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Jak (ne)ztratit 
prestiž aneb samá 

chyba!
„Tiskařský šotek“ – imaginární po-

stava, na kterou se v  minulosti dala 

svést kdejaká chyba proniknuvší do no-

vin. V dnešní době se však tato bytost 

transformovala do šotka jiného typu. 

Na tiskárny se v  drtivé většině tiskař-

ské chyby už svalovat nedají. Noviny 

(alespoň ty radniční) putují k tiskařům 

již v kompletní podobě v souboru při-

praveném pro tisk. Tiskárna už do ob-

sahu nijak nezasahuje. A tak, co teď? 

Jak vysvětlit chyby, které se v periodiku 

objevují? Chybou samotného autora 

článku, přehlédnutím takové chyby 

korektorem, editorem či pochybením 

grafi ka, kdy se takzvaně rozhodí písmo 

nebo dokonce kus článku chybí? Nebo 

kombinací všech faktorů? Jak kdy.

Konkrétně minulé vydání Radnič-

ních listů se stalo terčem kritiky a dluž-

no říct, že oprávněné, celé řady čtenářů. 

Ti spoléhali na jistou jazykovou úro-

veň novin a těžko mohli „skousnout“ 

v  článku o válečných hrobech takové 

hrůzy jako psaní ulic s malými písmeny. 

Ani autorka článku si nebyla vědoma, 

že by v textu nadělala takovou spoušť. A 

skutečně – v podkladech byly všechny 

názvy hůlkovým písmem – v novinách 

naopak hůlkovým písmem pouze prv-

ní, devětadvacátý a třiatřicátý řádek. 

Ostatní řádky jsou pak dle neznámého 

klíče tu s velkými, tu s malými písmeny. 

Jak se toto mohlo stát? Radili jsme se 

s  informatiky, zda mohlo změnou pís-

ma v grafi ckém programu dojít k tomu, 

k čemu došlo, ti však toto vysvětlení od-

mítli. Téměř jistojistá je tedy verze, kdy 

v  původně „wordovském“ textu byly 

skryty prvky například automatického 

psaní nadpisů. Monitor počítače zob-

razoval text s hůlkovým písmem, stejně 

ho vytiskla i kancelářská tiskárna. Po 

otevření dokumentu v  programu gra-

fi ckém se ovšem text zobrazil bez auto-

matického nastavení nadpisů, zkrátka  

v  podobě, v  jaké se dostal do Radnič-

ních listů. Při závěrečných korekturách, 

kdy se už jen kontroluje, zda se do da-

ného čísla vešly všechny články a fota, 

si pak takového kiksu nikdo nevšimnul.

Tedy, teď si už budeme muset všímat. 

Je to obrovské ponaučení a omluvu si 

zaslouží zejména čtenáři. Pro autory 

článků z  této zkušenosti plyne pona-

učení, nenastavovat žádné automatické 

a skryté znaky do textu. Válečné hroby 

v  tomto čísle Radničních 

listů proto ještě jednou a 

věřme, že lépe.

 Mgr. Jana Gáborová, 

 redaktorka
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Starosta Miroslav 
Pišťák a místosta-
rostka Ivana Hemer-
ková přivítali první-
ho prostějovského 
občánka – Filipa 
Brančíka s  mamin-
kou.

30. března 201130. března 2011 33

03_2011.indd   303_2011.indd   3 25.3.2011   18:52:2425.3.2011   18:52:24



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Výpis z usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 15. 2. 2011
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

Majetkoprávní vypořádání 
s obcí Držovice

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo uza-
vření mimosoudní dohody obce Držovice a 
města Prostějova o majetkoprávním vypořá-
dání v souvislosti se vznikem obce Držovice, 
kterou město Prostějov uhradí obci Držovice 
částku ve výši 2.901.500,- Kč jako konečné vy-
pořádání související se vznikem obce Držovice.

