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ZAPOJTE SE DO TŘÍDĚNÍ BIOODPADUZAPOJTE SE DO TŘÍDĚNÍ BIOODPADU
- snížíte výdaje na odpadové hospodářství města

- zvýšíte kvalitu životního prostředí
- zdarma získáte od města sběrnou nádobu

 ZAPOJTE SE NA WWW.PROSTEJOV.EU



Jak upoutat  
pozornost čtenáře

 aneb Co znamená fotka 
na obálce Radniček?

„Prosím tě, proč je na titulní straně 
fotka zastupitelů města někde u popel-
nic? Nemáš nějakou tematickou fotku 
k  tomuto vydání?“ ptal se mě grafik, 
když dával dohromady aktuální číslo 
Radničních listů.  „Ale toto právě je 
tematická fotka! Potřebujeme upoutat 
pozornost co největšího počtu čtenářů i 
nečtenářů Radniček, aby zaregistrovali 
kampaň na třídění bioodpadů. Uvnitř 
čísla jsme měli toto téma už dvakrát, a 
přesto málokdo zaregistroval, že si od 
města bude moct bezplatně zapůjčit 
kompostér nebo nádobu na bioodpad 
nebo obojí,“ oponuji.

A tak se zrodil nápad využít obálku 
městského periodika, které je zdarma 
distribuováno do všech domácností, 
co by plochy k avizování příchodu jara 
a s  ním spojeného úklidu na zahrád-
kách - řekněme. I když čtenář noviny 
odhodí, aniž by přečetl jediný článek, 
obrázek místostarostů a popelnice mu 
s  pravděpodobností rovnající se téměř 
jistotě, neunikne. A o to jde. 

V dnešní době, kdy se na lidi valí 
informace ze všech stran a nezřídka 
lze těžko odlišit, která informace je 
pro dotyčného důležitá a která niko-
liv, se i média potýkají s problémem, 
jak zajistit, aby si zveřejněné zprávy 
vůbec někdo povšimnul. „Čučavá“ 
fotka s krátkou popiskou na co nej-
viditelnějším místě snad ještě může 
znamenat jistou šanci. V našem pří-
padě šanci na povšimnutí si tématu 
zapůjčení nádob na bioodpad. Tedy 
– ti z  Vás, kteří vlastníte v  Prostě-
jově domek se zahrádkou nebo jen 
zahrádku a jste plátci komunálního 
odpadu ve městě, neváhejte a pro-
jevte zájem o bezplatnou zápůjč-
ku – kompostéru, „biopopelnice“ 
nebo obou komodit! Veškeré po-
drobnosti Vám zodpoví na odboru 
komunálních služeb, kam se dovo-
láte například přes bezplatnou linku 
800  900  001 nebo naleznete na ti-
tulní stránce městského webu www.
prostejov.eu v Aktualitách.

A pokud laskavý čtenář došel až 
k  těmto řádkům, pak fotka na obálce 
splnila plně svůj účel.

 Jana Gáborová, 
 redaktorka 
 Radničních listů
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Při příležitosti zahá-
jení výstavy v klubu 
DUHA  o bulharské 
přírodě přijal staros-
ta města Prostějova 
Miroslav Pišťák na 
radnici bulharské-
ho attache Marina 
Jovčevskeho.
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Výpis z  usnesení z 8. schůze Rady města Prostějova, konané 8. 2. 2011
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

Návrh	organizační	struktury		
a	organizačního	řádu		

MěÚ	Prostějov	od	1.	3.	2011

Rada města Prostějova schválila změny 
Organizační struktury Městského úřadu Pro-
stějov včetně systematizace pracovních míst a 
funkcí s účinností od 1. 3. 2011 podle předlo-
ženého návrhu takto:

1. ruší k  1. 3. 2011 Odbor informačních 
technologií Městského úřadu Prostějov

2. zřizuje v Odboru kancelář starosty Od-
dělení informačních technologií v počtu 7 za-
městnanců, a tím zvyšuje počet zaměstnanců  
zařazených do Odboru kancelář starosty o 7 
na celkový počet 22 zaměstnanců beze změ-
ny celkového počtu zaměstnanců zařazených 
do Městského úřadu Prostějov.

Rada města zároveň uložila Ing. Lubomíru 
Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu Pro-
stějov, 

zapracovat změny rozdělení pravomocí 
v Městském úřadě Prostějov dle tohoto usne-
sení do Organizačního řádu Městského úřa-

du Prostějov na rok 2010 a 2011 s účinností 
od 1. 3. 2011.

Návrh	cen	Olomouckého	
kraje	za	přínos	v	oblasti		
kultury	za	rok	2010

Rada města Prostějova vzala na vědomí  
návrhy pro udělení cen Olomouckého kraje 
za přínos v oblasti kultury za rok 2010:

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury 
(dvorana slávy)

Eva Suchánková - za celoživotní přínos 
v oblasti dramatické pedagogiky

PhDr. Ludmila Grůzová - za celoživotní 
přínos v oblasti regionální historie

Výjimečný počin roku 2010 v oblasti pro-
fesionálního umění

hudby (žádný návrh)
výtvarného umění 
Josef Dolívka - za výstavní činnost doplně-

nou editorskou a vydavatelskou činností
divadla (žádný návrh)
filmu, rozhlasu a televize (žádný návrh)

literatury (žádný návrh)
Výjimečný počin v oblasti neprofesionální 

umělecké činnosti v roce 2010
Prostějovské hanácké slavnosti - bohatý li-

dový jarmark a folklorní festival v rámci člen-
ských festivalů Folklorního sdružení České 
republiky.

Výjimečný počin v oblasti ochrany a po-
pularizace kulturních hodnot v  roce 2010 
(žádný návrh)

Osobnost roku 2010 v oblasti kultury (žád-
ný návrh).

Veřejná	finanční	podpora	–	
Okresní	hospodářská	komora

Rada města Prostějova schválila poskytnu-
tí nenávratné veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova z prostředků neroz-
dělené veřejné finanční podpory v  kapitole 
70 ve výši 50.000,- Kč Okresní hospodářské 
komoře v Prostějově, Lidická 6, IČ 485 32 517 

- veřejná finanční podpora bude použita 
na úhradu nákladů spojených s  celkovým 

provozem Informačního a internetového 
místa při OHK v Prostějově v roce 2011 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2011

- příjemce je povinen předložit vyúčtování 
do 31. 1. 2012.

Veřejná	finanční	podpora		
–	sociální	oblast

Rada města Prostějova schválila poskyt-
nutí nenávratné veřejné finanční podpory 
z  rozpočtu města Prostějova na rok 2011 
ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení 
ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha, IČ 613 88 
122, (pořadové č. žádosti 123)

- na zajištění provozu Dobrovolnického 
centra ADRA v  Prostějově – mzdové ná-
klady hlavního koordinátora (mzda s od-
vody), úhrada služeb externího účetního

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2011.

1.	Komise	pro	mládež	a	tělovýchovu
1. Smetana Pavel - předseda
2. Kremla Jiří, PaedDr.
3. Matyášek Aleš, Ing.
4. Musil Miloslav
5. Nagy Bořek, Ing.
6. Pospíšil Ivan, Mgr.
7. Salaj Jan
8. Sklenka Miloš, Bc.
9. Skopec Václav
10. Tobolová Jana, Mgr.
11. Vavrouch Pavel
12. Vychodil Zdeněk
13. Zatloukal Josef, Bc., DiS.
tajemnice: Veronika Hyblová, zaměstnankyně 

Odboru školství a kultury MěÚ

2.	Komise	architektury	a	výstavby
1. Blumenstein Tomáš, Ing. 
 - předseda
2. Dvořák Miroslav
3. Kolba Jiří, Ing.
4. Lepša Pavel
5. Slepánek Petr, Ing.
6. Šmíd Václav, Ing.
7. Štork Jiří
8. Tobola Jaromír
tajemník: Ing. Miroslav Šich,  zaměstnanec  

Odboru rozvoj a investice MěÚ

3.	Komise	pro	výchovu	a	vzdělávání
1. Müller Michal, Mgr. 
 - předseda
2. Bartková Hana, PhDr.
3. Cásková Eva, Mgr.
4. Copková Ivana
5. Ivana Vaňková, PhDr.
6. Kremla Jiří, PaedDr.
7. Moudrý Marek, Ing.
8. Navrátil David, Mgr.
9. Pospíšilová Zdena, Mgr.
10. Slavotínková Milada, Mgr.
11. Žemla Jaroslav, Mgr.
tajemnice: Dagmar Bindasová, zaměstnankyně Od-

boru školství a kultury MěÚ

4.	Komise	dopravy
1. Peichl Zdeněk, Ing. - předseda
2. Adamík Ondřej
3. Čtverák Jindřich, Ing.
4. Hloch Jiří, Ing.
5. Juhász Julius
6. Kousal Petr, Ing.
7. Mačák Alois, Mgr., MBA
8. Matyáš Vítězslav, npor., Mgr.

9. Moravec Zbyněk
10. Sedláček Petr
11. Skopalová Jarmila
12. Šrotová Eva, Mgr., Bc.
tajemnice: Zdena Barvová, zaměstnankyně 

Odboru dopravy MěÚ

5.	Komise	pro	cestovní	ruch		
a	podnikání

1. Lepša Petr - předseda
2. Chalánková Helena
3. Mucha Petr, Bc.
4. Muchová Eva
5. Sokolová Milada, Ing.
6. Staněk David
7. Svoboda Zdeněk
8. Šilhánek Petr, Ing.
9. Tomčiaková Milada
10. Vysloužil Tomáš, Bc.
11. Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
tajemnice: Bc. Petra Spíchalová, zaměstnan-

kyně Odboru kancelář starosty MěÚ

6.	Komise	životního		
prostředí

1. Grulich Bedřich, Ing. 
 - předseda
2. Blaha Vojtěch
3. Červinka David
4. Hanák Miroslav, Ing.
5. Jankůj Josef
6. Kirchnerová Jana
7. Kopečný Václav, Ing., CSc.
8. Prokopová Pavlína
9. Študent Jaroslav
10. Vrba Tomáš
11. Zatloukalová Eva, Mgr.
tajemnice: Ing. Jana Blažková, zaměstnanky-

ně Odboru životního prostředí MěÚ

7.	Komise	koncepce		
a	rozvoje	města

1. Pospíšil Jiří, Ing. - předseda
2. Čundrla Pavel
3. Grulich Bedřich, Ing.
4. Hanák Miroslav, Ing.
5. Chalánek Tomáš, Ing.
6. Chytil Miroslav, Mgr., PhD.
7. Smetana Pavel
8. Šmíd Václav, Ing.
9. Zacpal Radek, Ing.
tajemnice: Bc. Iva Veselá, zaměstnankyně  

Odboru rozvoj a investice MěÚ

8.	Komise	kulturní
1. Sokolová Milada, Ing. 
 - předsedkyně
2. Andrýsek Lukáš
3. Augustin Josef, JUDr.
4. Galářová Milada, Mgr.
5. Katolická Olga
6. Kopka Václav
7. Rapčáková Marcela
8. Štos Václav, Ing.
9. Švecová Denisa
tajemnice: Dagmar Cásková, zaměstnankyně 

Odboru školství a kultury MěÚ

9.	Komise	sociální	a	zdravotní	
1. Holík Pavel, MUDr. - předseda
2. Bratterová Zuzana
3. Jeričová Ludmila
4. Juryšek Michal
5. Komárková Eliška
6. Krejsová Taťáňa
7. Kupková Petra
8. Lepšová Hana
9. Papoušek František, RSDr.
10. Pelikánová Danuše, MUDr.
11. Slavotínek Ivo
12. Svatoš Jiří
13. Štouračová Eva, PhDr.
tajemnice: DiS. Irena Lenzová, zaměstnanky-

ně Odboru sociálních věcí MěÚ

10.	Komise	prevence	kriminality
1. Galářová Milada, Mgr. 
 - předsedkyně
2. Hájek Otakar
3. Hájková Marie
4. Hošťálková Martina
5. Janáček Radim, Mgr.
6. Kurfürst Ivo, Ing.
7. Pudil Jiří, JUDr., Ing.
8. Spurný Stanislav, MUDr.
9. Zatloukal Jan, Mgr.
tajemník: Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová, za-

městnankyně Odboru sociálních věcí MěÚ

11.	Komise	bytová
1. Faltýnek Jaroslav, Ing. 
 - předseda
2. Buriánek Stanislav
3. Černá Iveta
4. Halvadžievová Jana
5. Iránek Tomáš, Ing.
6. Navrátilová Marie

7. Schlesinger Jiří
8. Studená Emilie
9. Zapletalová Ladislava
tajemnice: Danuše Daňková, zaměstnankyně 

Domovní správy Prostějov, s. r. o.

12.	Komise	Prostějov		
Zdravé	město	a	místní	Agenda	21
1.  Rašková Alena, RNDr.  

- předsedkyně
2. Hemerková Ivana, Mgr.
3. Baláš Lubomír, Ing.
4. Bartošová Zuzana, MVDr.
5. Cetkovská Martina, Ing.
6. Hloch Jiří, Ing.
7. Chalánková Helena
8. Janeček Kamil, Bc.
9. Nagy Jan, Mgr.
10. Nakládal Miroslav, Ing.
11. Říha František, PaedDr.
12. Svozil Jaroslav, Mgr.
13. Štěpaník Jaroslav, Ing.
14. Tatarkovičová Jaroslava, RNDr.
15. Zatloukalová Eva, Mgr.
tajemnice: PaedDr. Alena Dvořáková, koordi-

nátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, 
zaměstnankyně Odboru kancelář starosty MěÚ

13.	Komise	pro	nákup		
uměleckých	děl

1. Kolář Václav, PhDr. 
 - předseda
2. Pišťák Miroslav
3. Andrýsek Lukáš
4. Augustin Josef, JUDr.
5. Husaříková Kamila
6. Chytil Miroslav, Mgr., PhD.
7. Macík Miroslav, PhDr.
8. Šmíd Miroslav, PhDr.
9. Vykopalová Milena
tajemnice: Andrea Burdová, zaměstnankyně 

Odboru kancelář starosty MěÚ

14.	Komise	pro	informační		
technologie

1. Blumenstein Tomáš, Ing. 
 - předseda
2. Hrůza Petr, Mgr.
3. Kohout Radek, Mgr.
4. Mynařík Jan, Mgr.
5. Ordelt Svatopluk, Mgr.
6. Tabery Jan
7. Tobolová Jana, Mgr.
tajemník: DiS. Jan Dosoudil, zaměstnanec 

Odboru informačních technologií MěÚ

Komise Rady města Prostějova
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Národní rating města Prostějov na úrovni 
Aa1.cz odráží řadu faktorů, zejména vůli sou-
časného vedení města udržet nízkou úroveň 
zadlužení i solidní provozní výsledky Prostě-
jova navzdory nedávnému propadu daňových 
příjmů. Rating rovněž zohledňuje vyšší úroveň 
kapitálových výdajů, které bude muset město 
zvážit, pokud se bude chtít vyhnout kumulaci 
deficitů, a tím možnosti vyčerpání zásob pro-
dejného majetku nebo navýšení dluhů. Rating 
také zahrnuje nejistotu spojenou s  tempem 
zotavování provozních výsledků a schopnosti 
samofinancování kapitálových výdajů měs-
ta, a  to z důvodu očekávaného jen mírného 
nárůstu daňových příjmů a, pro český muni-
cipální sektor typické, omezené flexibility pro-
vozních příjmů a výdajů.

Silné	stránky
Mezi silné stránky Prostějova patří:
» Velmi nízká úroveň zadlužení.
» Solidní provozní výsledky.
» Kapitálové výdaje financované z prodeje 

majetku, i když tím dochází k vyčerpání ne-
obnovitelných zdrojů.

Slabé	stránky
Mezi slabé stránky Prostějova patří:
» Tempo zotavování provozních výsledků.
» Tradičně vyšší úroveň kapitálových vý-

dajů vedoucí k rozpočtovým deficitům (před 
financováním).

» Omezená flexibilita na straně příjmů 
a rigidita provozních výdajů.

Ratingový	výhled
Výhled ratingu je stabilní.

Co	by	mohlo	rating	–	ZVýŠIT
Zvýšení ratingu je ve střednědobém vý-

hledu nepravděpodobné. 

Co	by	mohlo	rating	–	SNÍŽIT
Zhoršení provozních přebytků města na 

nízkou jednocifernou úroveň nebo náhlý 
nárůst dluhu v následujících dvou letech by 
mohly mít negativní dopad na rating.

Finanční	pozice		
a	výsledky	hospodaření

Do roku 2008 byly provozní výsledky měs-
ta Prostějov velmi dobré a stabilní. Nebývalý 
propad podílových daní (-14 %) v roce 2009 
výrazně oslabil provozní výsledky v  celém 
sektoru. Provozní příjmy města se v  roce 
2009 propadly o 7 %, zatímco jeho provozní 

výdaje vzrostly meziročně o 4 % a výsledkem 
byl propad HPV na úroveň 8,6 % provozních 
příjmů. Očekáváme, že pětiprocentní mezi-
roční nárůst daňových příjmů v  roce 2010 
přinesl alespoň mírné zlepšení provozních 
výsledků.

Když vezmeme v  úvahu očekávaný ne-
výrazný nárůst daňových příjmů, Moody-
’s předpokládá, že se provozní výsledky vý-
razně nezlepší ani v roce 2011.

Navzdory napjatému rozpočtu si město 
udrželo vysoké kapitálové výdaje, které v prů-
běhu posledních pěti let už po několikáté pře-
sáhly úroveň 30 % celkových výdajů. I přes 
vysoké kapitálové příjmy vedl vysoký objem 
výdajů k rozpočtovým deficitům (před finan-
cováním) – naposledy v  roce 2009 a  velice 
pravděpodobně i v roce 2010.

V posledních pěti letech město Prostějov 
intenzivně využívalo hotovostní rezervy 
k  vyrovnání rozpočtových deficitů (před 
financováním). V  roce 2009 hotovostní 
rezervy spadly na úroveň 11 % provozních 
příjmů z původní úrovně 15 % v roce 2008, 
a v roce 2010 byl očekáván další propad na 
úroveň kolem 4 %. V roce 2011 se v tomto 
směru žádné podstatné zlepšení rovněž 
neočekává. Je to v důsledků již avizované-
ho mírného rozpočtového deficitu (před 
financováním). Nízké hotovostní rezervy 
navíc omezí schopnost města spolufinan-
covat rozsáhlé investiční dotace bez využití 
krátkodobých úvěrů v průběhu roku.   

Dluhový	profil
Město Prostějov si udržuje skoro nulové 

přímé úvěrové zatížení (0,4 % provozních 
příjmů v roce 2010). 

Očekává se, že rok 2011 bude pro město, 
co se týče zadlužení, přechodným obdobím, 
kdy při nedostatku likvidních zdrojů na před-
financování některých projektů může být za-

potřebí čerpání kontokorentního úvěru. Výše 
úvěru by však neměla převýšit 5 % provoz-
ních příjmů (50 milionů Kč). Moody’s věří, že 
pokud se městu nepodaří zredukovat deficit 
rozpočtu (před financováním), tak bude nu-
ceno čerpat i  dlouhodobé úvěry pravděpo-
dobně už po roce 2011. 

„Udělení národního ratingu na úrovni 
Aa1.cz je další pozitivní informací, která 
potvrzuje dlouhodobé dobré hospodaře-
ní města Prostějova. Možná, že poněkud 
předbíhám projednávání výsledků hospo-
daření za rok 2010, ale předběžná čísla mě 
opravňují k opatrnému optimismu. To ale 
nic nemění na tom, že i nadále budeme vel-
mi obezřetně rozhodovat o výdajích měst-
ského rozpočtu. A  malá poznámka pod 
čarou – doufám, že v letošním roce nebude 
zapotřebí využívat úvěry,“ komentoval ak-
tuální rating města starosta Miroslav Piš-
ťák.    Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MěÚ Prostějov

Ve čtvrtek 20.ledna 2011 byla zahájena 
rekonstrukce radniční věže. Akce potrvá 
zhruba do poloviny letošních prázdnin. 

„Ve výběrovém řízení na rekonstrukci 
radniční věže zvítězila prostějovská firma 
INGREMO. Rekonstrukce zahrnuje výstav-
bu nového schodiště, posílení stropů, které 
jsou v současné době tvořeny pouze štíhlou 
železobetonovou konstrukcí, aby tak byla 
zajištěna dostatečná únosnost stropů. Tě-
mito úpravami bude 
umožněno případné 
zpřístupnění věže pro 
veřejnost. Povrchy stěn 
budou ponechány v 
podobě stávajících rež-
ných omítek, podlahu 
bude tvořit ocelový 
plech nové ocelové 
konstrukce stropu. 
Úpravy navrhl archi-
tekt Beran. Uvolněné 
prostory budou využity 
pro trvalou výstavní ex-
pozici s tematikou Pro-
stějova a prostějovské 
radnice a budou zde 
vystaveny i exponáty 
z regionu,“ vysvětlil 
místostarosta města 
Zdeněk Fišer (na sním-

ku s  jedním ze stavebníků). 
Předpokládané náklady na rekonstrukci se 
budou pohybovat kolem částky 6 milionů 100 
tisíc korun, z čehož až 85% může být hrazeno 
z evropských fondů.

V souvislosti s rekonstrukcí radniční 
věže může docházet k nepřesnostem v cho-
du radničních hodin. Po celou dobu rekon-
strukce bude totiž omezen přístup ke stroji 
hodin. -jg-

Rekonstrukce radniční věže započala

Rating města Prostějova opět výborný

Udělený rating
KATeGORIe MOODy’S RATING
Výhled stabilní

Národní rating subjektu Aa1.cz
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Rada města Prostějova schválila 
vyhlášení grantů na kulturní projekty 
města Prostějova pro rok 2011 s následu-
jícím tematickým určením:

Představení umění prostějovské  
mládeže a studentů 

Knižní medailonky  
prostějovských osobností 

Oživení kultury v Prostějově  
(se zaměřením na náměstí)

Videodokumenty na volná témata

Pro podání grantových projektů 
využijí žadatelé stejných formulářů jako 
na veřejnou finanční podporu s  tím, 
že příslušný formulář označí žadatel 
v  záhlaví slovem GRANT. Dokumenty 
jsou ke stažení na webových stránkách 
města Prostějova www.prostejov.eu. Ter-
mín odevzdání projektů je 15.3.2011 na 
podatelně Městského úřadu Prostějov, 
nám. T.G.Masaryka 130/14.

Jednotlivé žádosti projedná grantová 
komise, dále rada města a následně zastu-
pitelstvo.  Mgr. Jana Gáborová, 

 mluvčí MěÚ Prostějov

Vyhlášení grantů na kulturní projekty 
města Prostějova na rok 2011

ZMĚNA PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB – novela živnostenského zákona

V obřadní síni prostějovské radnice přibyl do galerie starostů obraz bývalého starosty města Jana Tesaře. Obraz je z dílny prostějovského fotografa a malíře Boba Pacholíka.

Věšení obrazu ing. Jana Tesaře

Dne 1.1.2011 nabyl účinnosti zákon č. 
427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a některých dalších zá-
konů, mj. v části dvanácté živnostenský 
zákon a v části třinácté obchodní záko-
ník (dále v textu jen „novela“)
Předmětná novela přinesla významné 
změny v  oblasti živnostenského podni-
kání zahraničních fyzických osob z  tzv. 
třetích států (dále v textu jen ZFO). Tyto 
osoby od 1.1.2011  – pokud jim vzniká  
právo podnikat dle živnostenského záko-
na  -  již  nejsou povinny se zapisovat 
do obchodního rejstříku. Dle uvedené 
novely těmto ZFO vzniká právo provozo-
vat živnost již dnem ohlášení nebo dnem 
nabytí právní moci rozhodnutí o uděle-
ní koncese, pokud ZFO splňuje všechny 
podmínky dané živnostenským zákonem 
(tj. všeobecné i zvláštní podmínky pro-
vozování živnosti) včetně povolení k po-
bytu, ve smyslu § 5 odst.5  živnostenské-
ho zákona. 
V  případě, že ZFO splňuje všechny 
podmínky vyjma povolení k  pobytu, 
tak právo podnikat  jí vzniká až dnem 
doložení dokladu prokazujícího udě-
lení dlouhodobého víza nebo povolení 
k  dlouhodobému pobytu živnostenské-
mu úřadu.  Doložit tento doklad ale musí  
ZFO doložit na živnostenský úřad, kde 

provedla ohlášení živnosti (nebo podala 
žádost o koncesi) nejpozději do tří pra-
covních dnů, ode dne ohlášení místa 
pobytu. Pokud se tedy zahraniční fyzic-
ká osoba do tří pracovních dnů, ode dne 
vyznačení pobytu v  průkazu, nedostaví 
na příslušný živnostenský úřad a tento 
doklad nedoloží, tak živnostenský úřad 
postupuje dle § 47 odst. 8 živnostenské-
ho zákona a rozhodne o tom, že nesplnila 
podmínky provozování živnosti.
Cizineckou agendu podle novely zákona 
přebírá od cizinecké policie Minister-
stvo vnitra, regionální odbory azylové 
a migrační politiky. Pro žadatele spada-
jící pod živnostenský úřad v Prostějově, 
je regionální pracoviště v  Olomouckém 
kraji na adrese: U Výstaviště 3183/18, 
Přerov, tel.: 974760394.
Mimo znění živnostenského zákona no-
vela zákona o cizincích dále např. stano-
ví, že cizinci v  ČR musí mít dostatečné 
zdravotní pojištění při delším pobytu, 
zpřísnila se pravidla jejich zaměstnávání.
Zavádí mimo jiné takzvanou mod-
rou kartu, která by cizince opravňova-
la k dlouhodobému pobytu i k výko-
nu zaměstnání vyžadujícího vysokou 
kvalifikaci. Zároveň zavádí opatření, 
která mají zamezit účelovému po-
dávání žádostí o dlouhodobý po-
byt ke krátkodobé legalizaci pobytu. 

Firmy mají být podle novely do budoucna 
spolu zodpovědné za zaměstnané cizince. 
Zákon ukládá zaměstnavatelům povin-
nost hradit náklady spojené s vyhoštěním 
cizince, pokud po skončení platnosti po-
bytu nevycestoval z ČR, případně uhra-
dit náklady spojené se zdravotní péčí o 
cizince, kterého  propustil  před skon-
čením platnosti pracovního povolení. 
Případnému vyhoštění cizinců, kteří bu-

dou přistiženi při práci načerno, by mělo 
podle novely předcházet azylové řízení. 
Nelegálně zaměstnaný cizinec bude také 
mít možnost požádat o udělení dlouho-
dobého pobytu na dobu, po kterou se 
dohaduje se zaměstnavatelem o zaplace-
ní dlužné mzdy.  Bc. Jiří Kratochvíl

vedoucí oddělení registrace
odbor Obecní živnostenský úřad

Městský úřad Prostějov

Dne 1.1.2011 nabyl účinnosti zákon 
č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních regis-
trech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., 
a další související zákony, mj. v  části 
druhé i živnostenský zákon.

