prokázal stoupající formu a není tajem-
stvím, že by letos mohl startovat nejen na junior-
ském MS, ale i na ME v kategorii U23, což by byl 
fantastický úspěch pro prostějovskou cyklistiku. 

Sobota byla zahájena keirinem, juniorský 
závod vyhrál Jakub Vývoda následovaný Robi-
nem Wagnerem. To bylo ze sprinterských dis-
ciplín vše a volně se přešlo na disciplíny stíhací. 
Z domácích žáků se opět jako nejlepší ukázal 
Vlastimil Čech s časem 2:44,803, což stačilo na 
10. místo. O dvě místa níže dojel do cíle Martin 
Šmída, na 16. místě  potom Daniel Chytil. V 
kadetech očekávaně zvítězil závodník TJ Uni-
čov, zařazený do SCM Prostějov, Tomáš Heř-
manovský. Tomáš, který vozí trikolóru mistra 
republiky, ve finále porazil dalšího závodníka 
SCM Prostějov Petra Fialu (MAPEI Cyklo 
Kaňkovský). Další „medailové“ umístění pro 

domácí barvy zařídila žačka Kristýna Mráč-
ková, která obsadila 3. místo. Druhém místo v 
kadetkách vybojovala Pavlína  Bartošová.

V podvečer byla na programu série bodova-
cích závodů, kde opět předvedl svou extratřídu 
Tomáš Heřmanovský, který zvítězil s dvojná-
sobným ziskem bodů oproti druhému Šimonu 
Adámkovi z TJ Kovo Praha. Solidní 6. místo 
obsadil Petr Fiala.  

Neděle, poslední závodní den, byla pro žáky 
ve znamení omnia. Začalo se bodovačkou, která 
rozdělila žáky na skupinu „A“ a „B“. Žáků bylo 
opravdu hodně. V omniu si tradičně dobře vedl  
Martin Šmída, když v konečném bodování 
obsadil 8. místo ve skupině „A“. Šanci na lepší 
umístění  Martinovi vzal nepovedený vylučo-
vací závod a především pak verdikt rozhodčích 
v  Italském vylučovacím závodě, kde nebylo 
Martinovi uznáno vítězství ve čtvrtém spurtu 
pro nedodržení přímého směru jízdy. Do sk. 
„A“ se probojoval i Daniel Chytil a celkově 
se umístil na pěkném 15. místě. Vezmeme-li 
v potaz, že na kole jezdí teprve od jara, je to vel-
mi slibný výsledek. Ve skupině „B“ dominoval
Vlastimil Čech, který všechny závody vyhrál, 
ovšem celkově to znamená 17. místo. Umět zví-
tězit je ale vždy cenné! Na 3. místě sk. „B“ dojel 
další domácí cyklista Dominik Bušina. 

Dívkám se bohužel při třetí části omnia, 
hladkém závodu na 10 kol nevyhnul pád, do 
kterého se přimíchaly mimo jiné i Hana Heř-
manovská a Kristýna Mráčková. Pro Kristýnu 
Mráčkovou závod kvůli zranění skončil, Hana 
Heřmanovská se ještě do soupeření o místa 
vrátila. Ve výsledku z toho bylo pro uničovské 
závodnice 3. místo Pavlíny Bartošové a 4. místo 
právě pro Hanu. Smůlu na pád měl i uničovský 
junior Jan Urbášek (rovněž zařazen do SCM 
Prostějov), který se střetl s druhým závodníkem 
již při rozjíždění a musel být odvezen na pozoro-
vání do nemocnice.

Mimo omnia se v neděli závodilo i ve stíha-
cích závodech družstev. Družstvo kadetů namí-
chané ze závodníků SCM Prostějov, ve složení 
Tomáš Heřmanovský, Petr Fiala a Matouš 
Hynek (Mapei Cyklo Kaňkovský) doplněné o 
příbramského Nicolase Pietrulu dosáhlo ve fi-
nále nejrychlejšího času 3:44,537 a porazili tak 
druhé družstvo TJ Kovo Praha.