Touto novelou dochází ke změně 
ustanovení § 78 živnostenského záko-
na, kdy se do 30.6.2012 prodlužuje 
lhůta, ve které živnostenský úřad 
přidělí provozovně zřízené před 
1.7.2010 identifikační číslo provozo-
vny, poskytnuté správcem základního 
registru osob, a v  téže lhůtě pod-
nikatele o přiděleném identifikačním 

čísle provozovny vyrozumí. Podnikatel 
je povinen začít takto přidělené IČP (u 
provozoven zřízených před 1.7.2010) 
používat nejpozději do 1.8.2012. 

Pozor – pokud se podnikatel 
dostaví kdykoli do 30.6.2012 na 
živnostenský úřad a oznámí zahájení 
činnosti v  provozovně, úřad mu IČP 
přidělí a podnikatel je povinen začít 
toto identifikační číslo provozovny 
používat v  označení provozovny 
neprodleně.

Bc. Jiří Kratochvíl
vedoucí oddělení registrace

odbor Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Prostějov

Identifikační číslo provozovny 
– lhůta pro přidělení prodloužena o rok

Město Prostějov je v souladu s § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zaměstnavate-
lem, který má povinnost plnění povinného podílu, a to v počtu 11,38 osob. 

Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by 
zaměstnavatel měl zaměstnat 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství , 
což je za rok 2010  58.310.-Kč, celková výše odvodu by tedy činila 663.567,80 Kč.
 
Město	Prostějov		splnilo	svoji	povinnost	za	rok	2010	takto:	

Zaměstnáním zdravotně postižených osob v počtu 7,54 
Odběrem výrobků nebo služeb od firem, které zaměstnávají více než 50% osob se zdravot-
ním postižením, což činilo v přepočtu celkem 14,3 osob se zdravotním postižením
Celkové plnění je tedy ve výši 21,84 osob se zdravotním postižením. 

Městu Prostějov tudíž nevznikla povinnost odvodu finančních prostředků do státního 
rozpočtu ČR. -ov-

Povinnost zaměstnat osoby 
se zdravotním postižením

1. března 20116
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Zápisy do prvních tříd se na prostě-
jovských základních školách uskuteč-
nily v pátek 11.února 2011. „Celkem 

se dostavilo 592 dětí, ale z nich 8 je 
zapsáno vícekrát, takže přesné číslo 
zapsaných dětí je 584. Odklad se bude 
týkat 98 dětí a do prvních tříd by tak 
v září letošního roku mělo nastoupit 
486 žáků. Na základních školách Me-
lantrichova, Palackého , Čechovice, 
E. Valenty a Studentská bude po dvou 
prvních třídách, na Majakovské a Ko-
llárově jedna první třída. Základní 
škola Jana Železného otevře 3 první 
třídy, škola na ulici Dr. Horáka dokon-
ce 4 paralelní první třídy. Na Kolláro-
vě škole bude otevřena 1 třída plus 1 
speciální. Celkem tedy 19 prvních tříd 
a jedna speciální,“ vypočítala místosta-
rostka Ivana Hemerková, v jejíž gesci 
je městské školství s tím, že kapacitně 
prostějovské základní školy postačují a 
to i s výhledem do budoucna.  -jg-

Vyhodnocení zápisů 
do prvních tříd 

Pomyslnou štafetu šéfa školské komise 
přebírá Michal Műller po současné mís-
tostarostce Ivaně Hemerkové. Jaké jsou 
úkoly, které přijdou na řadu jako první?

„Soustředit se teď chceme především na 
přípravu Dne učitelů, který se uskuteční už 1. 
dubna v městském divadle. Hlavním cílem je 
ocenění nejlepších učitelů prostějovských škol. 
Požádáme ředitele škol o nominace a 7. března 
členové komise vyberou opravdu ty nejlepší. 
Na druhou stranu chceme zachovat pojetí celé-
ho večera jako setkání učitelů ze všech škol. Po-
važujeme za důležité, aby učitelé měli možnost 
setkání a výměny zkušeností napříč spektrem 
všech typů škol,?,“ přibližuje záměr předse-
da Komise pro výchovu a vzdělávání Michal 

Műller.
Další zajíma-

vostí je změna 
místa jednání 
komise. „Jednání 
většiny komisí 
probíhá v prosto-
rách radnice. Rád 
bych, aby jednání 
naší komise probíhala na jednotlivých školách 
a školských zařízeních, abychom byli v terénu 
a seznámili se tak přímo na místě s problema-
tikou a chodem dané školy. Pro nás jako členy 
poradního orgánu Rady města bude takový pří-
stup velmi přínosný a naše doporučení se budou 
opírat o konkrétní zjištění,“ dodal Műller. -jg-  

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM), odbor Odlou-
čené pracoviště Prostějov (Územní pra-
coviště Brno), odvedl do státního roz-
počtu více než milion korun ze dvou 
zrušených vkladních knížek. Státu při-
padly vkladní knížky jako tzv. odúmrť 
na základě usnesení Okresního soudu 
v Prostějově. 

ÚZSVM takto získaný majetek řeší for-
mou zrušení vkladních knížek u peněž-

ního ústavu a převedení finančních pro-
středků do státní pokladny. 

Odúmrť je v právním řádu České republi-
ky obecně definována v zákoně č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: 
„dědictví, které nenabude žádný dědic, 
připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hos-
podařit s takto nabytým majetkem vyplý-
vá ze zákona č. 219/2000 Sb.,  o majetku 
ČR a jejím vystupování v právních vzta-
zích, v platném znění.

V  rámci před-
stavování jed-
notlivých komi-
sí Rady města 
P r o s t ě j o v a 
jsme tentokrát 
oslovili PhDr. 
Václava Koláře, 

předsedu komise pro nákup uměleckých 
děl. Hned na úvod – můžete stručně před-
stavit tuto komisi?
Komise pro nákup uměleckých děl je svým 
způsobem specifická. Její hlavní náplní je ná-
kup takových děl, která by splňovala vytčená 
kritéria pro budoucí galerii města Prostějo-
va. Prvotním impulsem byla tedy vize, aby 
i v našem městě byla umělecká galerie, která 
by obohatila nejen občany města, ale také ná-
vštěvníky domácí i zahraniční hodnotnými 
estetickými zážitky v rámci promyšlené dra-
maturgické, výstavnické koncepce.

Jaké	jsou	aktuální	úkoly	komise?

Protože komise pracuje již několik let, je nyní 
zejména zapotřebí doplnit stávající seznamy 
akvizicí o podrobnější údaje, aby se případný 
zájemce mohl už v tomto stádiu přípravných 
prácí na vzniku galerie informovat o těch 
uměleckých předmětech, které ho zajímají.

Dále chceme, aby už teď byla část budoucí ga-
lerie zpřístupněna širší veřejnosti na nějakém 
vhodném místě. Hovoří se v této souvislosti o 
prostějovském zámku, ale v úvahu přicházejí i 
jiné prostory a v duchu tradičních uměleckých 
zájmů předcházejících generací ve vedení 
města myslíme i na využití přímo na radnici.

Bude	 komise	 spolupracovat	
s	 jinými	 uměleckohistorický-
mi	institucemi?

Tak spolupráce již běží především s  prostě-
jovským muzeem. Spojovacím článkem je 
fakt, že někteří členové komise jsou pracovníci 
muzea. Jako předseda komise jsem již jednal 
s ředitelem muzea panem doktorem Chytilem 
především o koncepci nákupů a budoucí po-
doby galerie, aby nedošlo k dublování s umě-
leckými sbírkami muzea. Cíle obou institucí, 
té, která již existuje a má za sebou úctyhodnou 
minulost, a té , která se připravuje, jsou přece 
jen  odlišné, byť obecný požadavek na zvyšo-
vání kulturní úrovně a hlubší zapojení umě-
leckého dění do života města je identický.

Není	 výběr	 získávaných	 děl	
trochu	subjektivní?

Jakmile se pohybujeme v oblasti umění, jde 

vždycky trochu i   o osobní postoje a indivi-
duální vnímání uměleckých děl. Z  historie 
známe spoustu příkladů, kdy aktuálně ob-
divovaní umělci skončili někde na periferii 
zájmu, a naopak, umělci, kteří se nemohli za 
svého života uživit, jsou dnes ozdobou světo-
vých galerií. Je to tedy i otázka konsensu čle-
nů komise, v našich řadách je např. zkušený 
antikvář Dr. Macík, všichni máme spoustu 
známých v uměleckých kruzích, různé pro-
blémy můžeme konzultovat s odborníky na 
slovo vzatými.I tak jsou někdy diskuse bouř-
livé a vůbec to není na škodu věci. Nově také 
bude naše komise návrhy na akvizice před-
kládat radě, která pak definitivně rozhodne, 
na který artefakt městské peníze půjdou.

Vraťme	se	ještě	k	uložení	děl,	
je	tady	vše	v	pořádku?	V	tisku	
se	objevily	i	kritické	poznám-
ky.

Četl jsem se zájmem některé články o naší 
problematice. V  řadě případů se autoři lá-
mali do otevřených dveří, protože např. na 
evidenci deponovaných děl se průběžně 
pracuje. Novinkou bude, že všechna data 
budou k dispozici na disketě, takže případný 
zájemce se dozví, kde je dílo uloženo, za ja-
kou částku bylo pořízeno a další údaje. Také 

tvrzení , že obrazy jsou umístěny ve sklepě, 
je zavádějící. Artefakty nejsou ve sklepě. Jde 
o suché prostředí se stálou teplotou a podle 
vyjádření lidí od fochu splňuje parametry na 
funkční depozitář. Jiná věc je , že by se měla 
budoucí galerie zpřístupnit už nyní, byť v ja-
kémsi zárodečném stavu. Jedna výstava z na-
šich nákupů již proběhla před několika lety. 
Nyní vše nasvědčuje tomu, že zakoupená 
díla, hlavně ta dosud veřejnosti nezpřístup-
něná, budou vystavěna.

Co	byste	chtěl	říci	na	závěr?

Chtěl bych podtrhnout prostý fakt, že zá-
měr vybudovat ve městě Prostějově galerii 
je významný kulturotvorný počin s  přesa-
hem daleko za hranice města. V době , kdy 
společnost je konzumně orientovaná, jde i o 
výrazný apel na duchovní rozměry člověka, 
na autentické prožití života. Jak řekl K. Čapek 
: to je obzvláštní cena umění, a nic ve světě se 
jí nevyrovná.
Vybudování galerie je ovšem proces, nikoliv 
jednorázový akt. Na cestě k funkční a dobře 
fungující kulturní instituci musíme udělat 
ještě řadu dílčích kroků. Budeme vděční 
všem, kteří nám chtějí v dobré vůli pomoci. 
Opravdu se těším, že výsledek bude stát za to.
 -red-

Nový předseda Komise pro výchovu 
a vzdělávání: Michal Műller Dědictví z vkladních knížek  

putuje do státní kasy



Finanční úřad v  Prostějově přijal násle-
dující opatření související s podáváním da-
ňových přiznání k dani z příjmu fyzických 
osob za rok 2010:

rozšíření úředních hodin podatelny a 
pokladny (včetně úředních hodin v sobotu 
26.3. dopoledne):

den podatelna Pokladna
21.3.2011 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
22.3.2011 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
23.3.2011 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
24.3.2011 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
25.3.2011 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
26.3.2011 8:00 – 12:00 8:00 - 11:00
28.3.2011 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
29.3.2011 8:00 – 18:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
30.3.2011 8:00 – 18:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
31.3.2011 8:00 – 18:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
  1.4.2011 8:00 – 18:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00

b) možnost podání daňových přizná-
nípřímo pracovníkům finančního úřadu 
na Městském úřadě v  Němčicích nad Ha-
nouv kanceláři v 1. patře ve dnech 9.3.2011  
a 23.3.2011od 8:00 do 17:00 hod

Daňová přiznání je také možné podat 
poštou nebo (více informací naleznete na 

http://cds.mfcr.cz v  sekci DANĚ ELEK-
TRONICKY). Využití možnosti elektro-
nického podání ušetří čas jinak strávený na 
poště nebo na podatelně finančního úřadu.

I když termín pro podání daňového při-
znání je 1.4.2011, uvítáme jeho dřívější po-
dání. Zároveň upozorňujeme, že v případě 
podání po stanovené lhůtě, kdy toto zpoždě-
ní bude delší než 5 pracovních dnů, vzniká 
povinnost uhradit pokutu. 

Tiskopisy  daňových přiznání můžete zís-
kat přímo na finančních úřadech nebo na 
internetových stránkách České daňové sprá-
vy http://cds.mfcr.cz ,  kde najdete: 

 1. databázi daňových tiskopisů obsahují-
cí formuláře ve formátu PDF k vytištění, do 
kterých však není technicky možné vyplňo-
vat údaje v PC (daňové tiskopisy – databáze 
aktuálních daňových tiskopisů – daň z pří-
jmů)

2. interaktivní formuláře přiznání, do 

nichž lze pro daň z příjmů fyzických osob 
vyplnit údaje přímo v PC (daňové tiskopisy 
- interaktivní formuláře)

Platby daně z  příjmu fyzických osob se 
provádí na účet č. 721 - 97620811/0710, 
variabilní symbol – rodné číslo, konstantní 
symbol - 1148. 

Upozorňujeme, že datem úhrady daně je 
až den, kdy platbu obdrží poskytovatel pla-
tebních služeb, který vede účet finančnímu 
úřadu. Pro řádné zaplacení daní  je tedy tře-
ba počítat i s časem, který potřebují peněžní 
ústavy na převedení příslušné částky. 

Pokud jste osobou registrovanou k dani 
z  příjmů fyzických osob a ve zdaňovacím 
období roku 2010 Vám daňová povinnost 
k dani z příjmů nevznikla, je třeba ve lhůtě 
pro podání přiznání tuto skutečnost finanč-
nímu úřadu oznámit, např. formou čestné-
ho prohlášení. Ing. Pavel Michalec, MBA

 ředitel Finančního úřadu v Prostějově

Informace Finančního úřadu v Prostějově  k podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob  za rok 2010
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Společnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s., provozovatel vodo-
vodů a kanalizací na Prostějovsku, 
Vás u příležitosti Světového dne 
vody (22. 3.) srdečně zve na Den 
otevřených dveří na Čistírnu od-
padních vod Kralický Háj.

Den otevřených dveří proběhne v 
pondělí 21. března odpoledne, ex-
kurze budou začínat v každou ce-
lou hodinu od 12. do 16. hodin včet-
ně a povedou je zaměstnanci společ-
nosti s dlouhodobými zkušenostmi 
v oblasti vodního hospodářství. Bu-
dou rovněž připraveni reagovat na 
případné dotazy návštěvníků. 

Návštěvníci i s dětmi a vnoučaty si 
mohou za pomoci laborantek MOVO 
provést rychlý mini rozbor vody ze 

své studny, kterou si přinesou s se-
bou. Voda musí být v čisté plastové 
láhvi 1,5 l od neslazené minerálky. 
Návštěvníci si tak zdarma mohou 
hravou formou na místě zjistit ori-
entační hodnoty dusičnanů, tvrdosti 
vody a amoniaku. Na základě orien-
tačního mini rozboru si mohou pří-
chozí objednat akreditovaný rozbor 
vody se slevou. 

ČOV Kralický Háj byla uvedena do 
provozu v roce 2001 a v uplynulém 
období prošla intenzifikací. Splňuje 
tak náročné normy kvality vypouš-
těných odpadních vod, ke kterým se 
ČR zavázala po vstupu do EU.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
800 100 063
www.smv.cz

Aktuálně Informace

Den otevřených dveří  
na ČOV Kralický Háj

MĚSTO PROSTĚJOV
Městský úřad Prostějov, odbor školství a kultury

Zápis
dětí do mateřských škol v Prostějově se koná

v     pátek 25. března 2011 od 8:00 do 17:00 hodin  

Mateřské školy v Prostějově

ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
pracoviště Mozartova ul. 43
ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
pracoviště Raisova ul. 6
ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
pracoviště Hanačka 3
ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81
ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace (Vrahovice)

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
pracoviště Husovo nám. 94
ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
pracoviště Fanderlíkova ul. 69

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
pracoviště  ul. 5. května 7 (Čechovice)
pracoviště Mánesova ul. 15

ředitelství ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
MŠ v areálu školy 

ředitelství Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově, Komenského 17 
pracoviště MŠ na sídlišti Svobody 53 (tel. 581 115 003 nebo 733 755 888) zřizovatel
Arcibiskupství olomoucké (zápis 25. března v době 8-10:00 hod. a 15-17:00 hod.)

ředitelství Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
pracoviště Speciální mateřská škola Mozartova ul. 30, Prostějov (zřizovatel Olomoucký kraj)
- pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní informace (k prohlídce přezůvky s sebou).
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ ve městě Prostějově.

Zapsány budou děti od 3 let
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží občanský průkaz, rodný list a
očkovací průkaz dítěte.

V případě odvolání je možnost podat žádost   ke KrÚ  Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

PaedDr. František Říha
vedoucí odboru školství a kultury

 Městského úřadu Prostějov

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ČESKÉ 
OBCHODNÍ INSPEKCE NA ROK 2010

Konzultační dny České obchodní inspekce proběhnou vždy první 
pracovní pondělí každého měsíce roku 2011 v zasedací místnosti Od-
boru  rozvoje a investic  č.dv. 435 ve třetím poschodí Městského úřadu 
Prostějov, Školní 4, a to v níže uvedených termínech:

Březen -  7.3.2011
Duben -  4.4.2011
Květen -  2.5.2011
Červen -  6.6.2011
Červenec -  4.7.2011
Srpen -  1.8.2011
Září -  5.9.2011
Říjen -  3.10.2011
Listopad -  7.11.2011
Prosinec -  5.12.2011

Konzultace probíhají v časovém rozmezí od 13:00 do 16:00 hodin. 
Bližší informace je možno získat na Odboru obecní živnostenský 

úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy (dv. č. 143 – 147).

Bezplatná právní poradna,
Lidická ulice č. 35, Prostějov: 

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

březen
23. března od 14.00 do 16.00 hod.

1. března 20118



Dobrovolníci z dobrovolnického 
centra ADRA a z Církve adventistů 
sedmého dne v Prostějově se připo-
jili k celorepublikové sbírce vyřaze-
ných autolékárniček, kterou uspořá-
dala humanitární organizace ADRA. 
Město Prostějov podpořilo akci zří-
zením dvou sběrných míst, nema-
lé množství bylo vybráno v kostele 
Povýšení sv. Kříže, některé kusy do 
Prostějova doputovaly i z Olomou-
ce. Do sbírky se aktivně zapojil také 
Městský úřad v Plumlově s devadesá-
ti kusy autolékárniček. Dohromady 
bylo shromážděno téměř 800 autolé-
kárniček.

Jejich sesbíráním však práce ne-

končila. Dobrovolníci z Církve ad-
ventistů sedmého dne vybraný mate-
riál roztřídili a připravili k odeslání 
do zdravotnického zařízení Itibo v 
Keni. Především obvazový materiál 
poslouží k léčbě popálenin, malaric-
kých onemocnění i těžkých zranění. 
Jediné zdravotnické zařízení v oblas-
ti Nyamira v Keni slouží asi pro 200 
tisíc lidí z velmi širokého okolí. S 
provozem tohoto zařízení ve vesnici 
Itibo již několik let pomáhá humani-
tární organizace ADRA.

Děkujeme všem dárcům a dobro-
volníkům za jejich pomoc a podporu 
při realizaci  rozvojových projektů. 
   -vp-
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FTL uspělo s projektem: Podporujeme Vaši budoucnost

Prostějov - Vzdělávací proces, jenž 
nemá v historii firemního vzdělávání 
společnosti FTL obdoby, byl zahájen 
na počátku ledna tohoto roku. Na 
rozvoj pracovních dovedností za-
městnanců  přispěl evropský sociální 
fond částkou více než čtyři milióny 
korun. 

Společnost FTL - First Transport 
Lines  získala dotaci na projekt čís-
lo CZ.1.04/1.1.02/35.01255 s názvem 
„Rozvoj pracovních dovedností za-
městnanců FTL - First Transport Lines, 
a.s.“. Tento projekt je financovaný z 
prostředků Evropského sociálního fon-
du v  ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a ze státního rozpočtu ČR. Pro-
jekt bude probíhat v období od 1. 11. 
2010 do 31. 12. 2011. Hlavním cílem 
projektu je rozvoj kvalifikační úrovně 
a kompetencí zaměstnanců, ří jsou za-
pojeni do programu celopodnikového 
životního vzdělávání. Vhodným způso-
bem motivace zaměstnanců je dosažení 
jejich profesního rozvoje, zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti, pracovního vý-
konu, produktivity práce a adaptability 

na domácím i globálním trhu. 
Projekt, který se týká jak řidičů, tak 

pracovníků THP, je realizován v tzv. 
čtyřech vzdělávacích blocích, kterými 
jsou: měkké dovednosti, odborné vzdě-
lávání, profesní vzdělávání a jazyková 
příprava. Do procesu vzdělávání je za-
pojeno 40 řidičů kamionové dopravy 
a 28 THP, které si společnost vybrala 
jako perspektivní pracovníky.

V průběhu celého projektu se řidiči 
účastní, semináře Právní minimum 
pro řidiče, dále seminářů Bezpečná 
jízda a Dovednosti řidiče, kurzu Pře-
pravy nebezpečných věcí – ADR (což 
znamená praktický nácvik první po-
moci, zhlédnutí videí  z hromadných 
havárií a požárů v tunelu) a semináře 
Řidič gentleman, který má u zaměst-
nanců posílit reprezentaci firmy, po-
radit ve zvládání stresových situací 
a zdokonalit jejich asertivní jednání. 
Vrcholem poskytnutého benefitu je 
pak intenzivní výuka anglického ja-
zyka, která je přínosná zejména pro 
řidiče zahraniční kamionové dopra-
vy. Ošizeni nezůstanou ani pracovní-
ci THP úseků. Pro ty jsou připraveny 
semináře logistického, právního a 

obchodního minima, dále kurz Tý-
mové spolupráce, IT dovedností a 
podpora firemní kultury. Rovněž pro 
ně je určen jazykový kurz. „Jazykové 
přípravy se účastní jednatřicet řidi-
čů kamionové dopravy, devět řidičů 
autobusů a osmadvacet pracovníků 
THP,“ upřesnila počty manažerka 
projektu  Ing. Anna Hanáková. „In-
tenzita aplikace kurzu čítá dvaapa-
desát týdnů výuky ve skupinkách po 
čtyřech lidech,“ dodává. 

Společnost, která na obsazení pozic 
školitelů vypsala řádné výběrové říze-
ní, se může pochlubit účastí takových 
kapacit jakými jsou: člen Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR prof. Ing. 
Václav Cempírek,  předseda České spo-
lečnosti pro dopravní právo JUDr. Vác-
lav Roubal, vedoucí Odboru dopravní 
policie Středočeského kraje plk. JUDr. 
Karel Holý, vedoucí IZS JMK Václav 
Kovář, čestný prezident České logistic-
ké asociace Ing. Miroslav Rumler, CSc. 
a ředitel regionálního pracoviště Brno 
Česmad Bohemia Vojtěch Máša.

 Pavla Dočkalová, 
 Týdeník Prostějovska

Objednávky a informace 588 882 111, wifi@infos.cz

www.infos.cz

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

Autolékárničky pro Keňu

Dne 8.1.2011 dojeli řidiči osobní do-
pravy rozhodnou hranici v soutěži 

„Jízda bez nehod“
Komárek Stanislav 250 000 km
Lonc Kamil 250 000 km
Loska Lubomír 250 000 km
Lumpe Antonín 250 000 km
Prečan Martin 250 000 km
Řezáč Stanislav 250 000 km
Stískal Miroslav 250 000 km
Stražický Jaroslav 250 000 km
Šurin Pavel 250 000 km
Hubený Roman 500 000 km
Prachař František 500 000 km
Skřivánek Antonín 1 750 000 km

Kilometry bez dopravní nehody dojeli 
i řidiči nákladní dopravy
Drmola Miroslav 250 000 km
Pořízka Martin 250 000 km
Jurišin Petr 500 000 km

Vyhodnocení 
soutěže 

„Jízda bez nehod“
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Jak jsme již uvedli v části I. v minu-
lém čísle, poplatníkem poplatku za ko-
munální odpad je každá fyzická osoba, 
která má ve městě Prostějov trvalý po-
byt.

Osvobození se neposkytují automaticky, 
ale poplatník je povinen ohlásit správci po-
platku vznik nároku na osvobození. K to-
muto účelu jsou k dispozici na Finančním 
odboru Městského úřadu Prostějov formu-
láře, které je povinen poplatník vyplnit a 
v některých případech i k nim doložit dů-
kazy o dané skutečnosti. Formuláře jsou 
k dispozici i na internetových stránkách 
města Prostějov – www.prostejov.eu  – 
občan - Městský úřad- životní situace, 
žádosti, formuláře - Finanční odbor - druh 
problematiky   

Od	poplatku	za	komunální	
odpad	se	v	roce	2011		

osvobozuje:

a) poplatník, který je vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem stavby určené nebo slou-
žící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba a je současně poplatníkem, který má 
trvalý pobyt ve městě Prostějov,

b) poplatník, který pobývá nepřetrži-
tě nejméně 6 měsíců mimo území České 
republiky (např. za účelem studia, zaměst-
nání nebo má v zahraničí trvalý pobyt) - 
důkazem tohoto tvrzení je např. pracovní 
smlouva, potvrzení o odhlášení ze zdra-
votního pojištění v ČR, vízum, potvrzení o 
studiu, potvrzení o trvalém pobytu, potvr-
zení o docházce do školy, nájemní smlou-
va apod.

c) poplatník, který je třetím a dalším 
dítětem žijícím v domácnosti alespoň s 
jedním poplatníkem, který má trvalý pobyt 
ve městě Prostějov a kterému v přísluš-
ném kalendářním roce vznikne povinnost 
poplatek zaplatit. Osvobození od poplatku 
se uvedenému poplatníkovi poskytne po-
prvé v kalendářním roce, kdy mu vznikla 

povinnost platit poplatek a naposledy v ka-
lendářním roce, v němž dovrší 16 let věku 
za předpokladu, že

nezletilý poplatník není umístěn v ústa-
vu sociální péče nebo v náhradní rodině, 

poplatník ani jeho zákonný zástupce 
nejsou evidováni jako dlužníci města Pro-
stějov, 

poplatek nebyl hrazen formou sociál-
ních dávek 

d) poplatník, který se zdržuje v jiné obci 
na území České republiky a platí poplatek 
nebo úhradu podle jiného právního před-
pisu (tzn. je vybírán jinak, než z trvalého 
pobytu) – důkazem tohoto tvrzení je např. 
doklad o úhradě poplatku od dané obce či 
vlastníka nemovitosti apod. 

e) poplatník, který je ve výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ve vyšetřovací vaz-
bě – důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o 
pobytu v daném zařízení apod.

f) poplatník, který je umístěn v koje-
neckém ústavu, dětském domově, ve vý-
chovném ústavu, v domově důchodců, v 
zařízení poskytujícím sociální služby s 
celoročním pobytem, v léčebně dlouhodo-
bě nemocných, v ubytovacích zařízeních 
nacházejících se na území města Prostějov 
– důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o 
pobytu v daném zařízení apod.

g) poplatník, který je studentem denní-
ho studia školy mimo město Prostějov za 
předpokladu, že se prokáže potvrzením o 
zajištění ubytování mimo město Prostějov 
s uvedením doby tohoto ubytování a po-
tvrzením příslušné školy o studiu (v daném 
období)

Osvobození uvedené v písm. a) až c) se 
vztahuje na celý kalendářní rok, osvobo-
zení uvedení v písm. d) až g) se vztahuje 
pouze na dobu, po kterou trvají důvody pro 
osvobození od poplatku. Vznikne-li nárok 
na osvobození v průběhu kalendářního 
měsíce, uplatní se osvobození od prvního 
dne kalendářního měsíce v němž vznikl 
nárok na osvobození. Zanikne-li nárok na 
osvobození v průběhu kalendářního měsí-

ce, uplatní se osvobození do konce kalen-
dářního měsíce předcházejícího měsíci, 
v němž nárok na osvobození zanikl.

Poměrné	částky:	

S výší poplatkové povinnosti souvisí: 
- změna trvalého pobytu (přistěhování, 
odstěhování) 
- narození 
- úmrtí

 
Pokud se do Prostějova přistěhujete nebo 
z Prostějova odstěhujete, platíte poplatek 
v poměrné výši, která odpovídá počtu 
kalendářních měsíců trvání poplatko-
vé povinnosti v příslušném kalendářním 
roce. Dojde-li ke změně v průběhu ka-
lendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto 
měsíce. V případě úhrady poplatku na 
celý kalendářní rok, máte nárok na zá-
kladě žádosti na vrácení poměrné částky. 
Při narození dítěte se postupuje při 
výpočtu poměrné částky stejně jako 
v případě přistěhování se do města. 
Při úmrtí přechází poplatková povinnost, 
která vznikla zůstaviteli, na jeho dědi-
ce, který tak získává postavení daňového 
subjektu namísto zůstavitele. Pokud v den 
úmrtí vznikne přeplatek, lze jej vrátit dě-
dici, který na základě usnesení okresního 
soudu (po skončení dědického řízení)  
požádá písemně o jeho vrácení (nutno 
předložit usnesení). Pokud vznikne v den 
úmrtí nedoplatek, je povinen dědic uhradit 
poplatek do výše ceny nabytého dědictví.

Od 1. 1. 2011 došlo ke změně zákona o 
místních poplatcích, konkrétně ke zrušení 
§ 16 - nelze již podat žádost o prominutí 
poplatku!!!

Těžká	sociální	situace:
Občané sociálně potřební, nezaměstna-

ní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se mo-
hou obrátit na příslušný odbor sociálních 
věcí, na Školní ul. tel. 582 329 301, 582 

329 321, se žádostí o jednorázovou dávku. 
Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání: 
Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě 
splatnosti, nebo jej zaplatíte v nespráv-
né výši, stáváte se dlužníkem a Vámi 
včas nezaplacené poplatky může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek po-
dle § 11 zákona o místních poplatcích. 
Vymáhat tyto nedoplatky může správce 
poplatku daňovou exekucí nebo může 
zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřed-
nictvím soudu nebo soudního exekutora, 
popř. jej uplatnit v insolvenčním řízení 
nebo přihlásit jej do veřejné dražby. Ve 
všech těchto případech však dlužník za-
platí mnohonásobek vymáhané částky. 

Právní	úprava:	

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, je k dispozici na internetových 
stránkách města Prostějova- www.pro-
stejov.eu  - městský úřad – vyhlášky 
města.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
V případě dotazů k uvedené problematice 
placení či osvobození od poplatku za ko-
munální odpad, včetně sdělení variabilního 
symbolu, se můžete obrátit na referentky 
oddělení poplatků a plateb na Finančním 
odboru Městského úřadu Prostějov:

Kateřinu Soldánovou, tel. č. 582 329 
103, e-mail: katerina.soldanova@pro-
stejov.eu

Jiřinu Kubovou, tel. č. 582 329 105, e-
-mail: jirina.kubova@prostejov.eu

Informace týkající se odvozu a třídění 
odpadů Vám může podat Městský úřad  
Prostějov, odbor komunálních služeb, 
nám. T.G. Masaryka 130/14 telefon 582 
329 555, 582 329 556-9

 Městský úřad Prostějov 
 Finanční odbor

 oddělení poplatků a plateb

Opět přinášíme blok testů souvisejících 
přímo s projektem vzdělávání zaměstnan-
ců. Správné odpovědi na tento blok otázek 
odevzdávejte společně s kontaktem na sebe 
na Informační službě Městského úřadu 
Prostějov, nám. T.G.Masaryka nebo na 
nově otevřeném Regionálním informačním 
centru v zámku na Pernštýnském náměstí  
do 20. 3. 2011.  

1) Stres: 
a) je fyziologickým obranným mechanis-
mem, který mobilizuje organismus a slouží k 
opětovnému získání jeho rovnováhy, přesně-
ji jeho vegetativní stability.
b) stres je psychickým obranným mechanis-
mem, který mobilizuje organismus a slouží k 
opětovnému získání jeho rovnováhy, přesně-
ji jeho vegetativní stability.
2.  S tělem se při stresu děje: 
a) ruce jsou suché a teplé. Tělo nedodává 
krevní zásobu velkým svalům a tak vpůstí 
většinu krve do končetin.
b) ruce jsou vlhké a studené. Tělo dodává 

krevní zásobu velkým svalům 
a tak stáhne většinu krve z kon-
četin.

3.   S tělem se při stresu děje: 
a) potíme se. Tělo očekává teplo z útěku nebo 
boje a produkuje pot, který má za úkol chla-
dit organismus.
b) nepotíme se. Tělo neočekává teplo z útěků 
nebo boje.
4.  S tělem se při stresu děje:
a)   nastupují psychické reakce jako je pocit 

štěstí a pohody
b)   nastupují psychické reakce jako je strach, 

hněv, agrese
5. Jedním z příznaků nadměrného stresu 
(duševní rovina) je:
a) horší soustředění i paměť, poruchy spánku 
b) lepší soustředění i paměť, dobrý spánek
6.  Zátěžový faktor v pracovním prostředí je:
a)  intenzívní kontakt s lidmi (s pacienty, zá-

kazníky apod.)
b)   dlouhodobý dostatek spánku při někte-

rých zaměstnáních
7.  Pojem relaxace je v běžné mluvě pou-
žíván ve stejném významu jako pojem 
a)  klid
b)  odpočinek 
8.  Technika relaxace je spjata s
a)  východními učeními a filozofiemi
b)  západními učeními a filozofiemi

Co všechno byste měli vědět o poplatku za komunální odpad
Část II. - Osvobození od poplatku

Vzdělávání zaměstnanců

1. Co to je „psychohygiena“?  
a)  „umytí“  vnitřních myšlenek a postojů
b) duševní hygiena - soubor 
preventivních zásad, jejichž dodržování 
napomáhá duševnímu a tělesnému 
zdraví člověka
c) vyčištění nepříjemných životních 
zkušeností, např. formou psychoterapie
2. Co znamená pojem „frustrace“?
     a) těžkosti
     b) stres
   c) psychický stav, když se našemu snažení 
zaměřenému k velmi žádoucímu cíli staví 
do cesty nepřekonatelná překážka

3. Co znamená pojem „deprivace“?
    a) úzkost
    b)psychický stav, když jedinec 

pociťuje dlouhodobý nedostatek 
něčeho, co je nezbytné pro 
uspokojování potřeb
    c) psychický stav, kdy už deprese přerůstá 
do silné diagnózy, kterou definujeme jako 
deprivace
4. Co nám diagnosticky hrozí, pokud se 
nebudeme věnovat vlastní psychohygieně?
    a) syndrom vyhoření
    b) syndrom týraného dítěte 
    c) post traumatický stresový syndrom 

5. Kterou z následujících činností byste 
pojmenovali jako „relaxační techniku“?
    a) gaučink 
    b) spinning
    c) autogenní trénink 

Blok III- správné odpovědi:

1. března 201110
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Městský úřad Prostějov, stejně jako další obce s rozšířenou pů-
sobností, vede evidenci válečných hrobů ve svém správním ob-
vodu.

Na základě vlastních znalostí a informací získaných z oslovených 
obcí bylo do konce roku 2010 do centrální evidence válečných hrobů 
zapsáno 160 hrobů a pietních míst, ale v evidenci v listinné podobě 
vede Prostějov ve spravovaném území celkem 198 objektů. Rozdíl 
v těchto evidencích je způsobený neúplnými informacemi k někte-
rým hrobům, pomníkům či pamětním deskám.

Vzhledem k tomu, že nám nejsou dostupné všechny informace o 
válečných hrobech a  pietních místech (památnících, pamětních des-
kách), připomínajících válečné události a jejich oběti, a rádi bychom 
toho co možná nejvíce jak o objektech, tak i obětech doplnili do evi-
dence, obracíme se na případné pamětníky a vlastně širokou veřej-
nost, aby nám pomohli doplnit a upřesnit databázi.

Přehled o válečných hrobech v Prostějově, ale i v obcích a městech 
na Prostějovsku či jinde v republice, můžete získat na veřejnosti pří-
stupných stránkách Ministerstva obrany http://www.valecnehroby.
army.cz/Evidence/hledani-hrobu-v-cr.

Abychom upřesnili, co přesně je zahrnuto pod pojmem válečný hrob, 
uvádíme citaci ze zákona č. 122/2004 Sb.,  o válečných hrobech a 
pietních místech:
„Válečným hrobem je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které 
zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v dů-
sledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsled-
ku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným 
hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium, 
včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem 
je rovněž evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých 
v souvislosti s válečnou událostí anebo jiný objekt, který je za válečný 
hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká re-
publika vázána. Pro účely zákona je válečným hrobem i pietní místo, 
kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný 
symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v dů-
sledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného 
zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji 
nebo vojenské operaci v době války.“

Ve městě Prostějově bylo dohledáno 36 válečných hrobů, na kterých 
je uvedeno 672 jmen obětí. Přikládáme přehled těchto míst, připomí-
najících válečné události a oběti z Prostějova:

PROSTĚJOV		

NÁM. PADLÝCH HRDINŮ - pomník - hladová stávka 1917
Hřbitov, brněnská ul. - pomník čs. letcům - II. světová válka
Hřbitov, brněnská ul. - pomník - „nesmrtelným“
Hřbitov, brněnská ul. - pomník - I. světová válka
Hřbitov, brněnská ul. - pomník - hladová stávka
Židovský hřbitov, brněnská ul. - pomník - I., II. světová válka
Židovský hřbitov, brněnská ul. - deska - II. světová válka
Nová radnice, nám. T. G. Masaryka - deska - II. světová válka, Španělsko
Nová radnice, nám. T. G. Masaryka - deska - legionáři I. světové války
Nová radnice, nám. T. G. Masaryka - deska - II. světová válka
ZŠ, Palackého ul. - deska - II. světová válka
SOU, Komenského ul. - deska - II. světová válka
SOU, nám. E. Husserla - deska - II. světová válka
Gymnasium, kollárova ul. - deska - II. světová válka
ZŠ, Husovo nám. - deska - II. světová válka
Obchodní akademie, palackého ul. - deska - II. světová válka
Místní nádraží, sladkovského ul. - deska - II. světová válka
Hlavní nádraží, janáčkova ul. - deska - II. světová válka
Hlavní nádraží, janáčkova ul. - deska - II. světová válka
Sokolovna, Skálovo nám. – deska - II. světová válka
Bývalý okresní úřad, nám. Spojenců –  deska - II. světová válka
Bývalý Agrostroj, vrahovická ul. - deska - II. světová válka
Plynárna, vrahovická ul. - deska - II. světová válka
Bývalá Jednota, barákova ul. -  deska - II. světová válka
Areál kasáren VÚ 3771, letecká ul. - pomník - současné oběti
Areál kasáren VÚ 8280, letecká ul. - pomník - současné oběti
kostel Povýšení sv. Kříže, Filipcovo nám. - deska - I. světová válka

VRAHOVICE

ZŠ, Majakovského ul. - deska - II. světová válka

ZŠ, Majakovského ul. - deska - I. světová válka
náves, 1. čs. armádního sboru / sokolovská ul. - pomník - I. světová 
válka
ZA ČECHŮVKAMI - pomník, kříž - prusko - rakouská válka

KRASICE

náves, nám. J. V. Sládka - pomník - I. světová válka

ČECHOVICE

náves, čechovická ul. - pomník - I. světová válka

DOMAMYSLICE

u zastávky, domamyslická ul. /  žitná ul. - pomník - I., II. světová válka

ŽEŠOV

NÁVES - pomník - I. světová válka,
HŘBITOV - hrob neznámého vojína - II. světová válka

Uvítali bychom, pokud jsou vám známa nějaká doplňující data 
či informace k hrobům i pietním místům, stejně jako informace 
přibližující oběti válek, případně vlastníte historické nebo současné 
fotografie, abyste nám materiály v písemné nebo obrazové podobě 
poskytli či zapůjčili. Můžete nás navštívit osobně na oddělení památ-
kové péče Městského úřadu na nám. T. G. Masaryka (budova vedle 
objektu Nové radnice, ve třetím patře nad informační službou, dveře 
číslo 401 a 406), případně nám je zaslat poštou na adresu: Městský 
úřad Prostějov, odd. památkové péče odboru SMM, nám. T. G. 
Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, nebo na emailovou adresu: 
vlasta.kroupova@prostejov.eu  . 
Děkujeme za Vaši pomoc a těšíme se na spolupráci při vyhledávání a 
doplňování dat a neznámých historických skutečností, vztahujících se 
k pietním místům a obětem válek na Prostějovsku. 
 Vlasta Kroupová, oddělení památkové péče MěÚ

Tříkrálová sbírka 2011
Probíhala v období 1. – 14. ledna 2011. 

Dle rozhodnutí rady Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí bude celý výnos 
sbírky rozdělen následovně:

58% Charita Prostějov - Pečovatelská služba, Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním, Domov 
Daliborka, pomoc sociálně slabým občanům. Nelzevyužít na režie spojené s organizací sbírky (mzdy, pohonné 
hmoty, tisk, papír, korespondence, telefonní hovory, igelitky, taštičky, kalendáříky, křídy, kostýmy, apod.)
15% Arcidiecézní charita Olomouc- humanitární sklad, metodické a koordinační aktivity sociálních a zpravotních 
projektů
10%Charita ČR Praha- humanitární pomoc do zahraničí - Ukrajina, Haiti, bývalá Jugoslávie, Rumunsko, Čečna, 
Indie, Uganda, Moldavsko
5%Charita ČR Praha- aktivity humanitárního a rozvojového oddělení
5%Charita ČR Praha- režie sbírky (pokladničky, samolepky Charita, složenky, pásky k pokladničkám, reklamní 
spot, novinová a outdoor reklama, letáky, cukříky, dáreček pro koledníčky, web)
5%krizový fond- pomoc Charitám a jejich projektům v existenční nouzi
2%nouzový fond- případy sociální či existenční nouze jednotlivců či rodin způsobené nenadálými událostmi (požáry, 
bouře, lokální záplavy, vychřice) či jinými problémy (např. umrtí či vážné onemocnění), jejichž pomoc při řešení 
překračuje finanční možnosti dané místní Charity  -red-
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a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Významné stavebně investiční akce roku 2010 – 2. část
V roce 2010 byly realizovány i další investiční akce, které příznivě ovlivnily život v našem městě.

Budova	ZŠ	Husova	II.	etapa

V rámci II. etapy rekonstrukce budovy ZŠ Husovy pro potřeby 
UTB Zlín byly provedeny rekonstrukce nejen tříd, ale i výtahu a sociál-
ního zařízení. Náklady dosáhly téměř 18 mil. Kč.

Okružní	křižovatka	Petrské	náměstí

 Investiční akcí Olomouckého kraje byla provedena kompletní rekon-
strukce světelné křižovatky na křižovatku okružní za příspěvku města 
Prostějova ve výši 4 mil. Kč. Dále byla na stezku vedoucí Petrským 
náměstím napojena cyklostezka z ulice Dolní.

Rekonstrukce	náměstí	E.	Husserla

   Došlo k  nové organizaci dopravy, provozu cyklistů a pěších a rekon-
strukci parkovacích ploch. Pěší zóna byla vybavena novým mobiliářem 

v podobě laviček, stojanů na kola a odpadkových košů.

Regenerace	sídliště	Dolní

Během další etapy regenerace sídliště Dolní bylo vybudováno parkoviště 
a navazující komunikace. Současně byla upravena křižovatka ulic Jez-
decká a Dolní pro její snadnější průjezd. Náklady činily 6,6 mil. Kč.

Sportcentrum	Vápenice	–	rekonstrukce	tělocvičny

 V  rámci rekonstrukce tělocvičny byly provedeny i rozsáhlé sa-
nační práce z důvodu poškozeného obvodového i vnitřního zdiva 
pronikáním zemní i povrchové vlhkosti. Náklady dosáhly téměř 
4 mil. Kč.

CS	Hloučela	-	biokoridor

 V biokoridoru Hloučela byla vybudována cyklistická stezka 
v délce 250 m, čímž došlo k propojení dalších cyklistických stezek v našem 
městě. Náklady činily 0,6 mil. Kč.

1. března 201112
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Významné výročí
prostějovského rodáka Maxe Fleischera

Slavný vídeňský architekt, prostějovský

rodák evropského významu Max Fleis-

cher se narodil 29. března 1841 a dožil

by se tedy zanedlouho 170 let.

Jmenovec světově proslulého amerického

filmového animátora Maxe Fleischera,

rodáka z polského Krakova (1883-1972),

který na filmová plátna uvedl takové

legendy kresleného filmu, jako byli Pepek

Námořník, Betty Boop či Superman,

vystudoval po absolvování reálky v Olo-

mouci architekturu ve Vídni - nejprve zde

studoval na Technické univerzitě, od roku

1863 pak na Akademii výtvarných umění.

Byl vynikajícím studentem a po ukončení

školy nastoupil do známé architektonické

kanceláře Friedricha von Schmidta, kde se

spoluúčastnil např. projektu nové vídeňské

radnice. Roku 1887 se osamostatnil a od té

doby proslul zejména jako autor synagog a

hrobek na židovských hřbitovech (mj. náh-

robky pro Adolpha Fischhofa a Salomona

Sulzera - Loewyho). V samotné Vídni

stály až do období nacismu čtyři jeho

synagogy, další byly např. v Kremži a Gli-

wicích, na území naší republiky to pak

byly synagogy v Českých Budějovicích,

Pelhřimově a nová židovská synagoga v

Brně na Kolišti (dnes již neexistují), je i

autorem plánů k velké plzeňské synagoze,

jejíž základní kámen byl položen roku

1888. Dnes u nás můžeme vidět na vlastní

oči už jen dvě obřadní síně, postavené

podle jeho projektů  - v Tovačově (1889) a

při vstupu na židovský hřbitov v Mikulově

(1898). Obě tyto budovy byly projekto-

vány v eklektickém klasicizujícím slohu.

Kromě toho byl autorem přestavby břec-

lavské nové židovské synagogy v novoro-

mánském slohu (v interiéru s maurskými

prvky a krásným malovaným trámovým

stropem) z roku 1888.

Kromě těchto sakrálních staveb Max

Fleischer navrhl i mnoho civilních objek-

tů, například budovu dívčího sirotčince v

XIX. vídeňském okrese (1894), objekt

domova pro lidi bez přístřeší v ulici Blatt-

gasse ve III. okrese tamtéž (1903) nebo

budovu sladovny firmy Hamburger a Ste-

iner na Mlýnské ulici č. 30 v Prostějově

(1889–1890) či dům pro továrníka Ham-

burgera na Pernštýnském náměstí 7 v Pro-

stějově, dnes kulturní památku (1888).

Z nedalekého okolí je známá i Fleischero-

va rozsáhlá přestavba zámku v Tovačově

pro Davida rytíře Gutmanna, kde Max

Fleischer projektoval stavbu nového novo-

renesančního křídla a hlavní zámecké věži

vrátil její původní renesanční podobu. Pro-

jektoval také budovu tovačovské školy a

úpravy zdejší radnice. 

Jeho žákem byl architekt Johann Miedel

(1860–1945), další známý stavitel syna-

gog, který mimo jiné dokončil některé

Fleischerovy práce (např. obřadní síň na

židovském hřbitově v Brně – Židenicích) a

po Fleischerově smrti převzal jeho ateliér.

Max Fleischer zemřel 8. prosince 1905 a je

pohřben v židovské části vídeňského hlav-

ního městského hřbitova v rodinné hrobce,

kterou sám projektoval. Hrobka má podo-

bu goticko-romantické kaple vybavené

dřevěným kazetovým stropem s malova-

nými znaky jednotlivých stavařských a

uměleckých řemesel, bohatými okenními

vitrážemi a dalšími zajímavými detaily.

Největší zvláštností tohoto "Fleischerova

mauzolea", jak se hrobce často říká, je

však její průčelní štít, záměrně napodobu-

jící štíty známé pražské Staronové synago-

gy. Mgr. Daniel Zádrapa,
vedoucí oddělení památkové péče

Městského úřadu Prostějov

Hledá se „předskokan“ Prostějovského léta 2011!
Program prostějovského léta se už

začíná rodit. „Na 25. srpna jsme pro

návštěvníky připravili vystoupení skupi-

ny Xindl X. V této souvislosti chceme dát

šanci také amatérské kapele z Prostějo-

va nebo okolí, která by vystoupila jako

takzvaný „předskokan“. 

Kromě přihlášky je třeba dodat demo

snímek na CD nosiči a popis hudby, které

se skupina věnuje a dále technické poža-

davky kapely,“ říká organizátorka Prostě-

jovského léta Martina Drmolová.

Hlásit se mohou zájemci na adresu

martina.drmolova@prostejov.eu

Demo snímky zasílejte nebo předejte na

adresu: Městský úřad Prostějov, MgA.

Martina Drmolová, Odbor školství a kultu-

ry, oddělení Duha.

Podatelna: náměstí T.G.Masaryka 130/14

796 01  Prostějov

Portrét architekta Maxe Fleischera

Dům pro továrníka Hamburgera na Pernštýnském náměstí č. 7
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ÚTERÝ 1. BŘEZNA

17.30    Rodinka 

Česká rodinná komedie

Volné pokračování kultovního seriálu po více než 30 le-
tech. AKCE V KINECH PRO NEDOČKAVÉ !!!
V hl. rolích  J. Štěpánková, D. Kolářová, J. Hanzlík, P.

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

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

mládeži přístupný

20.00    Děcka jsou v pohodě  

Americká komedie

Zvláštní pátrání dětí po biologickém otci… ve velmi sym-
patickém filmu…
V hl. rolích M. Wasikowska, J. Hutscherson, J. Mooreová,

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

106 min, české titulky, premiéra, mládeži od 12 přístupný

STŘEDA  2. BŘEZNA

17.30    Rodinka         

20.00    Děcka jsou v pohodě  

ČTVRTEK 3. BŘEZNA

17.30    Zelený sršeň 3D       

Americký akční thriller

Obávaní bojovníci proti zločinu v Los Angeles – Zelený
sršeň a nezničitelné auto Černá kráska …
V hl. rolích S. Rogen, C. Diazová, J. Chou. Režie: Michel

Gondry,  119 min, české titulky, premiéra, ŠUP, mládeži

přístupný 

20.00    Zelený sršeň 3D  

PÁTEK 4. BŘEZNA

17.30  Zelený sršeň 3D 

20.00    Zelený sršeň 3D

22.15    Temná krajina 3D          

Americký thriller  NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Na konci cesty…ožívají přízraky…
Režie: Thomas Jane, 88 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 5. BŘEZNA

17.30  Zelený sršeň 3D 

20.00    Zelený sršeň 3D

22.15    Temná krajina 3D 

NEDĚLE 6. BŘEZNA

17.30  Zelený sršeň 3D 

20.00    Zelený sršeň 3D 

PONDĚLÍ 7. BŘEZNA

14.00    Kuky se vrací      

ČR  2011, 85 min, režie: Jan Svěrák

17.30    Občanský průkaz           

Česká tragikomedie    

Příběh čtveřice dospívajících kluků v době hluboké nor-
malizace!
V hl. rolích M.Vrba, L. Kovář, J. Vlček, J. Šárka, A.

Geislerová, J. Macháček, M. Myšička, M. Taclík, J. Šul-

cová, J. Dulava aj. Režie: Ondřej Trojan,  137 min, repríza,

mládeži přístupný 

20.00    Vrah ve mně                

Americké kriminální drama   

Film černější než „film noir“ 
V hl. rolích C. Affleck, K. Hudsonová, J. Albová. Režie:

Michel Winterbottom, 109 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 18 let nepřístupný

ÚTERÝ 8. BŘEZNA

17.30    Občanský průkaz      

20.00    Vrah ve mně       

STŘEDA 9. BŘEZNA

17.30    Občanský průkaz      

20.00    Vrah ve mně 

ČTVRTEK 10. BŘEZNA

17.30  Na vlásku 3D      

Americký animovaný rodinný film    

Nevídané dobrodružství nejhledanějšího a nejfešnějšího
bandity království
Režie: Nathan Greno, B. Howard,  100 min, český dabing,

premiéra, mládeži přístupný

20.00    Varieté 

Americký hudební velkofilm    

Divadlo Buresque Lounge je místem, kde se mohou

plnit sny!
V hl. rolích Cher, Ch. Aguilera, E. Dane,C. Gigandet aj.

Režie: Steven Antin, 116 min, české titulky, ŠUP, premié-

ra, mládeži přístupný 

PÁTEK 11. BŘEZNA

15.00 Na vlásku 3D

17.30    Varieté

20.00    Varieté

SOBOTA 12. BŘEZNA

15.00 Na vlásku 3D

17.30    Varieté

20.00    Varieté

NEDĚLE 13. BŘEZNA

15.00 Na vlásku 3D

17.30    Varieté

20.00    Varieté

PONDĚLÍ 14. BŘEZNA

17.30    Tři dny ke svobodě     

Americký thriller      

John má 72 hodin na to, aby zachránil to nejcennější ve
svém životě!
V hl. rolích R. Crowe,  L. Neeson, O. Wildeová aj. Režie:

Paul Haggis, 122 min, české titulky, premiéra, mládeži do

12 let nevhodný     

20.00   Tři dny ke svobodě

ÚTERÝ 15. BŘEZNA

17.30    Tři dny ke svobodě

20.00    Tři dny ke svobodě

STŘEDA 16. BŘEZNA

17.30    Tři dny ke svobodě

20.00    Tři dny ke svobodě

ČTVRTEK 17. BŘEZNA

15.00   Méďa Béďa 3D  

Americký kombinovaný rodinný film

Prosím, nekrmte medvědy!!!
Režie: Eric Brevig, 80 min, český dabing, premiéra,

mládeži od přístupný

17.30    Cizinec

Americké drama

Smrtící hra kočky s myší v kulisách Paříže a Benátek…
V hlavních  rolích A. Jolieová, J. Depp, P. Bettany, T.