Po odpolední přestávce se stihl odjet pouze 
závod žáků skupiny „B“, načež se z nebe spustil 
déšť, což znamenalo předčasné ukončení závo-
dů. Na plánovaný madison se tak již nedostalo. 
Rozhodně se ale bylo během víkendu na co 
dívat, a kdo přišel byl určitě potěšen. Doufejme, 
že stejně dobrou podívanou nabídne i cyklis-
tická část Olympiády dětí a mládeže, která na 
prostějovském velodromu startuje již ve středu 
22.6. Ve čtvrtek odpoledne se navíc jede časov-
ka z Prostějova do Výšovic přes Určice a v pátek 
proběhne na náměstí T.G. Masaryka kritérium.  

SKC
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ČESKÝ POHÁR NA DRÁZE V PROSTĚJOVĚČESKÝ POHÁR NA DRÁZE V PROSTĚJOVĚ

Angličtina pro děti Prostějov/Helen 
Doron Early English má čerstvě za 
sebou letní tábor v Jeseníkách, ale 
táborníci jsou pořád jednou nohou 
ještě tam. S Angličtinou byly na táboře 
děti od pěti do devíti let a není tedy  
žádné překvapení, že pro řadu z nich 
to byla první zkušenost s táborem, a to 
nezapomenutelná! 

Angličtina pro děti Prostějov/HDEE v 
zastoupení Evy a Dany je známá svým 
totálním nasazením pro angličtinu, takže 
od okamžiku, kdy nad chalupou zavlály 
vlajky dvou vytipovaných kontinentů: 
Australia, America, se ozval  pokřik 
(cheer) obou spřátelených kmenů: „Pal-
mas, palmas, Hollywood....“ pro Ameri-

ku a „Ocean, comotion......“ pro Aus-
trálii, se všichni ocitli na půdě anglicky 
mluvící. 
„Kromě vlastního bezbřehého poten-
ciálu úročíme určitě mnoho zahraničních 
zkušeností, neboť máme za sebou a 
samozřejmě i před sebou  výuku a práci 
s dětmi z Evropy, z USA, z Austrálie 
a tyto zkušenosti stále prohlubujeme 
a doplňujeme,“ řekla Večerníku Eva 
Šmídová. Tábora se zúčastnily děti z 
Angličtiny pro děti Prostějov/HDEE, z 
olomoucké HDEE a děti s větší či menší  
zkušeností s angličtinou.  „Opět se nám 
potvrzuje vysoká kvalita a úroveň našich 
prostějovských studentů,“ přidala Dana 
Šlézarová. 
Od ranního probuzení přes rozcvičku, 

snídani až do večerního sledování 
příběhů malého dráčka Didiho s 
hádankami pro děti nebo originálních 
dokumentů z národních parků USA  
probíhalo vše anglicko(-česky), a to nap-
rosto samozřejmě a pro děti příjemně a 
zábavně. „Během týdne zvládli táborníci 
například závody lodí, stezku odvahy k 
Čertově skále, sledování stop divokých 
zvířat se starým Indiánem, bouřku na 
Sovím hradě, karneval států nebo letní 
a dokonce i zimní olympiádu,“ dodala k 
programu E. Šmídová. 

Od 15. srpna 2011 bude probíhat v 
prostějovské HDEE  letní příměstský tá-
bor, ale už teď se plánuje druhý ročník 
Jeseníků 2012!   -pk-

Angličtina pro děti byla 
na táboře v Jeseníkách



Pro žáky bylo letošním vrcholem sezóny 
Mistrovství české republiky v  lukostřelbě, 
které se konalo v Ostravě. V kategorii star-
ších žáků startovali Jan Suchomel, Pavel 
Zapletal, Dominik Chlachula, David Rieger, 
Lukáš Vavrečka, Patrik Synek a v kategorii 
mladších žákyň Tereza Mikolášová. Poctivá 
příprava se našim žákům vyplatila a z tohoto 
šampionátu si odvezli vynikající umístění.