Dalton. Režie: F. Henckel von Donnersmarck, 105 min,

české titulky, ŠUP, premiéra, mládeži přístupný

20.00   Cizinec  

PÁTEK 18. BŘEZNA

15.00   Méďa Béďa 3D   

17.30   Cizinec

20.00   Cizinec  

SOBOTA 19. BŘEZNA

15.00   Méďa Béďa 3D   

17.30   Méďa Béďa 3D        

20.00   Cizinec

NEDĚLE  20. BŘEZNA

15.00   Méďa Béďa 3D   

17.30   Cizinec

20.00   Cizinec  

PONDĚLÍ 21. BŘEZNA

14.00 O pozapomenutých 

rytířích a krásných pannách         

ČR, cca 90 minut, režie různí tvůrci 

17.30    Ondine

Irské romantické drama     

Byl jednou jeden rybář a ten vylovil mořskou pannu…
V hl.  rolích C. Farrel, A. Bachledová. Režie: Neil Jordan,

103 min, české titulky, premiéra, mládeži od 12 let přístupný

20.00    Řetězová zpráva 

Americký thriller       

Přišel vám na e-mail dopis Štěstí, který musíte rozeslat
všem přátelům ? Udělejto to!!!  Jinak můžete dopadnout
jako hrdinové tohoto filmu! 
Režie: Deon Taylor, 96 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 22. BŘEZNA

17.30 Ondine 

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

STŘEDA 2. BŘEZNA

15.00 Rozchod          

Francie  2009, 85 min, režie: Catherine Corsiniová.

Vstupné:  35,- Kč

SOBOTA 5. BŘEZNA

17.30 The Social Network              

Americké filmové drama   

Jak to bylo s Facebookem ?!  Jak vznikl? Za vším hledejte
ženu. 
V hl. rolích  J. Eisenberg, A. Garfield, J. Timberlake.

Režie:  David Fincher, 120 min, české titulky, repríza, ŠUP,

mládeži přístupný. 

20.00 The Social Network    

STŘEDA 9. BŘEZNA

15.00    Ondine

Irsko/USA   2009, 103 min, režie: Neil Jordan.  

Vstupné :  35,- Kč

ÚTERÝ 15. BŘEZNA

20.00    Dva ve vlně    

Francie  2010,  91 min,    Režie: Emmanuel Laurent. 

STŘEDA 16. BŘEZNA

17.30    Nějak se to 

komplikuje       

USA   2009, 120 min, režie: Nancy Mayersová

Vstupné:  35,- Kč 

SOBOTA 19. BŘEZNA

17.30 Casablanca     

Americký romantický film  

USA 1942, 102 min,  režie: Michel Curtis 

Vstupné:  35,- Kč

20.00    Casablanca

STŘEDA 23. BŘEZNA

15.00 Občanský průkaz     

Americká romantická komedie 

ČR 2010, 137 min, režie: Ondřej Trojan 

Vstupné:  35,- Kč

SOBOTA 26. BŘEZNA

17.30 Habermannův mlýn    

Koprodukční válečný film   

Zlo se nemá odplácet zlem! Na motivy skutečné události  v
nedalekých Jeseníkách…v okolí Bludova.
V hl. rolích K. Roden, M. Waschke, Z. Krónerová, J.

Hrušínský,   režie: Juraj Herz, 104 min, repríza, mládeži do

12 let nevhodný       

20.00 Habermannův mlýn  

Projekce filmových pohádek každou

sobotu vždy v 15.00 hodin

5. 3. Jak stařeček měnil pásmo pohádek  

19. 3. Čarodějné pohádky IV.      

pásmo pohádek  

26. 3. Za krtkem do pohádky III. 

pásmo pohádek

20.00    Řetězová zpráva

STŘEDA 23. BŘEZNA

17.30 Ondine 

20.00    Řetězová zpráva

ČTVRTEK 24. BŘEZNA

17.30    Gulliverovy cesty 3D  

Rodinná dobrodružná komedie

Obrovské dobrodružství v malém světě!
V hl. rolích  J. Lack, E. Bluntová, J. Segel, A. Peetová.

Režie:  Rob Letterman,  český dabing, 84 min, premiéra,

mládeži přístupný

20.00    Černá labuť     

Americké drama

Co všechno byste obětovali pro sen?
V hl. rolích  N. Portmanová, V. Cassel, W. Ryderová, M.

Kunisová. Režie: Darren Aronofsky, 105 min, české titul-

ky, premiéra, ŠUP, mládeži do 15 let nepřístupný

PÁTEK 25. BŘEZNA

15.00    Gulliverovy cesty 3D  

17.30 Gulliverovy cesty 3D

20.00    Černá labuť 

22.15    SAW 3D    

Americký horror  NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Prý už skutečně poslední díl známé série horrorů. Přinese
mnohá vysvětlení – a tentokráte ve formátu 3 D.
Režie: Kevin Greutert,  90 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný.

SOBOTA 26. BŘEZNA

15.00    Gulliverovy cesty 3D  

17.30 Gulliverovy cesty 3D

20.00    Černá labuť 

22.15    SAW 3D  NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

NEDĚLE 27. BŘEZNA

15.00    Gulliverovy cesty 3D  

17.30 Gulliverovy cesty 3D

20.00    Černá labuť  

PONDĚLÍ 28. BŘEZNA

17.30 Hon 

na čarodějnice          

Americký dobrodružný film  

Zachrání dva rytíři dívku nevinně obviněnou z čarodějnictví?!
V hl. rolích N. Cage, R. Perlman, C. Foyová, režie:

Dominic Sena, 98 minut, české titulky, premiéra, mládeži

do 12 let nevhodný 

20.00 Hon na čarodějnice 

ÚTERÝ 29. BŘEZNA

17.30 Hon na čarodějnice          

20.00    Seriózní muž     

Americká černá komedie

Někdy se zkrátka vůbec nic nedaří…
Režie: J. a E. Coenovi, 105 minut, české titulky, premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný.  

STŘEDA 30. BŘEZNA

17.30 Hon na čarodějnice          

20.00    Seriózní muž 

ČTVRTEK 31. BŘEZNA

17.30    Králova řeč        

Britské drama

Na námět skutečného příběhu krále Jiřího VI. Nomi-
nováno na Ocsara !
V hl. rolích C. Firth, H. Bonham-Carterová, G. Rush, D.

Jacobi. Režie: Tom Hooper, 118 min, české titulky, mláde-

ži do 15 let nepřístupný

20.00    Králova řeč   

Změna programu vyhrazena!

BIO SENIOR

BIO SENIOR

BIO BONUS

ART FILM

BIO ROMANTIKA

BIO ROMANTIKA

PÁTEK 4. BŘEZNA

18.00 Plavba Jitřního poutníka               

Dobrodr. rodinný film. Kouzelný svět Narnie se vrací! USA,

114 min, český dabing Vstupné: děti 35,-; dospělí 60,- Kč

ÚTERÝ 15. BŘEZNA

18.00 Já, padouch              

Animovaná rodinná komedie. Chtěl ukrást měsíc, ale získal

mnohem víc... USA, 95 min 

Vstupné: děti 35,-; dospělí 60,- Kč

ÚTERÝ 22. BŘEZNA

19.30 Hon na čarodějnice              

Středověká fantasy s Nicolasem Cagem.

Film vznikal v pražském trikovém a postprodukčním studiu
UPP.   USA, 98 min Vstupné: 60,- Kč

Kino OKO Němčice n/H              tel.: 582 386 529

BIO KORUNA
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Temná krajina 3D vypráví poutavý příběh

novomanželů, kteří se ocitnou ztraceni v

nevadské poušti. Dick (Thomas Jane) a

Gina (Lauren German) se potkali a během

24 hodin vzali v Las Vegas. Město opusti-

li za soumraku opustili v Dickově vete-

ránu a snažili se najít dálnici. Trasa, kterou

jim v kavárně poradil záhadný muž (Chris

Browning) je dovede na nebezpečnou

cestu a také k pekelné nehodě, když nara-

zí do muže. Poté, co zkrvavenou oběť

naloží na zadní sedadla, aby dojeli pro

pomoc, jsou jejich novým pasažérem

napadeni a nuceni bojovat o přežití.  

Dick útočníka zmůže a nakonec ho zabije

kamenem. S pomocí šokované Giny skry-

je tělo do mělkého hrobu uprostřed pouště.

Mezi milenci dojde k roztržce a to vede

Ginu k tomu, že Dicka opouští při zastáv-

ce na odpočívadle, aby dále pokračovala

sama. Zoufalý Dick zastavuje vůz Sheriffa

Thompsona (Ron Perlman) v naději, že

zkušenosti místního strážníka ve stopo-

vání, ho přivedou ke zmizelé Gině. 

Dick si brzy uvědomí, že nic není tak, jak

se zdá a že nemůže věřit nikomu a ničemu.

Je nucen bojovat nejen, aby zachránil jeho

novou ženu, ale i svůj život.

Řetězová zpráva vypráví příběh skupiny

středoškoláků, kteří všichni obdrží stej-

ný dopis s varováním, že pokud ho

nepošlou dál, zemřou. Zpočátku většina

z nich varování ignoruje, dokud dva z

nich – Johnny (Cohen) a Dante (Segan),

kteří dopis nepřeposlali, zemřou hroz-

nou smrtí. Inteligentní Jessie Campbell

(Reed) začne mít podezření, že mezi

jejich smrtí a řetězovým dopisem existu-

je spojitost, a záhy se rozpoutá souboj s

časem, při kterém jsou studenti nuceni

zjistit, jakým způsobem je zvrhlý vrah

sleduje. Obracejí se s prosbou o pomoc

na rodiče a policii, ale Jessiině teorii

nikdo nevěří až do chvíle, než detektiv

Jim Crenshaw (David) zjistí, že je sám

štvancem zcela nového hororového

zabijáka. Dokáží jeho smrtonosnému

běsnění zbránit, nebo je jedinou

možností přežití přeposlání zlověstného

dopisu dalším nevinným lidem?

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA Režie:Deon Taylor 

Byl jednou jeden rybář a ten vylovil

mořskou pannu.

Když irský rybář Syracuse (Colin Farrell)

vylovil z moře krásnou mladou ženu

(Alicja Bachelda), řekla jen, že se jmenu-

je Ondine. Příznačné jméno, které zname-

ná „ta, která přichází z moře“. Syracuse jí

nabídne přístřeší a ona se usadí nejen v

jeho domě, ale postupně i v jeho srdci.

Neznámá cizinka vyvolává řadu otázek,

ale rybářova malá dcerka Annie (Alison

Barry) má okamžitě jasno. Ondine je

podle ní vodní víla, kouzelnou mocí

obdařená bytost, která vystupuje z vod

proto, aby lidem nosila štěstí. Annie věří,

že Ondine přišla kvůli ní, aby zachránila

její selhávající ledviny. Syracuse sice na

pohádky nevěří a zůstává nohama pevně

na zemi, ale záhy i on podlehne jejímu

kouzlu a je nucen si připustit, že od té

doby, co s nimi Ondine přebývá, dějí se

zvláštní věci. Mohli by spolu žít šťastně

až do smrti, jenže Syracuse na šťastné

konce už dávno nevěří. Ať Ondine je či

není mořskou pannou, má za sebou tem-

nou minulost, která ji za žádnou cenu

nechce pustit na svobodu. Dokáže ji láska

Syracuse zachránit, nebo se vrátí do hlu-

bin zapomnění?

ONDINE    Režie: Neil Jordan 

Snímek sleduje příběh Niny (Natalie

Portman), baleríny newyorského baletu,

jejíž život je, podobně jako život všech v

této profesi, plně pohlcen tancem. Žije s

matkou Ericou, bývalou balerínou

(Barbara Hershey), která své profesní

ambice nikdy zcela nenaplnila podle

svých představ a tak teď alespoň nadšeně

podporuje kariéru své dcery. Když se

umělecký šéf baletu Thomas Leroy

(Vincent Cassel) rozhodne pro novou pre-

miéru sezóny, Labutí jezero, vyměnit

stávající primabalerínu Beth Macintyre

(Winona Ryder), Nina je jeho jasnou vol-

bou. Do souboru ale vzápětí přichází nová

tanečnice Lily (Mila Kunis), která na

Leroye velmi zapůsobí svou smyslností a

pro Ninu se tak okamžitě stává velkou

konkurencí. “Labutí jezero” totiž vyžadu-

je tanečnici, která umí zahrát jak nevinnou

a noblesní Bílou labuť, tak Černou labuť,

která představuje lstivost a smyslnost.

Nina je dokonalým ztělesněním Bílé

labutě, ale Černá labuť je její povaze a

projevu vzdálená. To ale rozhodně neplatí

pro Lily... Mezi oběma tanečnicemi se

rozvíjí podivně zvrácené přátelství, které

ale ničí vzrůstající vzájemná rivalita. Nina

se nechce své vysněné role vzdát, ale při

naplnění svého snu může překročit hrani-

ci, zpoza které už nebude návratu do nor-

málního světa.

ČERNÁ LABUŤ           Režie: Darren Aronofsky

V rádiu hraje Jefferson Airplane, píše se

rok 1967 a Larry Gopnik (Michael

Stuhlbarg), profesor fyziky na klidné uni-

verzitě na Středozápadu se právě dozvě-

děl, že ho jeho žena Judith (Sari Lennick)

opouští. Zamilovala se do jednoho z jeho

okázalejších známých, Sye Ablemana

(Fred Melamed), který na ni působí roz-

hodněji než nesmělý Larry. V bytě s nimi

bydlí jeho věčně nezaměstnaný bratr

Arthur (Richard Kind), Larryho syn

Danny (Aaron Wolff) je neustále v

potížích a dcera Sarah (Jessica McManus)

krade Larrymu peníze z peněženky a

spoří na plastickou operaci. Anonym se

ho snaží připravit o místo, jeden ze stu-

dentů ho uplácí a současně vydírá a sou-

sedka odvedle ho mučí tím, že se opaluje

nahá. Zoufalý Larry se vydá s prosbou o

pomoc za třemi různými rabíny, aby mu

pomohli vypořádat se s jeho problémy a

stát se lepším člověkem. Seriózním

mužem ...

SERIÓZNÍ MUž     Režie: Ethan Coen, Joel Coen

V moderním, rodinném a komediálním

3D pojetí klasické pohádky Jonathana

Swifta hraje Jack Black (Škola ro(c)ku,

King Kong) Lemuela Gullivera, oby-

čejného chlápka, který třídí poštu v

redakci newyorských novin a sní o tom,

že z něj bude autor cestopisů. Podfukem

se mu podaří přesvědčit editorku Darcy,

kterou tajně miluje, aby ho pověřila

napsáním článku o Bermudském tro-

júhelníku. Během výpravy na Bermudy

Gulliver ale ztroskotá a dostane se do

dosud neobjevené země Liliputánů. Zde

je sice nejprve zatčen generálem

Edwardem (Chris O’Dowd), ale již brzy

se z něj stane všemi obdivovaný a

respektovaný obr. Gulliver pomáhá pro-

stému hochovi Horatiovi (Jason Segel)

namluvit si princeznu (Emily Blunt) a

sám dokáže porazit nepřátelskou armádu

Blefusciánů. K tomu přidá několik smy-

šlených povídaček o tom, jak vymyslel

největší vynálezy světa a jak byl ve stře-

du dění těch nejdůležitějších světových

událostí a jeho důležitost nabývá vskutku

obřích rozměrů. Když ale vyjde najevo

skutečná pravda o tom, co je zač, ztratí

Gulliver veškerou přízeň, kterou si u

Liliputánů vydobyl. Navíc se kvůli němu

Liliputáni ocitnou ve velkém nebezpečí,

a tak mu nezbývá nic jiného, než nalézt

způsob, jak napravit všechny škody,

které spáchal.

GULLIVEROVY CESTY                  Režie:Rob Letterman 

TEMNÁ KRAJINA                    Režie: Thomas Jane 
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Josef Dvořák přiveze do Prostějova Moliérova Harpagona
Po roce do Prostějova opět míří Divadelní

společnost Josefa Dvořáka, která ve středu 6.

dubna v 19 hodin uvede v Městském divadle

v Prostějově  představení Chudák Harpagon. 

„Je to dramatické vyprávění o stařičkém člo-

víčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že

po něm něco chtějí. Zejména peníze. A člo-

víček nerad dává. A nedá a nedá…,“ uvádí k

charakteristice titulní postavy její představitel

– principál a vynikající komik Josef Dvořák a

dodává, že jeho divadelní společnost nastu-

dovala legendárního Lakomce  Jeana Baptis-

ta Molièra s laskavým svolením autora.

V letech 1972 - 1990 patřil Josef Dvořák k

předním členům legendárního divadla

Semafor. Už v tomto ansáblu se kolem

výrazného komika formovala skupina

herců, z nichž v roce 1990 vznikla Divadel-

ní společnost Josefa Dvořáka. Ta má za

dobu svého působení na kontě stovky před-

stavení snad ve všech koutech vlasti.

Komediální tituly S Pydlou v zádech, Lako-

mec, Lucerna, Čochtan vypravuje aneb Boj

o Lípu si získaly publikum - stejně jako

herecké výkony Josefa Dvořáka, které jsou

vždy osou představení.

„Chudáka Harpagona uvádíme mimo abo-

nentní cyklus, vstupenky jsou stále k dispo-

zici,“ řekla ředitelka prostějovského divadla

Alena Spurná. V dalších rolích návštěvníci

uvidí Radku Stupkovou, Dagmar Schlehro-

vou, Adélu Zejfartovou, Markétu Hrubešo-

vou, Rostislava Trtíka a Milana Duchka.

-eze-

Nedvědi si opět zazpívají v divadle
S mimořádně úspěšným koncertem pojme-

novaným Vzácné setkání se do Prostějova

zhruba po roce vrací sourozenecká dvojice

Jan a František Nedvědovi, kteří po desetileté

pauze obnovili společné vystupování. Stálice

české folkové, country a  trampské hudební

scény vystoupí v Městském divadle v Prostě-

jově v pondělí 11. dubna v 19 hodin.

“Loňský koncert byl beznadějně vyprodaný

dlouho dopředu a na mnoho zájemců vstu-

penky nezbyly. Proto jsme se rozhodli kon-

cert zopakovat,“ uvedla ředitelka divadla

Alena Spurná a připomněla skvělou atmosfé-

ru loňského koncertu, kdy legendární bratři

rozezpívali do posledního místa zaplněné

divadlo.

Bratři Nedvědové původně založili kapelu

Toronto, kterou později přejmenovali na

Brontosaury. Posléze působili společně ve

Spirituál Kvintetu a s porevoluční pauzou,

kdy Jan tvořil sólově,  je čekala slavná éra,

kdy tvořili a vystupovali jako Bratři Nedvědi.

Vyvrcholením tohoto období se stal společný

koncert na Strahově v roce 1996, na který

dorazilo asi sedmdesát tisíc lidí. Dále se jejich

tvorba ubírala opět sólově. 

Návštěvníci koncertu Vzácné setkání „ochut-

nají“ ze samostatné tvorby obou muzikantů,

ale nebudou  ochuzeni o písničky, které jsme

jako malí i velcí zpívali u táboráku – Stánky,

Ptáčata, Frankie Dlouhán, Na kameni kámen

a další. -eze-

Taneční centrum Praha poprvé v Prostějově
Český bestseller roku 2009 Ekonomie

dobra a zla autora Tomáše Sedláčka v

inscenované podobě uvede v úterý 29. břez-

na v 17 hodin v přednáškovém sále Národ-

ního domu Městské divadlo v Prostějově. 

Pořad  LiStOVáNí – Ekonomie dobra a zla

v nastudování Lukáše Hejlíka, Alana

Novotného a známého ekonoma Tomáše

Sedláčka se úspěšně drží na repertoáru Nové

scény Národního divadla v Praze, sklízí

úspěchy v  rámci celorepublikového turné a

připravuje světové turné.

„Možnost představit v Prostějově uznávané-

ho ekonomického experta v zábavném

avšak obohacujícím pořadu jsme přivítali,“

prohlásila ředitelka divadla Alena Spurná.

Nápad vytvořit scénickou podobu Ekono-

mie dobra a zla se zrodila v hlavě Lukáše

Hejlíka z LiStOVáNí.cz, což je projekt scé-

nického čtení, který každý měsíc uvádí

novou knihu. Bestseller Ekonomie dobra a

zla dokazuje, jak je ekonomie krásná věda a

že její kořeny jdou mnohem hlouběji, než si

moderní člověk dokáže představit. Poté, co

představí nečekaně pestrou škálou pramenů

od Eposu o Gilgamešovi přes Bibli a

Komenského až po moderní ekonomy, při-

chází s kritickou reflexí dnešní doby, až

samotnou analýzou současné finanční krize

jako příležitosti pro to, aby člověk znovuob-

jevil sám sebe i svůj vztah k věcem hmot-

ným i duchovním. 

Moderátor Jan Kraus o knize řekl: „Takhle

by měly vypadat moderní učebnice, jste-li

typem jako já, tedy žákem, který se nechce

učit, ale přesto chce občas něco vědět.“

„Velice rád si zahraju. Byl to můj dětský sen

– stát se kočovným hercem. Mám rád diva-

delní atmosféru a  po představení diskutuji s

diváky,“ popsal své účinkování v pořadu

uznávaný ekonom, člen NERVu, bývalý

poradce prezidenta Havla a ministra Sobot-

ky, člen a konzultant řady neziskových orga-

nizací Tomáš Sedláček. -eze-

STŘEDA  2. BŘEZNA

19.00      SexBombičky

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

Veselá, D. Vdolečková, V. Burgrová, K. Vejmělková, K.

Antoníčková, V. Jiříčková, J. Kučerová a M. Lužný.

Režie: H. Kotyzová

NEDĚLE 6. BŘEZNA

19.00 DS TRAGAČU, TRAGAČU: 

NOVÝ PROSTOR

Počítačová simulace světa představuje vjemové stimuly

pro uživatele, kteří můžou manipulovat s elementy mode-
lovaného světa a vytvářet tak pocit reálnosti. Virtuální
světy nejsou limitovány jen na hry. Hranice mezi reálným
a virtuálním světem jsou propustné. Pomocí virtuálních
světů… Pomocí virtuálních světů se vytváří místo pro set-
kávání. Pomocí virtuálních světů …vzniká Nový prostor.
Hrají: Máňa, Naďa, Terezka, Kája, Lůca, Hana 

PÁTEK 25. BŘEZNA

19.00 Divadlo Point: 

KABARET MARIÁN

Kouzelný svět divadelního zákulisí ožije před očima pře-
kvapených diváků. Nové příběhy hrdinů divadelního sit-
comu Divadélko Domeček a další neuvěřitelná vystoupe-
ní amazonských divochů. 

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: jarní dekorace

KDY: pondělí 7. března

od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov  

Výroba dekorativních předmětů s jarními

motivy podle vlastní fantazie.

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč

za osobu na 2 pracovní hodiny.

program pro školy k výstavě

Živá zahrada

KDY: úterý 8. 3. a středa 9. 3.

-  vždy od 8:30 do 12:30 hod.

KDE: Kovárna a zahrada Ekocentra

Iris, Husovo nám. 67, Prostějov  

Interaktivní program o tom, jak do zahrad

přilákat a udržet v nich ptáky, hmyz, obojži-

velníky a další živáčky. Program bude dopl-

něn poznáváním živočichů, ukázkou

budek, napajedel, krmítek, krátkou soutěží a

výrobou hmyzího domečku. 

Programy jsou určeny pro ZŠ - nutno se
předem objednat na adrese iris@iris.cz
nebo telefonicky 582 338 278, 603 298 039.
Program bude vždy pro jednu třídu a bude
trvat 60 minut. Cena 20 Kč za žáka. 

beseda k výstavě

Aby zahrada byla živá

KDY: pátek 11. března od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,Husovo

nám. 67, Prostějov

Inspirativní beseda s Petrem Podhorným o

tom, jak do zahrad přilákat a udržet v nich

volně žijící živočichy. Povídání bude dopl-

něno ukázkou budek, napajedel, krmítek a

dalších zařízení na zahradě ekocentra. 

vycházka

Výprava za studánkami

a prameny Konicka

KDY: neděle 20. března

KDE: sraz na autobusovém nádraží v

Prostějově v 8:20, odjezd autobusem v

8:30 směr Hvozd, Kladky

Výprava pro všechny zájemce z řad veřejnos-

ti. Plán trasy: Hvozd - pramen Pilavky -

Ochozská kyselka - Rakovské údolí - Krako-

vec. Délka trasy asi 12 km. V případě vyššího

stavu vody změna programu, ten bude

upřesněn ráno na nádraží.

Návrat autobusem v 16:45.

tvořivá dílna

Keramika: jarní dekorace

- glazování

KDY: pondělí 21. března

od 16:00 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov  

Glazování  předmětů z keramiky. 

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100Kč

za osobu na 2 pracovní hodiny. 

tvořivá dílna

Jarní a velikonoční dekorace

KDY: pátek 25. března od 16:00 do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov 

Výroba jarních a velikonočních dekorací.

Aranžování truhlíků a květináčů, vystřiho-

vánky s jarními a velikonočními motivy na

okna. Cena: 50 Kč na osobu.

akce na pomoc přírodě

Úklid Hloučely

KDY: sobota 26. března od 9:00 hod.

KDE: sraz v biokoridoru Hloučela

u občerstvení „U Abrahámka"

Tradiční „jarní“ úklid obou břehů Hloučely.

S sebou pracovní rukavice a staré igelitky.

Po skončení úklidu si účastníci pochutnají

na zaslouženém a nad ohýnkem opékaném

„buřtíku“ či klobásce.

stezka pro rodiny s dětmi

Den vody u vody a křest

Studánkové mapy

KDY: sobota 26. března od 11:00 do

13:00 hod.

KDE: biokoridor Hloučela u občerstvení

„U Abrahámka"

Pro děti i rodiče bude připravena zábavná

stezka. Cestou na vás čekají otázky, úkoly, a

možná potkáte i vodníka. Ve 12:00 proběh-

ne slavnostní křest Studánkové mapy Pro-

stějovska. Pro zahřátí budou připraveny

čaje a další nápoje připravené z pramenité

vody našich studánek.

exkurze

Za sněženkami do

Litovelského Pomoraví

KDY: sobota 2. dubna

KDE: CHKO Litovelské Pomoraví  

Odjezd:  osobním vlakem v 7:26 z Prostějo-
va do Litovle (bez přestupu)
Návrat: vlakem v 16:30 do Prostějova

Výlet cestou, ale také necestou kolem řeky

Moravy z Litovle do Bílé Lhoty. Trasa

povede lužními lesy Litovelského Pomora-

ví - přes Čertův most, jeskyni Podkovu a

Rytířskou síň do Bílé Lhoty, kde bude

možnost prohlédnout si Arboretum. Cestou

uvidíme sněženky a přírodní zajímavosti,

které vyčarovala řeka, např. smuhy a tůně.

Procházka bude doplněna výkladem o

lužním lese v Litovelském Pomoraví, Mla-

dečských jeskyních či Řimických vyvěra-

čkách. Délka trasy cca 10 km. 

Spoj zpět: autobusem 14:33 z Bílé Lhoty do

Litovle na vlak v 15:15. Příjezd v 16:30 do

Prostějova.

S sebou: pevnou obuv do terénu, peníze na
vlak a autobus. 

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov

MŽP a MŠMT v rámci společného programu
SSEV Pavučina a ČSOP  - Národní síť

EVVO
ESF a MŠMT v rámci projektu Přírodě OK 2

www.iris.cz

8. 3. 9.00 a 10.15 hodin – DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ OSTROV 
(Divadlo eMILLIon, Větrný Jeníkov) 

– starý vysloužilý pirát Chytrej Nick na své přednášce „Pirátem snadno a rychle“ seznamuje účastníky před-
nášky se životem a zvykem pirátů. Někteří z nich mají možnost na vlastní kůži vyzkoušet některé z lodních
dovedností, bez kterých se na moři žádný pirát neobejde. Aby svou přednášku zpestřil, vypráví příběh Malé-
ho Jacka a Báry Kudly. Ti dva se vydali na moře hledat potopený ostrov s Městem pirátů. Podle legendy tam
jsou ukryty největší poklady světa. Na dobrodružné cestě musí překonávat různé překážky, aby nakonec
pochopili, že nad všechny poklady světa je přátelství a mít někoho rád. 

Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

9.3. 9.00 a 10.15 hodin – DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ OSTROV 
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

11.3. a 12.3. 9.00 hodin – MLADÁ SCÉNA 2011 
– KRAJSKÉ KOLO přehlídky studentských divadelních souborů (postupové kolo Mladé scény 2011 v Ústí n/O)

Bližší informace na www.prostejov.eu

18. 3. 18.00 – 22.00 hodin - Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

23.3. 9.00 hodin - WP 2011 
– KRAJSKÉ KOLO přehlídky uměleckého přednesu recitátorů sólistů (postupové kolo WP 2011)

Bližší informace na www.prostejov.eu

23.3. 19.00 hodin – Divadelní kavárna – POVOLÁNÍ ŽENA 
– jevištní zpracování povídek Ermy Bombeck, které jsou  o rodině, o vztazích mezi jejími členy, o potomcích
a spoustě všech radostí a starostí, které s nimi máme. Tedy o věcech, které se týkají většiny z nás. A i když
mluví často o hlubších problémech, netváří se hlubokomyslně. Naopak, zachovávají humorný nadhled a tím
nabádají, jak se s podobnými životními situacemi vyrovnávat. Připravila a hraje: LIBUŠE ŠVORMOVÁ 
Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně kina Metro 70.

25.3. 9.00 hodin - WP 2011 – KRAJSKÉ KOLO přehlídky divadel poezie (postupové kolo na WP 2011)
Bližší informace na www.prostejov.eu

25. 3. 18.00 – 22.00 hodin - Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

27. 3. 8.00 hodin – JARO HANÉ – oblastní postupová přehlídka dětských národopisných souborů.

4. 3. – 30. 3.  VŠEMI SMĚRY  Výstava fotografií v rámci  filmového festivalu Expediční kamera 2011.
Vystavující autoři: Jan Čeřovský, Jaroslav Ircing, Hana Hadrová, Robert Kazík, Jaroslav Kovář, Rostislav
Synek, Vlastik Hadra, Adam Vlček, Tomáš Melichárek, Radoslav Bartoš, David Kolba, Václav Skopec. 
Vernisáž:  4. 3. 2011 v 17.00 hodin.

7. 3. – 30. 3.  OTAKAR VYSTRČIL - Kresby   Vernisáž výstavy 7. 3. 2011 v 17.00 hodin.

Výstavy jsou otevřeny denně od 9.00 do 13.00, při filmových projekcích a večerních klubových akcích dle
programu v klubu. Prohlídku výstav je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na tel. č. 582 329 620. 

1.3., 8.3., 15.3.  od 16:30 hodin Kurz cvičení čchi kung WU GIN XI.
22.3. Lektor:  Rudolf Sosík z Olomouce

4.3. od 18.00 do 24.00 Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 2011 opět v Prostějově
V rámci festivalu budou promítnuty filmy: Projekt Kačkar, Brahmaputra, Poslední lovci, Sám ve stěně, Mon-
golsko – ve stínu Čingischána, Mezi námi, Asgard Project, Jako staří Argonauti. Losování výherců hodnotných
cen. Vstupné 50,- Kč

17.3. 9.30 hodin Akademie třetího věku – KDYŽ SE ŘEKNE: „WALLDORFSKÁ ŠKOLA“ 
– když pohlédneme daleko do historie, tak zjistíme, že každá změna politického režimu s sebou neodmysli-
telně přináší také různé vydařené i nevydařené reformy školství.  Všichni jsme nějakou reformou prošli, ale
málokdo z nás bude vědět, co je „waldorfská škola.“ Jedna taková je v Olomouci a její manažerka Barbora
Protivánková nám ji přiblíží.  Vstupné - pololetní průkazka: 75,- Kč; bez pololetní průkazky: 30,- Kč

28.3. – 30.3. Filmový festival Jeden svět 2011
– Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádaný společností Člověk v tísni o. p. s.
Dopolední projekce pro školy, večerní promítání pro veřejnost. 
Bližší informace o programu naleznete na samostatných plakátech FF Jeden svět.
Vstupné na školní projekce 30,- Kč, pro veřejnost 50,- Kč.

3.3. 9.20 a 10.30 hodin  Vítání občánků 
– obřadní síň prostějovské radnice v Prostějově

21.3. 14.00 hodin Setkání jubilantů města Prostějova 
– kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

Výstavy:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost :

program na březen 2011

Příměstský tábor "Hrajeme si "

pro děti od 6 do 10 roků, v období jarních

prázdnin - tj. od 14. do 18.3. 

Výtvarná soutěž pro děti 

- Svatý Josef. 

Výtvarné zpracování této biblické postavy

mohou děti odevzdávat na faře u Povýšení

sv. Kříže nebo přímo v Centru pro rodinu

v Krasicích. Ze všech obrázků pak bude

připravena slavnostní vernisáž, která bude

ke zhlédnutí v centru dne 1. května, kdy

proběhne vyhodnocení s vernisáží výtvar-

né soutěže a rodinné odpoledne s progra-

mem pro děti. -jh-

Centrum pro rodinu Prostějov o.s., 
nám. J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice informuje:
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Takto začíná jeden z mnoha stovek dopisů,

kterými příznivci zaplavovali slezského

básníka v době jeho devadesátin v září

1957. Radost mu taková korespondence

nečinila, přesto všem poctivě odpověděl.

Přezdívka „starý ještěr“ se však objevila

mnohem dříve. A postupně k ní vznikala

také různá zobrazení.

Chcete-li se dovědět, proč byl Petr Bezruč

takto titulován, přijďte se podívat od 17.

března do 1. května 2011 do hlavní budovy

Muzea Prostějovska na náměstí T. G.

Masaryka č. 1. Budete mít možnost pro-

hlédnout si vyobrazení básníka coby ještě-

ra v desítkách kreseb, tisků, karikatur,

exlibris, obrazů, publikací, razítek, kni-

žních ilustrací, komiksů, pohlednic (mezi

nimi se např. objevuje i ještěr klubající se z

velikonočního vajíčka…), ale uvidíte také

plastická provedení tohoto záhadného zpo-

dobování z kovu, keramiky a plastu. Auto-

ry prací jsou např. známí výtvarníci Karel

Otáhal, Jan Tříska, Vlasta Ambrožová,

Antonín Kameník, Jožka Baruch, J. Olšák,

J. Vodrážka, J. Weiser, Arnošt Hrabal, Karel

a Dana Štěrbovi a další, ale rovněž amaté-

rští nadšenci a přátelé Petra Bezruče.

Všechny vystavené artefakty (kromě

medailí) pocházejí ze sbírky Literární

památky prostějovského muzea. A mnohé

Vás překvapí svou nápaditostí a barevnos-

tí, jiné zas prostou jednoduchostí. Petr Bez-

ruč sám značku stylizovaného malého

ještěra používal někdy místo svého podpi-

su. Marie Dokoupilová,
Muzeum Prostějovska

VÁŽENÝ JEŠTĚRE,
DRAHÝ PETŘE BEZRUČI!

Územní sdružení ČZS, Daliborka 3, Prostějov

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

VYHLAŠUJE 18. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI NA TÉMA:

„ROZKVETLÁ ZAHRÁDKA OČIMA DĚTÍ“
v těchto kategoriích:

Kresba, malba Polytechnické práce

A – mateřské školy A – mateřské školy

B – základní školy, 1.stupeň B – základní školy, 1.stupeň

C – základní školy, 2.stupeň C – základní školy, 2.stupeň

Z – speciální školy Z – speciální školy

Děti by měly vytvořit výkres nebo polytechnickou práci, která by demonstrovala vztah

jejich k zahrádce. Do soutěže je možné zaslat obrázek, výkres (formát max. A3), výrobky

z přírodních i umělých materiálů. Výtvarné práce je třeba zaslat do 

16. března 2011

na adresu Územního sdružení ČZS, Daliborka 3, 79601 Prostějov, nebo osobně předat

na uvedené adrese vždy ve středu od 15.00 hod. do 17.00 hod. Ze všech došlých prací bude

uspořádána okresní výstavka a autoři vyhodnocených prací obdrží pěkné ceny a diplom.

Dále budou všechny práce odeslány do národního kola této soutěže, které se uskuteční v

Praze. Rovněž zde proběhne vyhodnocení. Nejzdařilejší práce budou součástí expozice

ČZS na celostátních výstavách a obdrží ocenění.

Každá výtvarná práce musí být označena:

- označením soutěžní kategorie

- jménem a příjmením autora

- věkem

- adresou školy a třídy, příp. adresou bydliště soutěžícího

Případné další informace na adrese: V.Ambrožová, tel. 582360013

Přejeme hodně úspěchů v soutěži. Za ÚS ČZS František Nevrtal, 

předseda

„ROZKVETLÁ ZAHRÁDKA OČIMA DĚTÍ“

Hlavní budova nám. TGM:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

21. 1. - 13. 3.

Antonín Malý - Psí oči

- výstava velkoplošných fotografií z cha-

ritativního projektu A. Malého, hraběnky

Mathildy Nostitzové a Nadačního fondu

Mathilda na podporu vodících psů pro

nevidomé, ze kterých vznikl již druhý,

velmi úspěšný kalendář psů a známých

osobností společenského a kulturního

života.

27. 1. - 3. 3.

Zdeněk Tománek – Obrazy, plastiky

- výstava prací vyzrálé osobnosti českého

sochařství.

1. 3. - 28. 4.

Zpátky do pohádky

10. 3. – 26. 6.

Kámen mluví

17. 3. – 1. 5.

Starý ještěr Petr Bezruč

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

26. 1. - 6. 3.

Klíč k iluzím

- kolektivní výstava parasurrealistické sku-

piny STIR UP.

10. 3. - 27. 3.

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ

31. 3. - 29. 5.

Létající rabín

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991
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Prostějov – Protancovat nedělní odpoled-

ne, poslechnout si oblíbenou muziku a set-

kat se s přáteli – to bylo jednou z volnoča-

sových aktivit nedávné doby. Teď se neděl-

ní čaje vrátily v plné parádě, taneční odpo-

ledne přilákalo do restaurace Národního

domu desítky lidí.

Myšlenka obnovit tuto ve své době oblíbenou

aktivitu se ve vedení města rychle uchytila a

realizace na sebe nedala dlouho čekat. V

neděli odpoledne se poprvé otevřela restaura-

ce milovníkům tance a pěkné hudby, nezůsta-

lo jediné volné místečko u stolu. Skupina

Romantika nabídla evergreeny i písničky

posledních let a parket se brzy zaplnil. Pánové

elegantně vytáčeli své partnerky, ale rytmické

melodie nabídly sólovou příležitost i dámám,

které v nedělní společnosti převažovaly.   

„Tak velký zájem jsem nečekala, vysoká

návštěvnost mě mile překvapila. Potvrdilo se

naše mínění, že lidem podobné kulturně-spo-

lečenské aktivity chybí.  A těší mě, že jsme se

nemýlili. Odpolední nedělní čaje měly i v

Prostějově svou tradici a pokud bude zájem,

určitě se jejich obnovením zlepší kulturní

vyžití občanů,“ neskrývala potěšení místosta-

rostka  Alena Rašková.  

Zlepšení života obyvatel a rozšiřování nabíd-

ky kulturních akcí je jedním z cílů, které řeší

projekt Zdravé město Prostějov. 

Podle předsedkyně kulturní komise a radní

Milady Sokolové je třeba nabídnout přim-

ěřené kulturní vyžití jak mladým, tak i střední

generaci a seniorům. A obzvláště posledně

jmenovaní jsou pamětníky nedělních čajů,

které byly oblíbenou zábavou a kulturním

vyžitím. Hudba každou neděli nabídne příle-

žitost pro všechny věkové kategorie. Bude se

pravidelně střídat vystoupení živé hudby v

podání skupiny Romantika a reprodukované

hudby DJ Jarka Šmída. Podle zájmu by měly

být nedělní čaje provozovány v Národním

domě po celý zbytek zimní sezóny, tedy až do

konce dubna, než bude v provozu zahrada s

pravidelnou páteční hudební produkcí.

Text a foto Jarmila Pospíšilová                                                

Taneční odpoledne v Národním domě  

Milovníci tance se přišli pobavit s chutí, podobná společenská akce Prostě-

jovanům evidentně chyběla.
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Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA BŘEZEN 2011:

* HUDEBNÍ OBOR:

Jarní besídky – sál ZUŠ – 17.00 hod. 

9.3., 10.3., 24.3., 29.3. 2011

KOMORNÍ KONCERT

24.3. 2011 – přednáškový sál ND, 19.00 hod. 

Edita Müllerová, Pavlína Žerníčková, Dana Drápelová

Okresní kolo soutěže ZUŠ – sál ZUŠ

9.3. 2011 – Hra na smyčcové nástroje 

* LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

2.3. 2011 – DS Bombičky při ZUŠ  V.Ambrose  - SEXBOMBIČKY 

v DIVADLE  POINT – 19.00 hod. 

6.3. 2011 DS TRAGAČU, TRAGAČU – NOVÝ PROSTOR 

V DIVADLE  POINT v 19.00

11. 3. 2011 MLADÁ SCÉNA – soutěž studentských divadel 

25. 3. 2011 – sál ZUŠ v 17.00: Příběhy Astrid Lindgrenové 

Nejen příběhy Pipi dlouhé punčochy hrají  DS Truhlíci.

* VÝTVARNÝ OBOR:

Galerie Linka – Kravařova ul.  

Výstava fotografií „ INTERMEZZO“ 

Michal Kriška a Zdeněk Pella 

Vernisáž 2. 3. 2011 v 18.00 hod. 

Výstava fotografií "INTERMEZZO"

HUDEBNÍ SKŘIVANI PŘILETÍ JIŽ V DUBNU 2011

Evropská reggae hvězda v Prostějově

Výstava fotografií "INTERMEZZO"  je již

čtvrtou společnou výstavou autorů Michala

Krišky a Zdeňka Pelly. Název výstavy

nevznikl náhodně - v latině znamená inter-

mezzo "přestávku, pauzu,  vložku nebo

mezidobí". Obdobně jsou uvedené fotogra-

fie obou autorů jakousi přestávkou ve všed-

ním životě. Díky fotoaparátu jsou autoři

částečně odpoutáni od životního stereotypu

a nachází ve fotografování uvolnění a klid,

stejně jako každý  člověk během přestávky.

Stejně jako hudební intermezzo i toto foto-

grafické přerušuje hlavní děj. 

Téma výstavy Intermezzo je v pojetí

Michala Krišky zaměřeno právě na repor-

táž, tentokráte z 45. filmového festivalu v

Karlových Varech. Autor se soustředí na

nevšední pohled průběhu festivalu, doplně-

ný osobitými úpravami fotografií v post-

procesingu. Zdeněk Pella se na rozdíl od

dvou předchozích ročníků odklonil od foto-

grafií dokumentujících jazzové koncerty a

představí soubor fotografií ze zcela jiné

oblasti. Tentokrát to budou momentky z

ulic našeho města a mnoha dalších míst,

tedy fotografie spadající do oblasti

tzv."streetfoto". Oba fotografové zvou srde-

čně širokou veřejnost. Zahájení výstavy

proběhne ve středu 2.března 2011 v 18 hod.

v Galerii Linka (budova ZUŠ Vl.Ambrose

v Kravařově ulici, výstava potrvá do konce

měsíce dubna.

Pro informaci zájemců o Regionální

soutěže ve zpěvu dětí, mládeže a rodičů

uvádíme, že tyto tradiční zpěvácké sou-

těže proběhnou v letošním roce v tomto

pořadí:

1. Soutěž dětí do 15 let, jejich rodičů event.
i prarodičů proběhne v sobotu 2. dubna
2011 
2. Soutěž dětí do 15let včetně  proběhne v
sobotu 9. dubna 2011 
3. Soutěž mládeže ve věku od 15 – do 20 let
včetně v sobotu 16. dubna 2011 
Začátek je vždy v 8,00 hod. ráno – a opět v

krásném prostředí přednáškového sálu v

Národním domě v Prostějově na Vojáčkově

náměstí (vedle divadla). 

ZVEME VÁS VŠECHNY, kdo trochu

umějí zpívat a hlavně ty, kteří mají zájem

zpívat a soutěžit ve zpěvu s ostatními.

Můžete si vybrat písně populární hudby,

rockové hudby, lidové písně apod. – není

nic přikázáno, limitovány jsou jen písně

neslušné nebo jinak nevhodné. Můžete

zpívat na Vámi přinesené podklady nebo s

kytarou, klavírem nebo jen tak bez všeho,

porota bude hodnotit jen váš zpěv. 

Přihlášky posílejte na email:  mobo@quick.

cz  nebo na mobil 602740978 – Hudební

agentura BOM MUSIC  Císařská 26,  798

07 Brodek u Prostějova. 

Těšíme se na Vás, zdraví Ing. Bohumil
Moudrý, ředitel soutěží 

Po celých 4 měsících se fanoušci reggae a

příbuzných stylů můžou opět těšit na jeden

skvělý koncert, který se připravuje na

12.března do prostějovského klubu Apollo

13. Po předchozí úspěšné akci s anglickým

raperem Deadly Huntou organizátoři zašli

ještě dál a hlavně víš. Do Prostějova totiž

míří hvězda tak jasnivá, že zařadit tohoto

singjaye mezi TOP 5 evropských zpěváků

není vůbec od věci. Přijede legendární

General Levy z Anglie, kterého zná oprav-

du každý nejen díky hitu „Incredible“, který

figuroval ve filmu „Ali G“. „General Levy

se po dlouhém smlouvání a vyjednávání

dohodl na dvou koncertech. V pátek v

Opavě a den potom u nás v Prostějově.

Jsme rádi, že se to povedlo. Levy je totiž

opravdovou hvězdou ve svém oboru. Na

největším reggae festivalu v České republi-

ce dokonce diváci jeho koncert vyhlásili

jako 3.nejlepší. A to např. v konkurenci

Toots&Maytals“ říká organizátor prostějov-

ského koncertu Vítězslav Lužný. „Za sebou

má 4 alba a skoro 20 let na scéně. Jeho kon-

certy trvají někdy i 2 hodiny. Střídá v nich

jak reggae a dancehall tak i raggajungle,

D´n´B nebo hip-hop. Koncerty jsou potom

opravdu hodně taneční a plné energie“

dodává Lužný. Před vystoupením černo-

šského rapera, kterého na podiu doprovodí

opavský Wicked sound, vystoupí další reg-

gae lahůdka. Prostějovští reggae poslové

Zion Squad si k sobě pozvali rapera z

bývalé 3F crew MC Donutha a společně

chystají velké věci. Po zbytek večera, který

podpořil 1.prostějovský Growshop, bude

hrát DJ Skre ze zlínské Lion Movement

crew. Klub bude otevřen ve 20:00. V hudeb-

ninách Tyl také můžete od 28.2. zakoupit

zlevněné vstupenky - předprodej bude ome-

zen na prvních 100 zájemců. Zbytek lístků

bude k dostání přímo v klubu od 20:00. 

Společenský dům Prostějov, s.r.o. Komenského 6

uvádí

THE RANGERS - LADIES PARTY
Čtvrtek 24. března 2011 v 19. 00 hod. 

Vstupné: v předprodeji – 200,- Kč na místě – 220,- Kč

Předprodej: 582 333 003, 

produkce.sdpv@centrum.cz

www.sdpv.cz

Moravsko-slezská křesťanská akademie region Prostějov
Vás srdečně zve na přednášku:

Prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc.
Jak žít duchovním životem

Přednáška se uskuteční 6. dubna 2011 v 17:30 hod.
v budově Cyrilometodějského gymnázia, Komenského

ul. 17, Prostějov

a dále na přednášku
Doc.ThDr. Petra Chalupy, Th.D.

Voda v Bibli
Přednáška se uskuteční 11. května v 17:30 hod.

v budově Cyrilometodějského gymnázia, Komenského ul. 17
Přednášky se konají za finanční podpory města Prostějova
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10. 3. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „KUS ŽIVOTA SE ŠESTIMETREM“

O návštěvách na druhdy největším monolitickém dalekohledu světa. Tzv.

Bolšoj Těleskop Azimutalnyj (BTA) se od roku 1976 nachází na Kavkaze u

stanice Zelenčukskaja a má průměr zrcadla šest metrů. BTA zahájil éru azi-

mutálních montáží velkých dalekohledů. Přednáší:  Doc. RNDr. Zdeněk

Mikulášek, CSc. (1947), vysokoškolský učitel - Ústav teoretické fyziky a

astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2,

611 37 Brno, telefon: 549 495 880; 532 146 224, fax: 541 211 214, e-mail:

mikulas@ics muni cz. Část oblasti vědecko výzkumné činnosti: Výzkum chemicky pekuliár-

ních hvězd; Výzkum proměnných hvězd; Studium optických vlastností zemské atmosféry -

astroklima; Didaktika výuky astrofyziky a astronomie; Řešitel doktorského projektu "Fyzika

hvězd, hvězdných soustav a vesmíru" (2003-7); Člen řešitelského týmu projektu "Okolohv-

ězdné obálky horkých hvězd" (2004-6); Člen řešitelského týmu projektu "Fotometrický výz-

kum zákrytových dvojhvězd" (2004-6). Klarinetista a vedoucí skupiny dřev Symfonického

orchestru železničářů (od 1967 do 2004). Zakladatel a umělecký vedoucí souboru "Komorní

dechová harmonie Brno" (od 1994). Vstupné 20 Kč.

14. - 20. 3. PRÁZDNINOVÝ ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

� od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do

16. 30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum

pořadů, včetně pohádek pro děti, 

� každé odpoledne v 15. 00 hodin na

pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro

konání pozorování je bezmračná obloha.

� každý večer v 19. 30 hodin na pozoro-

vání hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou

podmínkou pro konání pozorování je bezm-

račná obloha.

� v neděli ve 14. 00 hodin na soutěž pro

děti. 

O prvním jarním dnu 20. 3., má na všechny nedělní pořady hvězdárny zdarma vstup

každý, kdo NA HVĚZDÁRNU přijede na kole a na hlavě bude mít přilbu.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ

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

NOMICKÉM TÝDNU od 15. 00 do 16. 00 hodin

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se kona-

jí každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 10. 3. – večerní přednáška) i o celém ASTRONO-

MICKÉM TÝDNU od 19. 30 do 20. 30 hodin. 

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

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

děti 30 Kč.

PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE PRO NEJMENŠÍ (5 – 11 let) – MALÁ TĚLESA SLU-

NEČNÍ SOUSTAVY

14. 3. v 10. 00 hodin - Trpasličí planety

15. 3. v 10. 00 hodin - Měsíce planet

16. 3. v 10. 00 hodin - Planetky

17. 3. v 10. 00 hodin - Komety

18. 3. v 10. 00 hodin - Meteory

Soutěžím bude předcházet krátké seznámení s tématem, následuje deset otázek. Vstupné 10

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

20. 3. VE 14. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2010/11  „MALÁ

TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY“ – METEORY

Soutěži bude předcházet povídání o „padajících hvězdách“. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné

pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL 

14. – 18. 3. VE 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU BŘEZNOVOU STŘEDU V

15. 30 HODIN, POHÁDKA. Mladý obchodník Merkur se vydal za novými obchody. Při

obchodování s domorodci se projevila jeho hamižnost a byl potrestaný. Spatřit jej můžeme jako

planetu kroužící v těsné blízkosti Slunce. Následují fotografie planety Merkur. Vstupné 10 Kč.

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

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

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

kání bude seznámení s jarními souhvězdími. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním

Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XL. ROČNÍK KLUBU GEMINI

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

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

Termíny setkání členů klubu: 3., 24. a 31. v 16. 30 hodin a 10. 3. v 18. 00 hodin.  Obsahem set-

kání budou lekce o planetách typu Země. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a

platí se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

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

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

částí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč. Výstavy také zdar-

ma zapůjčujeme. Změna programu vyhrazena.

V letošním ročníku Radničních listů se

budeme na tomto místě zabývat kosmo-

nautikou. Oborem s nesmírně dynamic-

kým vývojem od samotného počátku své

praktické éry. Můžete podotknout, že toto

v současnosti platí pro všechny obory.

Souhlasím a dodávám, že však ne každý

obor lidské činnosti má tak vysoké prefe-

rence i finanční dotace a z toho vyplývající

možnost aplikace nejprogresivnější tech-

niky i technologií.

3. ČÁST – PRVNÍ DRUŽICE

Nejprve trocha terminologie. Platí mezi-

národní úmluva,  podle níž považujeme za

umělé kosmické těleso každý ze Země

vypuštěný objekt, který za hranicemi

atmosféry setrvá alespoň devadesát minut.