Starší žáci stříleli na tomto šampionátu 
kvalifi kační sestavu F/Ž2 (vzdálenosti 50m, 
40m, 30m, 20m - 18 šípů na každé trati). 

Nejlépe si vedl Jan Suchomel, který obsadil 2. 
místo nástřelem 628b, David Rieger obsadil 
4. místo 600b,  Pavel Zapletal 5. místo 596b, 
Dominik Chlachula 

6. místo 582b. Patrik Synek skončil na 16. 
místě s 514body a Lukáš Vavrečka na 17. 
místě s 509 body. V kvalifi kaci příjemně pře-
kvapil David Rieger, pro kterého to byl první 
start na MČR. 

V mladších žákyních obsadila Tereza Mi-
kolášová 6. místo nástřelem 493b. Toto umís-
tění si udržela i po eliminacích. 

V nedělní eliminace střílené na 50 m, po-
dal vyrovnaný výkon Jan Suchomel, který 
nezaváhal ani v jednom souboji a po zásluze 
získal mistrovský titul v kat. starších žáků.

Do fi nále se probojoval také Pavel Zaple-
tal, který v semifi nále po velkém boji zvítězil 
nad vítězem kvalifi kace Adamem Lí pomě-
rem 95:94b. Ve fi nále pak podlehl týmovému 
kolegovi Janu Suchomelovi v poměru 90:107. 
Získal tak stříbrnou medaili, která je pro něj 
odměnou za poctivou přípravu.

Dominik Chlachula skončil na 10. místě, Da-
vid Rieger doplatil na nezkušenost ve střílení eli-
minací a skončil na 12. místě.  Oproti kvalifikaci 
si polepšil Lukáš Vavrečka, který se posunul také 

na 12. místo. V prvním kole eliminace nastoupil 
na kolegu Patrika Synka. Ten po prohraném du-
elu s Lukášem obsadil 22. místo.

Předešlé výkony v jednotlivcích jsme také 
zúročili v  soutěži družstev. Do soutěže na-
stoupilo družstvo „A“ ve složení Suchomel, 
Zapletal, Chlachula a družstvo „B“ ve složení 
Vavrečka, Rieger, Synek.

Družstvo „A“ vyhrálo kvalifi kaci nástře-
lem 1806b a do eliminací tak nastupovalo 
z  první pozice. Vyrovnaným a suverénním 
výkonem porazilo v semifi nále družstvo Plz-
ně nástřelem 196:156. Stejný průběh mělo fi -
nálové klání proti družstvu Ostravy „A“, které 
také porazilo a to v poměru 196:185. Prostě-
jovský žákovský tým tak vyhrál soutěž druž-
stev a do sbírky přidal další zlatou medaili. 
Družstvo „B“ skončilo po bojovném výko-
nu na bramborovém 4. místě, když v  boji 
o bronz podlehlo družstvu Plzně 153:173. 
Vedle mistrovských titulů v  jednotlivcích a 
družstvech, a vícemistrovskému titulu v jed-
notlivcích si žáci odvezli i mnoho medailí za 
jednotlivé tratě. Předvedené výkony našich 
žáků jsou příslibem do dalších mistrovských 
klání, ve kterých se kromě Terezy Mikolášo-
vé, představí už v kategorii kadetů.

Poděkování sponzorům: Norma R:Z: 
s.r.o., město Prostějov, Olomoucký kraj. 

Lukostřelba pro veřejnost!!!

Pro ty, kteří si vždy chtěli vyzkoušet ten-
to krásný sport, máme lákavou nabídku! 
Během prázdnin otevíráme hodiny pro ve-
řejnost a to vždy v úterý a čtvrtek od 16.00-
18.00hod. Podrobnější informace nalezne-
te na našich stránkách www.lukostrebapv.cz.  
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Po závěrečném dvanáctém závodu seriá-
lu mistrovství Evropy v bikrosu uhájila Jana 
Horáková třetí místo a z nizozemského Ha-
aksbergenu si tak přivezla další vynikající po-
čin své rozmanité kariéry v podobě medaile s 
bronzovým leskem! Členka SKC Prostějov a 
česká reprezentantka tak zopakovala třetí mís-
to z evropského šampionátu v roce 2003. Ro-
dačka z Tištína navíc potvrdila, že letos prožívá 
vynikající sezónu. 