Pohybuje-li se takové těleso po kruhové

nebo eliptické dráze kolem Země, je

nazýváno umělá družice Země. Vymaní-li

se takový objekt z oblasti zemské přitažli-

vosti, mluvíme o kosmických sondách,

např. meziplanetárních. A je-li takové těle-

so konstruováno i pro lidskou posádku

mluvíme o kosmické lodi nebo o kosmické
stanici. 
Svět takovýmto způsobem vstoupil do

kosmického věku 4. října 1957, kdy v teh-

dejším Sovětském svazu tým lidí sdružený

kolem legendárního šéfkonstruktéra Ser-

geje Koroljova (1907 – 1966) vypustil

první umělou družici Země – Sputnik 1.

Měl tvar koule o tehdy překvapivě velké

hmotnosti 83,6 kg. Prostřednictvím zkres-

leného signálu této družice se odvozovaly

vlastnosti ionosféry a ze změny dráhy dru-

žice se pak určovala hustota atmosféry v té

které výšce.  Požadavky kladené na první

družici Země byly následující

� musí být jednoduchá a tudíž i spoleh-

livá

� její tvar družice musí být sférický, aby

bylo možné s velkou přesností měřit hus-

totu atmosféry při neorientovaném letu po

dráze kolem Země 

� napájení palubní aparatury družice

zabezpečit chemickými zdroji elektrické

energie schopnými zásobovat přístroje

energií po dobu až tří týdnů (Sputnik 1

nakonec obíhal zeměkouli 92 dnů = 1400

obletů)

� družice bude umístěna na nosné raketě

tak, aby po oddělení od rakety bylo dosa-

ženo spolehlivého oddělení družice i roze-

vření antén 

� rádiové vysílače s výkonem 1 W

budou pracovat na frekvencích 20 a 40

MHz a předávat údaje z teplotního a tla-

kového čidla změnou délky vysílaných

signálů a délky pauzy mezi nimi 

� umístěním družice na oběžnou dráhu

se prověří principy tepelné regulace a her-

metizace v podmínkách kosmického pro-

storu.

31. ledna 1958 kontroval tým odborníků

soustředěných kolem Wernhera von Brau-

na (1912 – 1977) úspěšným vypuštěním

první americké umělé družice Země –

Exploreru 1. Nosná raketa Juno 1 ji vyne-

sla na eliptickou oběžnou dráhu s mini-

mální a maximální výškou nad Zemí 361

a 2 530 km. Hmotnost Exploreru 1 byla

13,76 kg, délka 203 cm, průměr 15,2 cm

(všechny údaje jsou včetně vyhořelého
posledního stupně, s nímž zůstal spojen –
viz foto vpravo). Protáhlá eliptická dráha,

na kterou se Explorer 1 dostal, mu zajišťo-

vala podstatně delší životnost, a to až do

31. března 1970 (!). Jeho měřicí aparatura

sice přestala pracovat po 38 dnech, výsled-

ky měření přesto značně obohatily znalos-

ti o nejbližším okolí naší zeměkoule. Tou

nejzajímavější byl objev vnitřního radia-

čního pásu, pojmenovaného na počest dr.

J. Van Allena, tvůrce osmi přístrojů na

detekci radiačního pásu nesených Explo-

rerem 1, pásem Van Allenovým. 

Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci březnu tel. 582 344 130 

PADESÁT LET OD STARTU PRVNÍHO KOSMONAUTA 
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Mateřské centrum  Cipísek

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

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

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

PROGRAM MC CIPÍSEK 

BŘEZEN NA TÉMA KNIHA JE MŮJ KAMARÁD

Pojďte s námi do knihovny!

společná návštěva dětského oddělení městské knihovny

v pátek 11. 3. v 11 hodin, přihlášky v MC

Učíme se mluvit

beseda s logopedem,

ve středu 9. 3. 8.30 - 9.30 v MC Dvořákova

běžný provoz od 9.45, přihlášky v MC 

Chystáme se do mateřské školy

beseda s ředitelkou MŠ v MC sídliště Svobody 

ve čtvrtek 10. 3. v 10.00 v době provozu

Jak podpořit zdraví na jaře

beseda o prevenci, bylinkách, aromaterapii, výživě

v úterý 1. 3. 8.30 - 9.30 v MC sídl.Svobody, přihlášky v MC

Kreativní večer -Smaltování

středa 23. 3. od 18.00 v MC Dvořákova, přihlášky předem v MC.

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

cyklus prožitkových setkání pro maminky

ve středu 2. 3. od 18.00 v MC sídl.Svobod - 5. setkání - pro přihlášené

Předporodní kurz, baby masáže, těhotenské cvičení

a cvičení s miminky

informace a přihlášky Bc. Pavlíková tel.: 728 233 904

vždy ve středu odpoledne v MC Dvořákova

Masáže pro maminky a stříhání dětí

v době dopoledního provozu, objednávky v MC

Jarní burza oblečení a obuvi

28. 3. - 31. 3. v MC Dvořákova,

MC sídl. Svobody je v době burzy uzavřeno

pondělí 28. 3. 8.30 - 16.30 - příjem zboží

úterý 29. 3. 8.30 - 16.30 - prodej

středa 30. 3. 8.30 - 12.00 - prodej

čtvrtek 31. 3. 8.30 - 16.30 - výdej neprodaného zboží

Kdo chce prodávat na burze,
musí si vyzvednout osobně pořadové číslo v MC

Výdej čísel od 7. 3. na obou pracovištích.

V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN 14.  - 18. 3. JE MC SÍDL. SVOBODY

UZAVŘENO. V MC DVOŘÁKOVA PROBÍHÁ BĚŽNÝ PROVOZ.

Dne 13. ledna 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.

Filip Zlámal

Sofie Polychrou

David Franc

Tereza Siková

Nathaniel Cikánek

Samuel Losa

Adam Mikolowitsch

Anna Kostelková

Nicol Lobodasová

Kristián Migota

Nella Jelínková

Viktorie Dostalová

Nela Dostálová

David Pelikán

Lukáš Vencálek

Samuel Hrabal

Adam Stuchlík

Andrej Malík

Viktorie Vodrážková

Jan Gréza

Adam Šindelář

David Šindelář

David Mareš

Tereza Kožoušková

Bára Letovancová

Matyáš Váňa

Ela Matejovičová

Dne 27. ledna 2011 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

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

Prostějova:

Adéla Sedláčková

Jakub Kýr

Natálie Kroupová

Jan Jelínek

Josef Stanik

Zuzana Sobotová

Marek Hampl

David Vláčil

Barbora Francová

Tomáš Říha

Michal Peřinka

Tereza Dočkalová

Šimon Jurík

Ivana Krásenská

Pavel Znojil

Filip Juráček

Vanessa Přikrylová

Matthias Sasha Mareš

Alexandr Oprchal

Dominika Růžičková

Natálie Prakash

Romana Augustinová

Ema Valachová

Petr Antl

Adéla Reichstädterová

Matěj Kolář

Leila Sofie Polišenská

V měsíci únoru 2011 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni

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

Prostějova:

Ella Pavelková

Anna Matušková

Natálie Svobodová

Kateřina Halasová

Rozálie Duroňová

Tomáš Pospíšil

Tomáš Jurka

Lenka Prokopová

Martin Lukeš

Michal Hic

Daniel Adamík

Annie Procházková

Richard Elbl

Daniel Přikryl

Jaromír Daněček

Anna Smékalová

Václav Petr

Tomáš Pečínka

Jan Křupka

Michaela Bartlová

Alan Resh

Zuzana Sedláčková

Terezie Malíková

Simona Strouhalová



23

BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci únoru své jubileum oslavili tito

občané Prostějova a příměstských částí:

Cintulová Helena, Poláček Antonín, Aujezdská

Jitka, Hembalová Anna, Večerka Bohuslav, Pán-

ková Věra, Petrů Marie, Müllerová Květoslava,

Pivoňková Markéta, Kousalová Květoslava,

Machala Tomáš, Brada Stanislav, Pláňavová Božena,

Jelínek Ladislav

Soldánová Jarmila, Sedlařík Zdeněk, Jankůjová

Marie, Němec Leo, Knill Alois, Náhlík Zdeněk,

Vysloužilová Jaromíra, Vejmolová Jaroslava,

Burianová Jiřina

Antl Zdeněk, Brablec Antonín, Kučera Miroslav,

Tomšů Zdenek, Zedníková Františka, Kubinová

Anna, Arnošt Miroslav, Ing. Čechová Zdeňka,

Vysloužilová Libuše, Vyškovská Božena, Horňáková Hele-

na, MUDr. Mlčoch Antonín, Mazouchová Jarmila, Kristek

Jaroslav, Štafa Oldřich, Ing. Jančík Jan, Navrátil Josef

Slepánková Libuše, Hruban Jaromír, Hunková

Věra, Kratochvílová Anežka, Zlámalová Věra

Kučerová Františka, Nezdařilová Drahomíra
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Teringlová Blažena, Dostálová Vlasta, Kalabi-

sová Libuše

91

Medek Bohuslav

92

Čečmanová Marie

96

Zbořilová Bohumila

Blahopřání paní Zdeňce Opatrné 

– k jejímu životnímu jubileu, 75. narozeninám 

přeje syn Jiří s rodinou a dcera Zuzana s rodinou.
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VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - DIVADLO
ČTVRTEK 17. BŘEZNA

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ

místní organizace Prostějov

O PLUMLOVSKÉ PŘEHRADĚ 

přednáškový sál

– vyprávění s videofilmem - Mgr J. Zik-

mundová

SOBOTA 26. BŘEZNA

19.30 PLES BARU 12 OPIC

prostory ND

75

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

telefon 582 360 295 
nabízí všem zájemcům příjemná 

a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

8. 3.2011 14.00    HOMEOPATIE, pí. N. Řehulková
úterý stále zahalená tajemstvím.    OS LIPKA
15.3.2011 14.00    MĚSÍC TVOŘIVOSTI: FIMO pí. V. Baksová
úterý   Seznámení s novou hmotou, OS LIPKA

výroba drobné bižuterie, zdobení přinesených příborů, 
misek a hrnků.                  

22.3.2011 14.00    SMALTY pí. S. Smékalová     
úterý  Ukázka techniky a pomoc  OS LIPKA

při tvorbě vlastníchvýrobků.  
29.3.2011 14.00    DRÁTKOVÁNÍ p. S. Cíbik
úterý Ukázky techniky                                               OS LIPKA

Všechny přednášky AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách 
OS LIPKA, Tetín 1, II. patro.

Těšíme se na vaši návštěvu.

V letošním roce si připomínáme patnác-

té výročí od zahájení účinkování obno-

veného loutkového divadla (1996 –

2011). 

Jeho první představení se uskutečnilo 13.

1. 1996 předvedením hry „Vodníkova

Hanička“, jehož se zúčastnilo 178 diváků.

Od té doby už měli malí i velcí diváci

možnost seznámit se s několika desítkami

dalších inscenací, které jim pravidelně při-

nášely dobrou zábavu a příjemné zážitky.

Do příštích let přejeme loutkovému diva-

dlu nové úspěchy, vytrvalost a stálý zájem

diváků. -red-

Loutkové divadlo TJ Sokol I Prostějov

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

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

Církev adventistů, Šafaříkova 9: 

- sobota 09.00 studium Bible, 10.30 bohoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a: 

- bohoslužby v neděli v 09.30 hodin

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.: 

- bohoslužby v neděli v 10 hodin.

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2: 

- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

- bohoslužby 1. neděle v měsíci v 18.00 hodin, ostatní neděle vždy v 10.00 hodin

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově, 
pořádá ve spolupráci 

s Církví československou husitskou tyto besedy: 

Březen:  čtvrtek 3. března 2011 v 18.30 hodin:

„Cestování po Gruzii“ 
– o cestě po Gruzii s promítáním diapozitivů  bude vyprávět
Mgr. Irena Košíčková.

Místo konání:
přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1
Vstupné dobrovolné.

Duben: středa 13. dubna v 17.00 hodin:

„Byliny v prevenci“
– přednáška Josefa A.Zentricha, spisovatele a léčitele. 
– k zakoupení budou i jeho knihy o bylinách.

Místo konání:
přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1
Vstupné dobrovolné.

Srdečně zve Miloš Košíček, předseda ČKA 
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SLAVNOSTNÍ KŘEST ZPĚVNÍKU ARNOLDA PROKOPA
Městská knihovna Prostějov vydala zpěv-

ník písní Arnolda Prokopa nazvaný Sáček

mléčných karamel. Při příležitosti slavnost-

ního křtu připravili žáci a přátelé hudebníka,

skladatele a hudebního pedagoga krátký pro-

gram, ve kterém představí jeho tvorbu. Diváci

také budou moci shlédnout ukázky z filmo-

vých a divadelních představení (14 knoflíků,

Těžký život lehká smrt, Via Crucis – Křižáci),

do kterých Arnold Prokop přispěl jako autor

písní a scénické hudby. 

Kromě křtu zpěvníku bude také pokřtěno stej-

nojmenné CD s téměř čtyřmi desítkami písní

Arnolda Prokopa z let 1981 – 2009.

Těšíme se na setkání s vámi 3. března v 19

hodin v Přednáškovém sále Národního

domu v Prostějově.

MAGNESIA LITERA 2011 
I letos můžete po celý měsíc březen hlasovat o

nejlepší českou knihu vydanou v uplynulém

roce a zúčastnit se tak čtenářského hlasování

jubilejního 10. ročníku výročních knižních

cen Magnesia Litera. Hlasovat můžete do 31.

března buď elektronicky na internetových

stránkách www.magnesia-litera.cz nebo

můžete vyplnit anketní lístek v naší knihovně.

Svůj hlas dejte knize, která vyšla poprvé v

roce 2010 a tou knihou musí být původní

česká beletrie - tedy próza, poezie nebo kniha

pro děti. Ze všech doručených anketních líst-

ků bude vylosováno 1000 čtenářů, kteří získa-

jí cenu od vydavatelství Knižní klub. Slav-

nostní předávání cen Magnesia Litera bude

10. dubna vysílat Česká televize.

TRÉNINK PAMĚTI V PROSTĚJOVSKÉ KNIHOVNĚ
…Kde mám zase ty klíče? Co jsem to vlast-

ně chtěl(a) koupit?? – tak na podobné otázky

si už asi všichni absolventi kurzu trénování

paměti (jehož poslední lekce probíhaly v

náhradních prostorách Městské knihovny na

Vápenici)  umějí odpovědět. Zájem o kurz

byl veliký. Utvořili jsme několik skupin, ale i

přesto jsme mnoho dalších zájemců museli

odmítnout. 

„Studenti“ si oprášili svoje znalosti, zaktivi-

zovali své mozkové buňky, osvojili si některé

fígle, jak si lépe pamatovat. V neposlední řadě

si užili legrace, našli nové známé a bylo vidět,

že se na další hodinu vždy těší. Převážné

většině účastníků se kurz líbil tak, že jsme se

domluvili na jeho pokračování poté, až se

knihovna přestěhuje opět do vlastní budovy.

Samozřejmě zahájíme také nový běh kurzu

pro zájemce, na které se v prvním kole nedo-

stalo. Budeme Vás informovat prostřednic-

tvím našich webových stránek nebo Radni-

čních listů.

Na březen jsme ve spolupráci s organizacemi

SONS a Tyflocentrum  připravili přednášku

s praktickými ukázkami tréninku paměti pro

naše nevidomé a těžce zrakově postižené čte-

náře.

PORADNA SOS V ROCE 2011
Z prostorových důvodů je po dobu rekon-

strukce budovy Městské knihovny

dočasně zrušena pravidelná poradna

Sdružení obrany spotřebitelů. Její čin-

nost bude znovu obnovena po přestěhování

knihovny do nově zrekonstruované budo-

vy. Sdružení obrany spotřebitelů můžete

kontaktovat také na www.spotrebitele.info.

Děkujeme za pochopení.

Týden internetu zdarma

Březen je každoročně měsícem internetu a

knihoven. Při této příležitosti pořádá ICM

Prostějov již tradiční Týden internetu zdarma

pro své návštěvníky. Tématem tohoto týdne

budou letos „sociální sítě“. Chcete se

seznámit i s jinými sociálními sítěmi, než je

Facebook? Potom neváhejte a navštivte ICM

Prostějov ve dnech 7. - 11. března 2011. Více

informací najdete na www.icmprostejov.cz. 

Fotosoutěž „Moje město“

Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR

vyhlásila v rámci Evropského dne měst celo-

státní fotografickou soutěž „Moje město“.

Fotosoutěž nabízí možnost prezentace foto-

grafií, které vyvolávají emoce nebo vzpo-

mínky na minulost či současnost z rodného

města nebo regionu. Regionálním partnerem

soutěže v Olomouckém a Zlínském kraji je

Informační centrum pro mládež Prostějov.

Soutěžní fotografie můžete posílat do 11.

března 2011 na icm@cmg.prostejov.cz.  

Jarní prázdniny

ICM Prostějov bude mít v době jarních

prázdnin v okrese Prostějov, tj. ve dnech 14.

- 18. 3.  prázdninovou otevírací dobu, tzn.

bude otevřeno od 10:00 do 16:00 hod. 

Frankofonní týden v ICM

Pro všechny, kdo mají rádi francouzskou kul-

turu, nebo prostě jenom to, co je francouzské,

připravila Pauline Renouf, účastnice Evrop-

ské dobrovolné služby, která působí v ICM

Prostějov, tzv. frankofonní týden. Každý den

od 21. března do 25. března máte možnost zji-

stit o Francii a Francouzích něco nového,

nebo se jen např. naučit francouzskou hru.

Program najdete na www.icmprostejov.cz. 

Evropská unie v otázkách

Také letos připravilo ICM Prostějov pro

mládež internetovou soutěž Evropská unie v

otázkách. První z šesti soutěžních kol začíná

v pondělí 28. března, kdy se ve 12:00 hod.

objeví první trojice soutěžních otázek na

webu www.icmprostejov.cz. Soutěž končí 9.

května. I v tomto ročníku můžete soutěžit o

zajímavé ceny. Výherce v předchozích

ročnících již potěšil mobilní telefon, digitál-

ní fotorámeček nebo fotoaparát. Jaká cena

čeká na letošního vítěze, to najdete na

www.icmprostejov.cz. 

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



Zima ještě pořádně nezačala, ale 
broučkaři už jsou jak na jehlách: za 
dva měsíce nastane předjaří, kdy se 
budí hmyz. Seznámím Vás s majkami. 
Na obrázku je majka obecná (Meloe 
proscarabaeus), kterou můžete potkat 
v okolí Prostějova. Velkých bezkřídlých 
majek  v bývalém Československu bylo 
zjištěno 14 druhů. Ale dnes, v době kli-
matických změn to může být jinak. S 
ostatními létajícími majkami odhadu-
jeme v ČR a SR něco přes 30 druhů. Ko-
lem Prostějova vím o čtyřech druzích.

Čím je brouk na obrázku zajímavý? 
V první řadě je to jeho otužilost. Brouci 
se objevovali v první dekádě března, ale 
dnes není výjimkou aktivita už v  druhé 
polovině února. Zmrzlý krtinec nejde 
ukopnout a vedle spokojeně hoduje maj-
ka na první travičce. Další zajímavostí je, 
že všechny druhy čeledi jsou parazitic-
ké. Nejraději využívají samotářské včely. 
Z vajíčka se vylíhne tzv. triungulin, což je 
rychlá nohatá larvička. Vyběhne na květ, 
kde čeká na včelu, která ji zanese do hníz-
da. Tam, po vyplenění obsahu buněk ně-
kolikrát změní podobu a dospělý brouk 
se vylíhne koncem léta. Zůstane v  zemi 
a čeká na jaro. Velké druhy mohou mít 
vývoj dvouletý. Majky M. rugosus a M. 
autumnalis vyběhnou už na podzim a 
dokonce preferují listopadové plískanice. 
Vzhledem k  tomu, že každá larvička se 
včely nedočká, mnoho jich zahyne. Sa-
mička přežití druhu jistí tak, že naklade 
i přes milion vajíček. Mohutný zadeček 
tomu napovídá. Poslední zajímavostí je, 

že všechny druhy majkovitých brouků 
jsou jedovaté. Nejvíc jedu mají křídlaté 
majky, tzv. „puchýřníci“. Toho často vy-
užívali naši předkové k  likvidaci nepo-
hodlných osob. Výtažek z  rozemletých 
brouků nakapali do vína. Jed zastaví čin-
nost ledvin a postižený umírá v bolestech 
otravou produkty vlastního těla. Ti chyt-
řejší využili skutečnosti, že jed canthari-
din nepůsobí na ptáky. Vykrmili brouky 
kuře a cílené osobě podstrčili ke kon-
zumaci, nebo jen vypustili mezi ostatní 
chovanou drůbež. Výsledek byl zaručený. 
Dnes už to prosím nezkoušejte, moder-
ní kriminalistika umí jed prokázat. Malé 
dávky jedu podporují sexuální apetit, ale 
špatný odhad množství končívá tragicky. 
Známý milovník Casanova si údajně ot-
rávil několik obdivovatelek. Výskyt majek 
je značně kolísavý. Je-li jich některý rok 
mnoho,  samy si zlikvidují hostitele a pak 
třeba 20 let živoří v několika posledních 
jedincích. Jakmile se vzpamatuje hostitel, 
je najednou zem posetá majkami.

Brouk je hubením včel „škodlivý“, po-
dotýkám v lidském chápání. Je jedovatý a 
tím do jisté míry nebezpečný. Proč jsou 
tedy všechny druhy majek chráněny zá-
konem? Já si myslím, že se jedná o úžasný 
příklad vynalézavosti přírody, která počí-
tá se vším. Navíc jsou to brouci velcí a 
nápadní, hrající kovovými barvami. Tvo-
rové překrásní, ochranu zasluhující. Jak 
můžeme pomoci jejich ochraně? Všech-
ny naše druhy vyžadují nízké travnaté 
porosty, které obsahují místa s obnaže-
nou půdou a pravidelně narušovaný drn, 

kde si vyhrabávají hnízda samotářské 
včely. Pokud se porost zvýší a holá mís-
ta zarostou, majky na lokalitě vyhynou. 
Hlavními „manažery“ udržení životních 
podmínek a tím i ochrany jsou divoký 
králík, koza, ovce, skot.  Pokud zvířata 
chybějí,  pomůže kosa nebo sekačka. Bu-
dete se divit, ale také čtyřkolky, tanky a 
vozidla používaná na motokrosech. Na 
první pohled zdevastovaná místa mívají 
bohatší faunu, než cedulemi vyznačené 
chráněné plochy. Ty nejvzácnější druhy 

byly nalezeny i na staveništích uprostřed 
obce. Letos jsem nevycházel z  úžasu na 
svahu určeném pro motokros v Karlíně. 
Vymírání některých druhů není doposud 
spolehlivě vysvětleno, i když příčiny mí-
vají společného jmenovatele: chemizace, 
úbytek včel a změny v krajině. Smutným 
příkladem je orba až po hranici lesa bez 
ponechání pásu trávy. Majky nemají kde 
žít. Rezistentní druhy  to překonaly a zů-
stávají. Text: Ing.Vojtěch Jiříček

Foto: Mgr. Jana Daňhová

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Městský úřad Prostějov pořídil 1. 
úplnou aktualizaci územně analytických 
podkladů správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Prostějov 
(ÚAP). Nejedná se pouze o územně 
plánovací materiál, ale ÚAP slouží i jako 
podklad pro rozhodování v území, či jen 
jako zajímavé mapové dílo, informující 
o stavu, vývoji, omezeních a problémech 
v území.

Součástí ÚAP jsou nově i tematické 
mapy, např. Cyklostezky na území 
města Prostějova (součást výkresu 
záměrů) nebo Sdělovací sítě na území 
města Prostějova (součást výkresu 
limitů).
Samotné ÚAP a další informace o nich 
najdete na stránkách www.prostejov.eu/
uap, či na oddělení územního plánování 
stavebního úřadu, MěÚ Prostějov. -red-

22.3. blok č. 5 – Zlechovská, Na Okra-
ji, Kosířská, Na vyhlídce, Legionářská, 
Wichterlova, Gen. Sachera, Gen. Dudy, 
Gen Dudy – Gen Sachera – spojka, 
Hloučelní, J. Lady, A. Slavíčka, K. Svolin-
ského, K. Svolinského – parkoviště. 

24.3. blok č. 6 – K. Svolinského (od 
křižovatky Luto po Kpt. O Jaroše), K. 
Svolinského – parkoviště, V  Špály, J. 
Zrzavého, Kpt. O. Jaroše, Kpt. O. Jaroše 

– parkoviště, A. Fišárka, B. Dvorského, 
C. Boudy, C. Boudy – parkoviště, S. Su-
chardy, V. Špály, J. Zrzavého – chodníky, 
K.H.Kepky. 

29.3. blok č. 7 -  Nerudova, Melant-
richova, E. Králíka, Polská, Ruská, Děl-
nická, Fanderlíkova (Nerudova – St. Su-
chardy), Obránců míru, Kpt. O. Jaroše, 
J. Švermy, Melantrichova – parkoviště, 
Fanderlíkova – parkoviště.

Aktualizace územně analytických podkladů

Brouci jako poslové jara
Příspěvek k ochraně přírody

Centrum pro rodinu v Prostějově 
je pobočkou pastoračního Centra pro 
rodinný život Olomouc při Arcibis-
kupství olomouckém.

Centrum je nezisková organizace, je-
jímž posláním je podporovat a hájit tra-
diční hodnoty manželství a rodiny.

Činnost centra vychází z křesťanských 
zásad a jeho hlavním cílem je:

• podporovat zdravé fungování rodin, 
pomáhat rodinám neúplným v Prostějo-
vě a okolí • zprostředkovávat vzdělávací 
a poradenské aktivity (příprava snou-
benců, přednášky a kurzy pro manžele 
a rodiče i jednotlivce, půjčování knih) 
• nabídky aktivit pro společný volný 

čas rodičů a dětí (kroužky, jednorázové 
akce, víkendy, rodinné dovolené) • nabí-
zet prostor pro vzájemné setkávání

Činnost centra byla zahájena dne 1. 
9. 2010. Sídlem se stala budova salesián-
ského střediska v Prostějově – Krasicích, 
ve kterém již tři roky působí i Křesťan-
ské mateřské centrum Matky Markéty.

Dne 13.12. bylo Centrum pro rodinu 
Prostějov zaregistrováno jako občanské 
sdružení.

V současné době naše centrum nabízí 
tyto pravidelné aktivity: 

Výtvarné dílny pro všechny tvořivé, 
cyklus přednášek Cesty k obzorům víry, 
cyklus předškolní křesťanské výchovy 
Aby malé bylo velké. V nabídce máme 
a v předchozích měsících proběhly kur-
zy Předávání víry v rodině, Přirozeného 
plánování rodičovství, kurz pro mamin-
ky na mateřské dovolené Zpět do práce, 
přednáška Pěstování a obnovování lásky 
v rodině z cyklu Křesťanská rodina.

Dne 19.1. proběhla přednáška Mgr. 
Marie Mléčkové -Obdivuhodné vnímá-
ní Božího světa očima předškolních dětí 
a následně 9.2. přednáška PhDr. Moniky 

Stejskalové -Přijetí dítěte do náhradní 
rodinné péče. Další akce plánujeme.

Pokud se chcete dovědět o naší čin-
nosti více, můžete si prohlédnou stránky 
centra http://www.cprpv.ic.cz/ , rozho-
vor o centru byl otištěn ve farním časo-
pise INRI http://www.prostejov.farnost.
cz/inri61.pdf . Pokud budete mít zájem, 
můžeme se setkat nebo nás můžete v 
Krasicích navštívit. Jitka Havlíčková

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

PSČ 796 04
telefon: 731626126

email: cprpv@seznam.cz
http://www.cprpv.ic.cz/

Centrum pro rodinu

Blokové čištění březen 2011:
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Nemocnice Prostějov
 si Vás dovoluje pozvat 

u příležitosti 
Celosvětového dne ledvin

 na preventivní akci 

DEN	LEDVIN	V	NEMOCNICI	PROSTĚJOV	
aneb „CHRAŇTE LEDVINY, ŠETŘÍTE TÍM SVÉ SRDCE“

 KDy:  10. března 2011 od 7:30 – 14:00 hod. 
 KDe:  Nefrologická ambulance Nemocnice Prostějov
  Ul. Mathonova 291/1, Prostějov; Blok 6

Zájemcům zdarma změříme krevní tlak a provedeme vyšetření moče. V případě 
potřeby se mohou zájemci objednat k podrobnému vyšetření na nefrologické ambu-
lanci Nemocnice Prostějov. Lékaři z oddělení hemodialýzy jsou připraveni poskytnout 
odborné poradenství a informace o onemocnění ledvin a možnostech včasného záchytu.

Ahoj všichni,
jmenujeme se Aneta a Luc-

ka, studujeme třetí ročník oboru 
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT ( 
53 - 41 - M/01 ) na Střední zdravot-
nické škole v Prostějově a chceme 
vás seznámit s  tím, co se všechno 
chystáme u nás dělat v končící zimě a blíží-
cím se jaru.

Kromě toho, že se teoreticky připravujeme 
ve škole a prakticky v nemocnici na své bu-
doucí povolání, čeká nás spousta dalších akcí. 
Právě teď se aktuálně účastníme masérského 
kurzu, na jehož konci obdržíme certifikát 
o absolvování, naše spolužačky chystají své 
práce do Středoškolské odborné činnosti, 
právě nedávno jsme se dozvěděli kolik se 
podařilo vybrat na „Tříkrálové sbírce“, což je 
jedna z humanitárních akcí, kterých se škola 
pravidelně účastní. Jistě také někdo zaboduje 
na olympiádách a soutěžích, pravidelně jsme 
například úspěšní na recitační soutěži Wolke-
rův Prostějov. Kulturní akce nezanedbáváme 
i jinak, máme za sebou návštěvu divadla a 
čeká nás několikrát kino. Absolvujeme také 
několik besed se zajímavými lidmi, v  letoš-
ním školním roce to byl například sexuolog 
Zvěřina a další. Velká událost se chystá na du-
ben, kdy nás navštíví naši přátelé z Turecka, 
se kterými jsme navázali spolupráci v rámci 
projektu Comenius pod názvem „í lidé na 

cestě k míru, kultuře a zdraví“.
Spousta aktivit souvisí se zapoje-

ním školy jako odborného partnera 
do projektu Zdravé město Prostějov. 
Zrealizujeme společně s našimi pe-
dagogy spoustu přednášek o první 
pomoci, budeme držet zdravot-

nický dozor na nejrůznějších sportovních 
a kulturních akcích a vrcholem bude Pohár 
Zdravého města Prostějov v dubnu. Z celého 
projektu pak vychází další aktivity a akce pro 
jednotlivé spolupartnery.

Pokud se potřebujeme vyřádit, máme 
k  tomu Školní sportovní klub, účastníme se  
sportovních soutěží středních škol a zde máme 
značné úspěchy především volejbalové, ale na 
škole lze hrát i florbal a asi rozjedeme i zumbu. 
Pravidelně se účastníme studentského „Majá-
lesu“ a naše masky vždy stojí za to.

Spoustu věcí jsme vynechali, noviny nema-
jí tolik místa a proto vás zveme do naší školy, 
kdykoliv, neděláme speciální „dny otevře-
ných dveří“, přijďte se na nás podívat a pokud 
máte zájem deváťáci, pojďte k nám studovat, 
stačí napsat naši školu na přihlášku, mít dobré 
známky, dobrý zdravotní stav a máte šanci, že 
se v září společně potkáme na škole s více jak 
šedesátiletou tradicí, s tradičním a dnes vel-
mi perspektivním oborem. Pomáhat lidem je 
povolání, ale také poslání, pojďte ho společně 
s námi naplnit.   (Lucka, Aneta a -mm-)

Střední zdravotnická škola na přelomu zimy a jara

Kulturní komise nomi-
novala dne 31. ledna 
prostějovské osobnosti, 
které město vysílá do 
výběru cen Olomouckého 
kraje za přínos v oblasti 
kultury za rok 2010.  “ V 
Prostějově žije a působí celá 
řada skvělých kulturních 
osobností, proto věřím, 
že se nominovaní díky své 
kvalitě prosadí i v rámci 
krajského porovnání,” 
okomentovala výběr předsedkyně kulturní 
komise Milada Sokolová. 
Na Cenu za celoživotní přínos v oblasti kultu-
ry, která je známá také jako dvorana slávy, byly 
za Prostějov nominovány Eva Suchánková, a 
to za celoživotní přínos v oblasti dramatické 

pedagogiky, a PhDr. Ludmila 
Grůzová za celoživotní přínos 
v oblasti regionální historie.
V kategorii Výjimečný počin 
roku 2010 v oblasti profe-
sionálního umění komise 
navrhla Josefa Dolívku, u 
něhož ocenila jím organ-
izovanou výstavní činnost 
doplněnou editorskou a vyda-
vatelskou činností. 
Kulturní osobnosti města v 
nominacích doplnila také 

jedna tradiční událost:  Prostějovské hanácké 
slavnosti, které se dočkaly díky svému význa-
mu v rámci folklorních aktivit nominace v 
kategorii “Výjimečný počin v oblasti nepro-
fesionální umělecké činnosti v roce 2010”.    
 -ms-

Prostějov podporuje své osobnosti  

Dne 3. 2. 2011 se studenti  obou 
ročníků semináře informatiky vy-
dali pod vedením svých vyučujících 
do Olomouce. Cílem byla katedra 
informatiky Univerzity Palacké-
ho. Zařazení exkurze do učebního 
plánu vyplynulo z faktu, že Reálné 
gymnázium v Prostějově je fakultní 
školou Přírodovědecké fakulty UP 
v Olomouci. Datum bylo vybráno 
s  ohledem na probíhající zkouš-
kové období na katedře a vhodně 
korespondovalo s blížícím se termí-
nem odevzdání přihlášek na vysoké 
školy.
Nová budova fakulty na třídě 17. 
listopadu je nepřehlédnutelná a již z  dálky 
budí dojem vysokého standardu. V hlavním 
vchodu nás srdečně přivítal Mgr. Tomáš Kühr, 
který naši exkurzi řídil a kterému vděčíme za 
její perfektní průběh. Při přesunu do prostor 

katedry informatiky studenti obdi-
vovali moderní zařízení, prostor-

nost a celkové uspořádání interiéru s mnoha 
precizními detaily. Nechyběly nadšené ohlasy, 
např. na zcela bezbariérový přístup do všech 
prostor, příjemné studijní prostředí nebo bez-
vadnou kantýnu.
Prvním bodem programu byla zajímavá 
přednáška vedoucího katedry Doc. RNDr. 

Michala Krupky, Ph.D., jejímž ob-
sahem bylo zhodnocení možností 
studia informatiky na moravských 
vysokých školách. Naši studenti ji 
označili za velice přínosnou. 
Následovalo představení učebny 
vybavené novými počítači firmy 
Apple s  aktuální verzí operačního 
systému - OS X Snow Leopard. 
Během názorného předvádění 
funkcí uživatelského rozhraní a 
práce s aplikacemi si mohli studenti 
ihned všechny poznatky prakticky 
vyzkoušet. Byla to pro ně jedinečná 
zkušenost.
Další zastávkou byla robotická labo-

ratoř. Zde jsme na vlastní oči viděli, jak jsou 
miniroboti ovládáni pomocí programů, které 
vytvářejí studenti fakulty. Zhlédli jsme ukázky 
několika algoritmů pro řízení robotů, přičemž 
k  radosti našich studentů se někteří robůtci 
chovali občas trochu vrtošivě…
Velmi pozitivně studenti hodnotili také další 

přednášku docenta Krupky, která se týkala 
vyhledávače Google. Přednášející s využitím 
jednoduchého matematického aparátu vy-
světlil princip nejúspěšnějšího vyhledávacího 
a hodnoticího algoritmu současnosti, a to for-
mou dialogu s posluchači, což zanechalo ve 
studentech silný dojem.
Exkurzi dále doplnila ukázka projektů, pro-
gramovaných studenty informatiky a přiná-
šejících konkrétní náhled na náplň a úroveň 
studia. Závěr tvořila prohlídka laboratoří ka-
tedry optiky a seznámení studentů s obsahem 
a perspektivami oboru.
V celém programu byly vyváženě zastoupeny 
teoretické informace i praktické ukázky. Pro 
studenty byla návštěva katedry velmi přínos-
ná, a to zejména vzhledem k rozhodování o 
dalším studiu. Nejlépe bylo hodnoceno vyba-
vení školy a přístup pracovníků katedry. Dou-
fáme, že se nám podaří exkurzi v následujících 
letech zopakovat. Martin Minář

Studenti reálky na návštěvě katedry informatiky UP v Olomouci
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Projekt „Centrum podpory etické výchovy  
v Olomouckém kraji“ slavnostně zahájen 

Veřejná sbírka 
Českého 

červeného kříže
bude probíhat na Oblastním spolku 

ČČK Prostějov , Milíčova 3 ve dnech 10. 
3. (čtvrtek) od 9.30 do 11.30 a 11.3. (pá-
tek) od 9.30 do 11.30.

Prosíme občany, zda by nám pomohli s 
realizací projektu - Kreativní kurz batiky 
pro nevidomé. Sbíráme čisté, neděravé 
a ne moc obnošené oděvy, především z 
přírodních materiálů (bavlna, viskóza, len 
- materiálové složení naleznete na etike-
tě v rubu výrobku ) - mikiny, trika, látky 
tmavých barev, které budeme odbarvovat.

Dále sbíráme čisticí prostředky - prací 
prášky, Sava, mýdla ( můžou být i částeč-
ně spotřebovaná balení ), prázdné nádo-
by od čisticích prostředků s rozprašovači 
( např. na mytí oken ).

Kromě oděvů na kurz batiky sbíráme 
kuchyňské potřeby (hrníčky, skleničky, 
talíře, kuchyňské strojky, .. ), bytový textil 
(povlečení, ručníky, utěrky, .. ).

Děkujeme všem za pomoc.
Lenka Černochová

OS ČČK PV

Do prostor Cyrilometodějského gymná-
zia a mateřské školy v Prostějově se v sobotu 
12. února 2011 sjeli vzácní hosté, aby slav-
nostně zahájili grantový projekt „Centrum 
podpory etické výchovy v  Olomouckém 
kraji“  Operačního programu OPVK, který 
je spolufinancován Olomouckým krajem, 
státním rozpočtem České republiky a ev-
ropským sociálním fondem.

Za zřizovatele školy,  Arcibiskupství olo-
moucké, byli přítomni světící biskup  Mons. 
Josef Hrdlička a Mgr. Zdislava Vyvozilová, 
za  Olomoucký kraj – náměstci hejtmana, 
Ing. Pavel Sekanina a Ing. Pavel Horák a za 

město Prostějov jeho starosta, pan Miroslav 
Pišťák. Pedagogům – účastníkům akredito-
vaného vzdělávacího kurzu Etická výchova 
se představil i projektový tým z řad pracov-
níků CMG a MŠ v  Prostějově. V  krátkých 
proslovech, které hosté přednesli, vyjádřili 
především podporu celému projektu jako 

společensky potřebnému. Zaznělo také po-
děkování všem účastníkům kurzu EV, kteří 
se na tuto nelehkou cestu vydali a kteří pak 
od září 2011 budou na svých školách vyučo-
vat specifický předmět Etická výchova. Právě 
zahájený kurz etické výchovy je rozvržen na 
18 měsíců v rozsahu 250 hodin v rámci DVP 

pod vedením zkušených lektorů Etického 
fóra ČR. 

Cílem projektu je podpořit činnost Centra, 
propagovat výuku předmětu Etická výchova na 
základních a středních školách Olomouckého 
kraje, nabídnout trvalou metodickou pomoc 
školám, které se rozhodnou předmět Etická vý-
chova zařadit do svého ŠVP, včetně monitorová-
ní a evaluace výuky. Budou proškoleni pedago-
gové Etické výchovy, vzniknou metodické a vý-
ukové materiály a webová podpora pro síťování 
zapojených škol a sdílení příkladů dobré praxe. 

 Mgr. Taťána Ságlová
 věcný manažer projektu

PROSTĚJOVSKÁ NEMOCNICE DNES SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA  
NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ODDĚLENÍ ORL

Nemocnice Prostějov, která je členem 
skupiny AGEL, dnes slavnostně ote-
vřela nově zrekonstruované prostory 
oddělení ORL. Součástí rekonstrukce 
byla celková modernizace oddělení, 
včetně nákupu nového vybavení. Celá 
přestavba přišla nemocnici na více než 
7 miliónů korun. 
 Díky celkové rekonstrukci vzniklo 
v prostějovské nemocnici v rámci Stře-
domoravské nemocniční nové oddělení 
ORL, které nabízí špičkové zázemí k 
poskytování péče.  Kromě rozšíření a 

zvelebení celkových prostor byl součástí 
rekonstrukce také nákup nového vybave-
ní. „Pacienti se mohou těšit na příjemné 
a komfortní prostředí.,“ avizuje primář 
oddělení ORL prostějovské nemocnice 
MUDr. Pavel Navrátil.
 Všechny pokoje jsou nově vybaveny 
polohovacími lůžky s nočními stolky a 
antidekubitními matracemi. K vybavení 
standardních pokojů patří mimo jiné i te-
levizory. „Součástí přestavby bylo také 
vybudování dvou nových nadstandardních 
pokojů. Oba pokoje jsou vybaveny digitál-
ní televizí, ledničkou a vlastním sociálním 
zázemím,“ doplňuje primář s tím, že od-
dělení nyní disponuje celkově 24 lůžky. 

 V nemocnici tak vzniklo nové mo-
derní oddělení, poskytující špičkovou 
péči, přesahující současné standardy. 
Nemocnice plánuje, že se v Prostějově 
budou koncentrovat operační zákroky 
pacientů z Prostějovska, Přerovska a 
Olomoucka. „Díky centralizaci a vy-
tvoření nového moderního pracoviště 
budeme moci našim pacientům nabíd-
nout ještě kvalitnější zdravotní péči 
než doposud,“ objasňuje primář Na-
vrátil.
 „Rekonstruované oddělení ORL nasta-
vuje nový standard zázemí pro posky-
tování péče a stává se v tomto smyslu 
nejmodernějším lůžkovým pracovištěm 

ORL v kraji“ komentoval otevření od-
dělení po rekonstrukci ředitel Středo-
moravské nemocniční a.s. Ing. Tomáš 
Uvízl.
 „Pacientům nyní nabízíme vyšší stan-
dard a snažíme se tak podpořit jejich 
volbu k provedení vyšetření, zákroku či 
hospitalizace právě na tomto pracovišti 
Při dalších investicích budeme pokládat 
úroveň realizovanou na ORL za nepod-
kročitelnou,“dodal závěrem ředitel 
Uvízl.  Bc. Hana Szotkowská, 

mluvčí holdingu AGEL,
tel. 725 310 241, 

hana.szotkowska@agel.cz

Stalo se již tradicí, že stavební sezónu na 
střední Moravě symbolicky otevírá stavební 
a technický veletrh STAVOTeCH Olomouc. 
Téměř 200 vystavovatelů nabídne své výrobky 
i služby ve dnech 17. – 19. března 2011 v zapl-
něných pavilonech A, e a přilehlých venkov-
ních plochách Výstaviště Flora. 

Velmi silnou součástí jarní etapy veletrhu 
STAVOTECH Olomouc je 11. ročník specia-
lizované výstavy Bazény & Sauny, která před-
staví bazény, sauny, whirlpooly a veškeré jejich 
příslušenství a která obsadí pavilon E. Přímo 
na veletrhu, na galerii pavilonu A, budou mít 
návštěvníci možnost zhodnotit to nejlepší, co 
bylo v Olomouckém kraji za poslední dva roky 
postaveno. Budou zde poprvé vystaveny pre-
zentační panely všech staveb, které se účastní 
soutěže „Stavba roku 2010 Olomouckého kra-
je“, vyhlášené a oceněné Olomouckým krajem.

Pro návštěvníky veletrhu připravili orga-
nizátoři společně s  partnery opět „Veletržní 
tombolu“. Každý  z prvních 5000 dospělých 
návštěvníků veletrhu si vytáhne los – k dis-
pozici bude více než 1000 hodnotných cen, 
každý pátý tedy vyhrává.

Široká nabídka stavebních materiálů a 
služeb je dnes již samozřejmostí, velká kon-

centrace odborníků schopných poskytnout 
kvalifikované informace a radu je stále vzác-
nou příležitostí. Veletrh Stavotech patří k těm 
událostem, které by si profesionálové, inves-

toři i individuální stavebníci neměli nechat 
ujít – navštivte jej ve čtvrtek 17.3.  a pátek 18.3. 
od 900 do 1800 hodin, v sobotu 19.3. od 900 
do 1700 hodin. -red-

Veletrh STAVOTECH  Olomouc 
ohlásí novou stavební sezónu
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Prostějov – v  sobotu 15.1.2011 rea-
lizovala prostějovská pobočka společ-
nosti Člověk v tísni, o.p.s. výlet pro děti, 
do dětského zábavního parku BONGO 
v Brně. Výlet byl dárkem pro děti, které 
aktivně navštěvují volnočasové aktivity 
pořádané v obci Obědkovice.

Po zhruba hodinové cestě z Prostějova 
do Brna, během které děti pobavily celé 
kupé oblíbenou slovní hrou „Hádej, kdo 
jsem“, se děti ocitly uprostřed rušné br-
něnské nádražní haly. „Děti užasle sledo-
valy nejen historickou nádražní halu, ale 
i rušný provoz v ní. K zábavnímu parku 
BONGO jsme se dostali tramvají,“ říká 
koordinátor volnočasových aktivit Vác-
lav Krejčíř.  

Rodinný zábavní park BON-
GO je plný nejrůznějších atrak-
cí pro děti, z nichž každá sym-
bolizuje určitý světadíl či zemi. 
„V Africe se děti prošly africkou 
džunglí představující labyrint 
chodeb, žebříků, skluzavek a to-
bogánu (s  nejvyšší skluzavkou 
v  České republice). V  Evropě 
jsme společně pokořily skákací 
hrad a v USA děti závodily na 
závodním okruhu „Indianapo-
lis“ se závodními autíčky;  Ma-
dagaskar nás všechny překvapil 
adrenalinovou bungee trampo-

línou a  v Indonésii děti podnikly výstup 
na vrchol sopky,“ říká koordinátor vol-
nočasových aktivit Václav Krejčíř. Dále 
ještě společně s dětmi absolvoval výlet do 
Austrálie a Číny. 

Při tak náročném denním programu 
není divu, že se děti na zpáteční cestě 
k tramvajové zastávce sotva ploužily. 

Návštěva do rodinného zábavního 
parku BONGO se velmi vydařila a podle 
reakcí dětí se zdá, že to nebyla návštěva 
poslední.

Celá akce se uskutečnila v rámci rea-
lizovaného projektu Komplexní program 
sociální integrace na Prostějovsku finan-
covaného z Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost. -pk-

Evid. č. 763 (Otylka) – fena, německý ovčák, odchycena 
dne 20. 1. 2011 v Prostějově na ul. Letecká 

Evid. č. 749 (Doubravka) – fena, kříženec labradora, 
odchycena dne 17. 1. 2011 v Prostějově na ul. Karlov

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Útulek ligy na ochranu zvířat, organizace Olomouc,

 Areál letiště Neředínská ul., 77900 Olomouc
Telefon: +420 585 418 484, E-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz  

Evid. č. 781 (Aleko) – pes, jezevčík, odchycen dne 30. 1. 2011 v Prostějově na 
ul. Plumlovská

Princezna a princ české pohádky 
je soutěž mluveného slova, fantazie 
a improvizace pro děti ve věku 6-12 
let a jejich rodiče. Patronem je již 
čtvrtým rokem ČRo2.

Soutěž probíhá v 5 kolech v průbě-
hu roku.Úkolem  je vybrat si oblíbe-
nou pohádkovou postavu z české lite-
ratury či filmu a s tou pak postupovat 
celou soutěží. Tříbit si vztah k  této 
pohádkové postavě tak, aby bylo 
snadné  za postavu mluvit i myslet, 
pohotově a vtipně reagovat na dotazy 
odborné poroty. Tu již stabilně tvoří 
tým odborníků –herců: Jan Přeučil, 
Eva Hrušková,Galla Macků, Miroslav 
Dvořák, a Inka Delévová.

Odměnou za účast v soutěži jsou 
dětem  získané komunikační do-
vednosti / ti nesmělí se zbaví tré-
my/, neopakovatelné zážitky pro-
žité společně s  rodiči, kteří se rádi  
v soutěži vracejí do dob svého mlá-
dí a pohádek a  dále kvalitní dárky 
od sponzorů,  korunky a krásné di-
plomy, též pamětní listy.

V soutěži se setkávají děti z rozlič-
ných částí naší republiky a ti co se do-
stanou do finálových kol pak svými 
dovednostmi a výkony reprezentují 
nejen školu, též obvod či okres a zís-
kávají za svoji celoroční snahu příle-
žitost  i nadále se  uplatňovat v rámci 
školních nebo kulturních akcí. 

Odměnou pořadatelům soutěže je 
pak skutečnost, že soutěžící  znovu 
objevili  krásy české pohádky, čes-
kých tradic ,  kouzlo slova a dokázali 
si vzájemně, že hrát i učit se  lze v ka-
ždém věku.

    Chcete-li se svými dětmi prožít 
vzájemné neopakovatelné chvíle, pak 
neváhejte a  přihlašujte se již nyní na 
www.princeznaaprincceskepohadky.
cz.

Uzávěrka je koncem března. 

Princezna a princ čes-

ké pohádky  je zábavná a vzdělávací 
soutěž mluveného slova, fantazie a 
improvizace v  komunikaci pro děti 
ve věku 6-12 let a jejich rodiče. Pat-
ronem soutěže je již čtvrtým rokem 
ČRo2.

Cílem je kultivovat mluvený pro-
jev, obrátit pozornost  rodičů i dětí 
k  české pohádkové tvorbě, k  české 
literatuře i filmové tvorbě s akcentem 
na národní tradice. 

Obsahem soutěže  je vybrat  si ob-
líbenou pohádkovou postavu z  čes-
kého filmu nebo literatury, se kterou 
dítě  bude postupovat celou  roční 
soutěží /celkem 5 setkání/. Úkolem 
bude tříbit vztah k  pohádkové po-
stavě tak, aby soutěžící dokázal za 
postavu mluvit i myslet,  pohotově 
a vtipně reagovat na dotazy odborné 
poroty a probudit svoji fantazii a tvo-
řivost v plné síle. 

K získání dovedností a odbloková-
ní případné trémy u nesmělých dětí  
napomáhá odborná porota. Též  pod-
kladové výukové  materiály pro rodi-
če sehrávají svoji významnou  úlohu. 

Přínos soutěže  je v naplnění vol-
ného času dětí, v příležitosti uplatnit 
a rozšířit schopnosti a dovednosti, 
v  možnosti  vyjadřovat se svobodně 
a volně ve vlastní tvůrčí činnosti, na-
lézt kořeny  svého talentu a budou-
cího zájmu, propojit mezigenerační 
vztahy přes pohádkový tvar a upevnit 
soudržnost rodiny přes zajímavou 
komunikaci, kterou soutěž rodičům 
i prarodičům soutěžících dětí nabízí. 
Podstatným prvkem soutěže je ne-
násilné uvědomění si  kvality  české  
literatury  a krásy  českých  tradic..

Přihlašovat se zájemci mohou již 
nyní na webových stránkách : www.
princeznaaprincceskepohadky.cz, 
uzávěrka je 30.března 2011

Princezna a princ 
české pohádky

 Žáci odloučeného pracoviště Základní 
školy Palackého se v září přihlásili do ko-
respondenční soutěže “Stromy naší příro-
dy” pořádané Českým svazem ochránců 
přírody - regonálním sdružením Iris. Žáci 
byli rozděleni do pěti družstev po třech, 
zúčastnilo se tedy 15 žáků z třídy 5.A. Sou-
těžící plnili teoretické úkoly, ale prováděli 
i pokusy a zkoumali chemické reakce, fo-
tografovali stromy. Některé úkoly dokon-
ce souvisely i s učivem vlastivědy. Jedno 

z družstev - Junglíci - se probojovalo až 
do finále, které se po čtyřech korespon-
denčních kolech uskutečnilo v prostorách 
kovárny Ekocentra Iris. Do něj se dostalo 
dvanáct nejlepších trojic a tým zastupující 
naši školu se po náročných úkolech umís-
til na sedmém místě.

 Jakub Čech, 10 let

Žáci školy na Skálově náměstí se zúčastnili 
přírodovědné korespondenční soutěže

Výlet do dětského zábavního 
centra BONGO v Brně
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Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom Vám před-

stavili novou podobu faktury za vodné 
a stočné, kterou počínaje 1.  lednem 
2011 zasíláme Vám – našim zákazní-
kům. 

 Nová faktura přináší srozumitel-
nější a přehlednější uspořádání údajů 
vztahujících se k  danému odběrnému 
místu. První strana uvádí Vaše zákaz-
nické identifikační údaje, informace 
o  odběrném místě a finální částce za 
vyúčtování vodného a stočného, včet-
ně rozpisu daně. Pravidelně zde najde-
te informace o nově poskytovaných 
službách. V  případě, že jste plátcem 
záloh na vodné a stočné, budete mít na 
druhé straně k dispozici detailní a pře-
hledné zúčtování Vašich záloh, rozú-
čtování dle období a sazeb a také údaje 
o provedených odpočtech stočného při 
využití vody na zalévání dle zákona 
274/2001 Sb. §19. Na dalších stranách 
je uveden rozpis Vašich plánovaných 
záloh, včetně informací o možnostech 
jejich úhrady, a také všechny kontaktní 
informace naší společnosti.