Závěrečný dvanáctý závod letošního ev-
ropského šampionátu BMX se jel o druhém 
červencovém víkendu na výborně připravené 

dráze v holandském Haaksbergenu. A Jana 
Horáková si po sobotním třetím místě v neděli 
připsala místo čtvrté a v celkovém pořadí seri-
álu ME 2011 tak s přehledem uhájila bronzo-
vou příčku. 

Do Haaksbergenu odjížděla Horáková s 
mírným odstupem před průběžně třetí Evou 
Ailloudovou z Francie a ztrátou 22 bodů před 
druhou Magalii Pottierovou, další z široké eki-
py francouzského reprezentačního družstva. 
Cíl tak byl jasný, minimálně udržet třetí místo 
v celkovém hodnocení. 

Do sobotního závodu vstoupila Horáková 

dobře. V semifinálové jízdě přes špatný start 
výborně zafinišovala v poslední rovince a do 
finále postoupila ze čtvrtého místa na úkor 
světové šampiónky Shanaze Reade. Ve finále si 
pak čistou jízdou dojela pro třetí příčku, když 
rychlejší byli jen Francouzky Laëtitia Le Corgui-
lleová a Manon Valentinová. Le Corguilleová se 
na závodní dráhu vrátila po téměř roce, když si 
na posledním světovém poháru v loňském roce 
zlomila obratel. Jana Horáková tak po Filipově 
bronzu z MČR získala v krátké době pro žluto-
modré barvy SKC Prostějov další cenný kov. 

„Do šampionátu jsem vstupovala s  cílem 
získat medaili, což se 
mi podařilo, takže jsem 
spokojená,“ krátce zhod-
notila své účinkování 
na mistrovství Evropy 

prostějovská bikrosařka. „Rovněž bych chtěla 
poděkovat svým partnerům a sponzorům, 
především marketinkové agentuře TK PLUS, 
Městu Prostějov a Olomouckému kraji,“ do-
dala Horáková, kterou nyní čekají tři týdny 
přípravy před startem na mistrovství světa v 
Kodani. Tak věřme, že to Janě cinkne i tam! 

Výsledky sobotního závodu: 1. Le Corgui-
lleová, 2.  Valentinová (obě Francie), 3. Jana 
Horáková (Česká republika). Výsledky neděl-
ního závodu: 1. Readeová (Velká Británie), 2. 
Pottierová, 3. Le Corguilleová (obě Francie), 4. 
Jana Horáková (Česká republika)

Celkové pořadí ME kategorie Elite Women:
1. MANON VALENTINOVÁ FRANCIE
2. MAGALIE POTTIEROVÁ FRANCIE 
3. JANA HORÁKOVÁ ČR

Výsledky:

Starší žáci 
Konečné pořadí  kvalifi kace
1. Suchomel Jan  Prostějov  2/628b
2. Zapletal Pavel  Prostějov  5/596b
3. Lí Adam           Ostrava  1/638b

Družstva st. žáků
1. LO Prostějov A  1/ 1806b
2. TJ Ostrava A  2/ 1767b
3. LK Plzeň  5/1494b
4. LO Prostějov B  3/1623b

Bikrosařka Horáková tavila v seriálu ME bronz

Prodám parcelu

o výměře 657 m2 
– ostatní plocha 

– v katastrálním území Ptení 
(parcela č. 2294/13)
za cenu 60.000,-- Kč. 
Telefon: 603 555 904
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KONTAKTNÍ OSOBA :
ING. ZDENĚK MAJER, OBCHODNÍ ŘEDITEL, TRÁVNICKÁ 2, 
PROSTĚJOV, TELEFON: 604 168 409

Příští Radniční listy vyjdou 31. srpna, 
uzávěrka inzerce je 24. srpna.