Pro úhradu můžete využít i Vaše 
sdružené inkaso SIPO, jehož prostřed-
nictvím lze po požádání na naší zákaz-
nické lince zpracovat zálohy í vyúčto-
vání. Další možností úhrady je inkaso 
nebo převod z  účtu. Pokud Vám ne-
vyhovuje ani jeden z  výše uvedených 
způsobů platby, můžete i nadále zůstat 
u placení poštovní poukázkou.  

Současně v  souladu s  naší strategií 
ekologicky a společensky odpovědné 
firmy nabízíme všem našim zákazní-

kům novou službu, která umožňuje 
zasílání faktury v  elektronické podo-
bě přímo na jejich emailovou adresu. 
Faktura v  PDF formátu má veškeré 
náležitosti daňového dokladu, a může 
tedy zcela nahradit standardní papí-
rovou verzi.  I Vy se můžete připojit 
k  naší aktivitě na podporu životního 
prostředí a požádat si o zasílání emai-
lové faktury telefonicky na zákaznické 
lince, osobně v  zákaznic-kém centru 
nebo kdykoliv prostřednictvím svého 
zákaznického účtu na internetu.

Využít můžete i osobní zákaznický 
účet, dostupný na webových strán-
kách společnosti na adrese www.smv.
cz. Ten Vám umožní nejen nepřetržitý 
přístup k informacím, ale zejména pak 
kontrolu Vašich výdajů. Kdo má in-
formace, lépe si dokáže svou spotřebu 
vody, ale i vynaložené náklady na její 
zajištění řídit, rozhodovat se jak uspo-
řit apod. Osobní účet je naprosto za-
bezpečený před zneužitím, přístupný 
jen pro osoby, které jeho majitel určí. 
Máte tak přehled nejen o své spotřebě 
vody, ale o všech svých fakturách, ode-
čtech vodoměru ve svém odběrném 
místě, stejně jako o možnosti nahlásit 
změnu smluvních údajů, výši place-
ných záloh, nebo možnosti doručit sa-
moodečet vodoměru. 

Věříme, že uvedené novinky Vás 
potěší a naše nová faktura i její elek-
tronická podoba přispějí k  Vaší větší 
spokojenosti.                       

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
- Váš dodavatel vodohospodářských 

služeb
800 100 063
www.smv.cz                                                                                       

MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s.

 místní organizace, Kostelecká 4165/17, Prostějov

pořádá	v	roce	2011	pro	naše	členy	(i	nečleny)	zájezdy:

25.3. – jednodenní zájezd Velký Meder – relaxace a rehabilitace v termálním koupališti 
13.5. – jednodenní zájezd Doubravice nad Svitavou – pštrosí farma a zahradnictví, 
                                                                                                     Kunštát – návštěva zámku
  7.6. - 12.6. – Podhájská  – pobyt v Slovenských termálech
27.6. -   4.7. – Velké Losiny – pobyt v termálních lázních
10.9. - 17.9. – Luhačovice – pobyt relaxační a ozdravný 
 7.10. – jednodenní zájezd Velký Meder – relaxace a rehabilitace v termálním koupališti 

Bližší informace v kanceláři STP.                  tel.č.: 588 000 167, 724 706 773  
email:  stp.os.pv@seznam.cz

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,

Konference Českého 
červeného kříže

Odborná konference pro ne-
lékařské zdravotnické pracov-
níky dne 26. března ( sobota ) a 
stejné téma 28. března ( pondělí 
) 2011 od 8.30 do 13.10 akredi-
tovaná u České asociace sester 
dle Vyhl. 4/2010 za 4 pasivní kredity, 
poplatek 200 Kč/ 1 osoba, občerstvení 
zdarma, přezůvky s sebou!!

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

Odborná konference bude probíhat 
v sídle organizace

Téma :
1/ První pomoc u dětí, Ing. Lenka Čer-

nochová, Oblastní spolek ČČK Prostějov

 
2/ Psychické poruchy a one-
mocnění ve stáří, Marie Vyslou-
žilová, všeobecná zdravotní ses-
tra, zaměst. MUDr. Feit  a Věra 
Vymětalová, všeobecná sestra, 

DD Jesenec, 
3/ Viry a virová onemocnění, Bc. Hana 

Šopíková
4/ Hudba a vliv na naše zdraví, Pavla 

Dostalíková, DiS., Yamaha class Prostě-
jov 

5/ Diabetes mellitus, Renata Grimová, 
všeobecná zdravotní sestra, FNOL

Konference je i pro veřejnost !!
Přihlášky posílejte na e-mail : pro-

stejov@cervenykriz.eu  nebo SMS na 
mobil : 723005411 ( uveďte Vaše jméno 
a datum narození do osvědčení ), více 
informací o konferenci na www.cerveny-
krizprostejov.cz  v sekci - konference pro 
zdravotní sestry.

124897653841632597

786153924359817624
359462781726459318
235789416273586941
897614235198243765
461235897564791832

943526178612978453
612378549437165289
578941362985324176

124897653841632597

786153924359817624
359462781726459318
235789416273586941
897614235198243765
461235897564791832

943526178612978453
612378549437165289
578941362985324176

Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádném z vyznačených

čtverců 3x3 pole.

1 2 6 6 3 5
7 5 3 1 6

4 7 1 7 2 6 4 3
5 8 1 5 6 9 1

9 6 4 3 1 9 6 5
6 3 8 5 4 7 1

9 3 6 2 8 4 5 3
3 7 9 7 6

8 6 2 5 2 4

ŘEŠENÍ:

Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádném z vyznačených

čtverců 3x3 pole.

1 2 6 6 3 5
7 5 3 1 6

4 7 1 7 2 6 4 3
5 8 1 5 6 9 1

9 6 4 3 1 9 6 5
6 3 8 5 4 7 1

9 3 6 2 8 4 5 3
3 7 9 7 6

8 6 2 5 2 4

ŘEŠENÍ:

Správné		
řešení:

Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádném z vyznače-
ných čtverců 3x3 pole.
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Město Prostějov vyhlásilo i v letošním roce anke-
tu Sportovec města. Slavnostní galavečer spojený 
s oceněním vítězů se uskuteční ve čtvrtek 10. března. 
Odborná porota vybírá z nominovaných úspěšných 
sportovců hned ve čtyřech kategoriích. „Jsou jimi 
tradičně Sportovec roku, Talent roku, Tým roku a 
Mládežnický tým roku. Dále porota vyhlásí nejlepší 
trenéry mládeže, Sportovní událost roku 2010, uvede nové 
osobnosti do Síně slávy prostějovského sportu a nově zvolí 
také nejlepší neprofesionální sportovce,“ říká předseda Ko-
mise pro mládež a tělovýchovu Rady města Prostějova Pa-

vel Smetana. Chybět nebude ani 
volba Sportovní hvězdy prostějov-
ských médií. „Tu mohli Prostějo-
váci volit do konce února prostřed-
nictvím místního tisku a webových 
stránek města www.prostejov.eu. 
Z vylosovaných tipujících bude 
jako již tradičně vylosován jeden 
šťastlivec, který získá zájezd do 
slunného Řecka od cestovní kance-
láře Hellas Tour,“ doplnil Smetana.

Nominovaní sportovci do čtyř hlavních kategorií ankety 
Sportovec města Prostějov 2010:

Sportovec	roku

Tomáš Berdych (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Finále grandslamového Wimbledonu, semifinále grandsla-
mového French Open, finále turnaje Super 9 v Miami, posun 
na 6. místo světového žebříčku.
Petr Novotný (box, BC DTJ Prostějov)
Vítězství na mistrovství republiky mužů, výrazný podíl na 
stříbru v české extralize družstev a na bronzu v mezinárodní 
interlize družstev.
Hynek Tábor (parašutismus, Dukla Prostějov)
Dva bronzy na civilním mistrovství světa v absolutním pořadí a 
přesnosti přistání jednotlivců, podíl na zlatu a stříbru družstva na 
armádním MS a na bronzu družstva na civilním MS.
Martin Žerava (motokros, Prostějov)
Čtvrté místo těsně za třetí příčkou v seriálu mistrovství světa 
kategorie MX3.
Petra Kvitová (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Semifinále grandslamového Wimbledonu, posun na 30. mís-
to světového žebříčku a ocenění titulem Nováček roku na 
ženském okruhu WTA Tour.
Jana Horáková (cyklistika, SKC Prostějov)
Stříbro na mistrovství světa ve fourcrossu, stříbro na mist-

rovství světa ve sjezdu horských kol, 3. místo ve Svě-
tovém poháru fourcrossu.
Oskar Král (motorismus, Prostějov)
Vítězství v seriálu mistrovství Evropy v jízdě do vr-
chu historických vozidel, v kategorii 3 už počtvrté za 
sebou.
Kyle Landry (basketbal, BK Prostějov)

Výrazný podíl na stříbru týmu v Mattoni NBL, na bronzu 
v Českém poháru a na postupu do osmifinále EuroChallenge 
Cupu.
Markéta Chlumská (volejbal, VK Modřanská Prostějov)
Výrazný podíl na zlatu družstva v extralize, na zisku České-
ho i Česko-slovenského poháru a na dvojím postupu do play 
off evropské Champions League.

Talent	roku

Jiří Veselý (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Vítězství v juniorské čtyřhře na grandslamovém US Open a 
na Olympijských hrách mládeže, posun na 3. místo světové-
ho žebříčku juniorů.
Marek Chmela (box, BC DTJ Prostějov)
Zlato na mistrovství republiky juniorů, podíl na stříbru v čes-
ké extralize družstev mužů a na bronzu v mezinárodní inter-
lize družstev mužů.
František Hajduk (lukostřelba, LO Prostějov)
Stříbro na mistrovství republiky mužů, účast na Olympij-
ských hrách mládeže, podíl na zlatu družstva z mistrovství 
republiky mužů.
Jakub Filip (cyklistika, SKC Prostějov)
Zlato, dvě stříbra a bronz na dráhovém mistrovství republiky, 
stříbro na silničním mistrovství republiky, účast na mistrov-
ství světa, na mistrovství Evropy i na Olympijských hrách 
mládeže.
Jakub Ftačník (nohejbal, TJ Sokol I Prostějov)
Dvě zlata na mistrovství republiky mladších žáků v singlu a 
ve dvojicích, podíl na stříbru z mistrovství republiky starších 
žáků v družstvech.
Tereza Smitková (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Vítězství na Pardubické juniorce – mistrovství republiky, 
podíl na zlatu ze zimního mistrovství Evropy družstev a na 
zlatu z juniorské extraligy družstev ČR.
Veronika Pluskalová (sportovní gymnastika, TJ Pozem-
stav Prostějov)
Čtyři stříbra na mistrovství republiky juniorek a účast na 
mistrovství Evropy žen v pouhých čtrnácti letech.
Jakub Nezdoba (plavání, TJ Pozemstav Prostějov)
Zlato a stříbro na letním mistrovství republiky mužů, stříbro 
a bronz na zimním mistrovství republiky mužů.

Tým	roku

Volejbalistky VK Modřanská Prostějov
Vítězství v extralize ČR, v Českém poháru i v Česko-
-slovenském poháru, dvojí postup do play off evropské 
Champions League.
Basketbalisté BK Prostějov
Stříbro v Mattoni NBL, bronz v Českém poháru, postup do 
osmifinále EuroChallenge Cupu.
Boxeři BC DTJ Prostějov
Stříbro v české extralize družstev, bronz v mezinárodní 
interlize družstev, čtyři zlata na mistrovství republiky 
jednotlivců.
Parašutisté Dukly Prostějov
Zlato a stříbro na armádním mistrovství světa ve skupi-
nové akrobacii a v celkovém pořadí družstev, bronz na 
civilním mistrovství světa v celkovém pořadí družstev.
Raftaři Tomi-Remont Prostějov
Zlato a dva bronzy na mistrovství světa, dvě zlata na mist-
rovství Evropy v celkovém pořadí.
Tenisté TK Agrofert Prostějov
Zlato v extralize smíšených družstev ČR, podíl na postupu 
do semifinále mezinárodního Davis Cupu.
Lukostřelci LO Prostějov
Zlato v seriálu mistrovství republiky mužských družstev.
Kulečníkáři Presskan System Prostějov
Stříbro a bronz na mistrovství republiky družstev, bronz 
v mezinárodní interlize družstev.
Hokejisté HK Jestřábi Prostějov
Stabilizace týmu ve 2. lize mužů, 6. místo po základní části a 
tím jistota postupu do play off.

Mládežnický		
tým	roku

Tenisté TK Agrofert Prostějov – starší žactvo
Zlato v extralize smíšených družstev ČR.
Volejbalistky VK Modřanská Prostějov – kadetky
Postup do extraligy ČR, v ní 4. místo v základní skupině B.
Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov – dorostenci
Vítězství v extralize družstev ČR, dvě stříbra a bronz na mis-
trovství republiky dvojic a trojic.
Cyklisté SKC Prostějov – junioři
Dvě stříbra na dráhovém mistrovství republiky, stříbro na 
silničním mistrovství republiky.
Gymnasté TJ Pozemstav Prostějov – mladší žáci
Zlato na mistrovství republiky družstev.
Basketbalistky TJ OP Prostějov – starší minižákyně
Vítězství na Festivalu mládeže ČR – mistrovství republiky.

Anketa o nejlepšího sportovce města je tu!

pořádá 
 

PŘÍMĚSTSKÝ   TÁBOR 
pro děti od 8  do 15 let 

 
 

KDY: 14141414....        18181818....3333....2011201120112011            denně            0808080800 00 00 00 –––– 16 16 16 1633330 0 0 0 hod.hod.hod.hod.        
    

KDE: Vápenice 9, Prostějov  (sraz ve dvoře) 
 

CENA: 950,950,950,950, Kč  Kč  Kč  Kč             
(zahrnuje: oběd v restauraci, pitný režim, ceny do soutěží,  
vstupné a cestovní výlohy na výletech) 

 

S  SEBOU: kartička pojištěnce,kartička pojištěnce,kartička pojištěnce,kartička pojištěnce, obuv do tělocvičnyobuv do tělocvičnyobuv do tělocvičnyobuv do tělocvičny    a hlavně a hlavně a hlavně a hlavně     
dobrá náladadobrá náladadobrá náladadobrá nálada    

Nabízíme (v závislosti na počasí ): 
sportovní soutěžesportovní soutěžesportovní soutěžesportovní soutěže    

střelba ze vzduchovkystřelba ze vzduchovkystřelba ze vzduchovkystřelba ze vzduchovky    
stolní a společenské hrystolní a společenské hrystolní a společenské hrystolní a společenské hry 

fotografování klasickým a digitálním fotoaparátemfotografování klasickým a digitálním fotoaparátemfotografování klasickým a digitálním fotoaparátemfotografování klasickým a digitálním fotoaparátem    
poznávací výletypoznávací výletypoznávací výletypoznávací výlety    

turistikaturistikaturistikaturistika    
opékáníopékáníopékáníopékání    

    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  po celou dobu bude  po celou dobu bude  po celou dobu bude  po celou dobu bude zabezpečen pedagogický dozor zabezpečen pedagogický dozor zabezpečen pedagogický dozor zabezpečen pedagogický dozor        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
!!!!! přihlášení !!!!! přihlášení !!!!! přihlášení !!!!! přihlášení a a a a platbu provést platbu provést platbu provést platbu provést do do do do 7777.3.3.3.3....2020202011111111 !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!    

Kontakty: 
tel.      582 344 125 

e-mail: ojestrebsky@sportcentrumddm.cz

                       
 

Předběžná přihláška na příměstský tábor:

Jméno a příjmení: …………………………………………………………  Rok nar.: ………………

Adresa: ……………………………………………………………………..  Tel.: ……………………. 

                                                                                                             ………………………………
                                                                                                              podpis zák. zástupce dítěte 

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže  
Odloučené pracoviště   Vápenice 9, PROSTĚJOV 
Telefon: 582 330 883, fax : 582 336 324 Sídlo: Olympijská 4, 796 01 Prostějov 
Telefon: 582 344 125, fax : 582 342 397 Sídlo: Vápenice 9,      796 01 Prostějov 
www.sportcentrumddm.cz 

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 582 330 883, 582 332 297 
www.sportcentrumddm.cz,   tabor.baldovec@seznam.cz, 604821175  
      

____________________________________________________________________ 
 

      z celotáborovou hrou „Karibští piráti v zátoce Baldovec“ 
Pro děti ve věku 6 – 15 let 
Termíny:  
 
 
 
 
 
   (Cena zahrnuje: ubytování, stravu, veškeré vstupné) 
            V ceně tábora je i zážitkový program:   

- multifunkční horolezecká věž 
- lanové centrum 
- lanovka 
- lukostřelba  
- nafukovací aktivity Martina Dejdara 
- koupání v místním bazénu 
- celodenní výlet do jeskyní 

A mnoho dalších sportovních her a soutěží 
                            www.baldovec.cz 
 
Přihlášky a veškeré informace na Sportcentru DDM Prostějov: 
 Tel: 604821175,   tabor.baldovec@seznam.cz
 
 

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel.: 582 330 883 
www.sportcentrumddm.cz 

 
pořádá pro děti a rodiny s dětmi 

 

JJJAAARRRNNNÍÍÍ    PPPRRRÁÁÁZZZDDDNNNIIINNNYYY   NNNAAA   HHHOOORRRÁÁÁCCCHHH   
 

Termín:   13.3. – 18.3.2011 
Místo konání:  Hynčice pod Sušinou 
 

 
Ubytování: 
 
HOTEL POD ZVONEM  je situován ve stylovém prostředí odsvěcené Kapličky svatého Petra 
a Pavla vystavěné roce 1868 uprostřed horské vesničky Hynčice pod Sušinou v masivu 
Králického Sněžníku nedaleko Starého Města pod Sněžníkem. Kapacita hotelu je 29 lůžek v 
osmi pokojích, z nichž každý má svoje naprosto ojedinělé architektonické řešení. Zařízení v 
pokojích je standardní, odpovídající standardu ***. Ve společenské místnosti hotelu je u krbu 
příjemné posezení. www.hotelpodzvonem.cz. 

Cena:  3 500,- Kč 
 

 
Ubytovna a hotel jsou od sebe vzdáleny necelých 50m. (od vleku 70 m) 

V případě nedostatku sněhu je možné využít skibus na Paprsek. 
Sportovní program bude zajištěn i při nedostatku sněhu (turistika, koloběžky) 

 
 
Lyžování:  
V areálu je k dispozici  5 vleků se sjezdovkami od začátečníků až po zdatné lyžaře.  V celém 
areálu na sebe vleky  navazují. Pro náročné sedačková lanovka ve Stříbrnicích (1000 m). 
Tatrapoma (1100 m) s příjemnou sjezdovkou začíná 30m od hotelu!!! 

Pro milovníky běžeckého lyžování krásná, vždy upravená, 
nenáročná trasa na chatu Návrší. (cca 9 km tam i zpět) 

 
 

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

 
Závazné přihlášky: na SPORTCENTRUM – DDM, Olympijská 4, PV 
    zálohu uhraďte na účetním oddělení do 30.0.2011 
 
Informace:     Jiří Novák, tel.: 582 332 2967, mob.: 776 583 694  

e-mail: jnovak@sportcentrumddm.cz 



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Volný časVolný čas SportKaleidoskop 

informací

Titul Mistra ČR pro rok 2011 katego-
rie Junior I získal taneční pár Michal 
Bureš a Barbora Píchalová. Své umě-
ní předvedli v pěti tancích, a to: waltz, 
tango, valčík, slowfox a quickstep.  

Michal Bureš je 12-ti letý žák ZŠ a MŠ 
Prostějov, Palackého tř. 14.Tanci se vě-
nuje od 5 let, kdy začal tancovat v ta-
nečním studiu Dany Hubené. Od roku 
2007 tančí za Taneční klub Henzély-
-Swing v Kroměříži. 
Barbora Píchalová – 12-ti letá žačka ZŠ 
v Kroměříži. Začala tancovat v 6-ti le-
tech a od roku 2007 je taneční partner-
kou Michala.
V loňském roce společně získali  titul 

vicemistra ČR ve standardních tancích, 
latinsko-amerických tancích a v deseti 
tancích. Stali se rovněž vítězi Taneční 
ligy za rok 2010. Pravidelně se zúčastňují 
jak domácích, tak i zahraničních soutěží.
Úspěšně reprezentovali taneční klub na 
soutěžích  v Rakousku a na Slovensku. 
Na letošním Mistrovství ČR se neztra-
tily ani další taneční páry z Prostějova. 
Ondřej Májek a Ivona Musilová oba z 
Prostějova skončili na výborném 8.mís-
tě, Michal Procházka z Prostějova a Ka-
teřina Kozáková z Kroměříže na 9.mís-
tě. Všichni jsou členy tanečního klubu 
Henzély-Swing Kroměříž. Soutěžilo 
celkem 29 tanečních párů z celé ČR.
 -red-

Titul Mistra České republiky pro rok 2011  
ve standardních tancích se stěhuje do Prostějova 

Koncem ledna letošního roku proběhlo v Hradci Králové Mistrovství ČR ve standardních tancích.

Kulečníkaři Presskanu Prostějov 
opět útočí v extralize na medaili. 
V nejvyšší celorepublikové soutěži 
drží prostějovské družstvo po ode-
hrané třetině utkání druhé místo.
Po nepovedeném začátku, prohrou 

v prvním utkání v Porubě, zaznamenal 
Presskan Prostějov šňůru sedmi utkání 
bez prohry. Série vítězství vyvrcholila 
na domácích stolech důležitým vítěz-
stvím 6:2 nad prvním celkem tabulky 
BC Praha. 

pořadí družstvo body
1. Billard Centru Praha EL 3B A 14 
2. Presskan system Prostějov EL 3B 12 
3. BC Poruba EL 3B A 12 
4. BC Havířov EL 3B 11 
5. Ekvita Kladno EL 3B A 9 
6. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou EL 3B 8 
7. BC Poruba EL 3B B 6 
8. SKK Ústí nad Labem EL 3B 2 
9. K+K Beroun EL 3B 2 
10. Ekvita Kladno EL 3B B 1 
11. Billard Centru Praha EL 3B B 1 

Program	dalších	utkání:

Presskan Prostějov útočí  
v extralize na medaili

4.3. Presskan Prostějov – Ústí nad Labem
10.4. Presskan Prostějov – Beroun
16.4. Kladno A - Presskan Prostějov
16.4. Kladno B - Presskan Prostějov
17.4. Beroun - Presskan Prostějov
30.4. Presskan Prostějov – Jablonec

13.5. Presskan Prostějov  - Kladno A
15.5. Presskan Prostějov  - Kladno B
28.5. Presskan Prostějov – Poruba A
28.5. Presskan Prostějov – Poruba B
11.6. Havířov - Presskan Prostějov

Sponzoři:            

 

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV 
 

Olympijská 4,  796 01  Prostějov, tel.: +420 582 332 297,  e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz 
                

 
POŘÁDÁ VE DNECH 22.8. - 26.8.2011 

 

pro děti od 7 do 15 let 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Bohatý program bude probíhat v areálu Dopravního  
centra Sportcentra - DDM (ulice Bří. Čapků – u kolejí). 
 sportovní aktivity na Hloučele 
 výlet do ZOO parku ve Vyškově a na Velký Kosíř 
 sportovní a dopravní soutěže, hry a zábava 
 výtvarné aktivity 
 karneval s barbecue 

 
Program denně od 8 do 16:30 hod. 
 
Stravování zajištěno: 2 x denně svačina, oběd, pitný režim 
 
 Cena: 900,- Kč 
 
********************************************************************************************************************* 
 
Informace: 

Mgr. Tereza Zajíčková,  e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 
tel.: 582 332 297, mob.: 737 069 621 

  Jan Zatloukal,   e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz 
      tel.: 582 336 324, mob.: 777 237 813 
 

 

1. března 2011 31



SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 582 330 883, 582 332 297 
www.sportcentrumddm.cz,   tabor.baldovec@seznam.cz, 604821175  
      

____________________________________________________________________ 
 

      z celotáborovou hrou „Karibští piráti v zátoce Baldovec“ 
Pro děti ve věku 6 – 15 let 
Termíny:  
 
 
 
 
 
   ( Cena zahrnuje: ubytování, dopravu, stravu, veškeré vstupné ) 
Program:  

- multifunkční horolezecká věž 
- lanové centrum 
- lanovka 
- lukostřelba  
- nafukovací aktivity 
- koupání v místním bazénu 
- celodenní výlet do jeskyní 

A mnoho dalších sportovních her a soutěží 
                            www.baldovec.cz 
 
Přihlášky a veškeré informace na Sportcentru DDM Prostějov: 
 Tel: 604821175,   tabor.baldovec@seznam.cz
 
 

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

1. 17.6. - 26.6.2011 Chalkidiki - Neos Marmaras - Řecko - rekreační tábot u moře Řecko - Chalkidiki - Neos Marmaras Mgr. Tereza Zajíčková Olympijská

2. 3.7. - 8.7.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - I. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská

3. 3.7. - 8.7.2011 Nábor skřítků do Bradavic - letní zážitkový tábor (6-9 let) RZ Rusava - Ráztoka Bc. Martina Koudelková Vápenice

4. 4.7. - 10.7.2011 Vodácký tábor Hron Hron - Slovensko Mgr. Tereza Zajíčková Olympijská

5. 10.7. - 15.7.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - II. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská

6. 10.7. - 15.7.2011 Léto v Bradavicích - I. turnus (7-9 let) Vrbno pod Pradědem Bc. Martina Koudelková Vápenice

7. 17.7. - 22.7.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - III. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská

8. 17.7. - 22.7.2011 Léto v Bradavicích - II. turnus (9-11 let) Vrbno pod Pradědem Bc. Martina Koudelková Vápenice

9. 24.7. - 29.7.2011 Léto v Bradavicích - III. turnus (11-13 let) Vrbno pod Pradědem Bc. Martina Koudelková Vápenice

10. 25.7. - 30.7.2011 Horolezecký tábor Baldovec Jakub Kaňák Olympijská

11. 31.7. - 5.8.2011 Expedice Habovka 2011 Habovka - Slovensko Jan Zatloukal Olympijská obsazen

12. 7.8. - 12.8.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - IV. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská

13. 14.8. - 19.8.2011 Adrenalinový tábor Baldovec - V. turnus Baldovec Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská

14. 21.8. - 26.8.2011 Atletický tábor Baldovec Mgr. Dalibor Ovečka Olympijská obsazen

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

tel.: 582 332 296, 582 332 297, 582 344 125 (odloučené pracoviště Vápenice 9)

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Volný čas SportKaleidoskop 

informací

Dosud vypsané tábory Sportcentra - DDM v roce 2011

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 
na Informační službu Městského úřadu Prostějov:   800 900 001
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