Závazek fi nancování projektu 
Rekonstrukce přednádražního 
prostoru v ulicích Sladkovské-
ho a Martinákova v době jeho 

udržitelnosti

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo zá-
vazek města, že zajistí fi nancování projektu 
“Rekonstrukce přednádražního prostoru v 
ulicích Sladkovského a Martinákova, Pros-
tějov” v době jeho udržitelnosti.

Veřejná fi nanční podpora  
BK Prostějov, LHK Jestřábi 

Prostějov, o. s., DTJ Prostějov, 
VK Prostějov o. s., 

Fotbal Prostějov o. s., 
Tenisový klub Prostějov, o. s.

Zastupitelstvo města Prostějova schváli-
lo poskytnutí nenávratné veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 
2011 
1. ve výši 2.300.000,-- Kč BK Prostějov, Za 
Kosteleckou 51, IČ 266 37 634,
- na sportovní vybavení, výzbroj a výstroj, 
cestovné, jízdné, PHM pro mládežnické 
týmy, stravné, ubytování, rekondiční a re-
habilitační služby, lékařská vyšetření, sou-
středění, pitný režim, rozhodčí, výchovné, 
přestupy a hostování hráčů,  poplatky ČBF 
a ALK, startovné, ceny, propagační materiál, 
tiskoviny, foto, letenky pro evropské poháry, 
nájmy a pronájmy, náklady na trenéry a tě-
lovýchovné projekty, služby a další provozní 
náklady spojené se sportovní činností a cho-
dem klubu 
- termíny čerpání: do 28. 2. 2011 část-
ku 2.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2011 částku 
300.000,-- Kč 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným 
účelem do 31. 12. 2011
2. ve výši 3.100.000,-- Kč LHK Jestřábi 
Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 
388,
- na pronájem ledové plochy a nebytových 

prostor pro mládež i dospělé (v částce 
2.700.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických žákovských 
družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- termíny čerpání:
do 28. 2. 2011   100.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle sku-
tečnosti (částka bude určena Domovní 
správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 3. 2011   40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle sku-
tečnosti (částka bude určena Domovní 
správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 4. 2011   40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle sku-
tečnosti (částka bude určena Domovní 
správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 5. 2011   40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle sku-
tečnosti (částka bude určena Domovní 
správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 9. 2011   60.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle sku-
tečnosti (částka bude určena Domovní 
správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 10. 2011   40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle sku-
tečnosti (částka bude určena Domovní 
správou Prostějov, s. r. o.)
do 30. 11. 2011   40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle sku-
tečnosti (částka bude určena Domovní 
správou Prostějov, s. r. o.)
do 31. 12. 2011   40.000,-- Kč (doprava)
pronájem ledové plochy - čerpání dle sku-
tečnosti (částka bude určena Domovní 
správou Prostějov, s. r. o.)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným 
účelem do 31. 1. 2012
3. ve výši 750.000,-- Kč Dělnické tělocvičné 
jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 
309,
- na jízdné, stravné, ubytování a startovné na 
zápasy, sportovní výstroj boxerů, podpůrná 
výživa, rehabilitace, cestovné, stravné a noc-
ležné pro přespolní, propagační materiály 
a výchovné, soustředění boxerů, posilovací 
nářadí, jízdné, stravné a výstroj pro juniory 
a kadety, praní dresů, odměny rozhodčím, 
doktor, hlasatel, zápisné 
- termíny čerpání: do 28. 2. 2011 částku 700.000,-- 
Kč; do 31. 3. 2011 částku 50.000,-- Kč 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem 
do 31. 12. 2011
4. ve výši 2.300.000,-- Kč VK Prostějov o. s., 
Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518,

- na poplatky ČVS, CEV, startovné, výchov-
né, odstupné, přestupy, rozhodčí, trenéři, 
cestovné a doprava, pronájmy a nájemné, 
ubytování, propagační služby, propagační 
materiály, plakáty, tiskoviny, foto, PHM pro 
mládežnické týmy, letenky pro evropské 
poháry, náklady na tělovýchovné projekty a 
služby, sportovní vybavení a výstroj, stravné, 
pitný režim, regenerace a rehabilitace, sou-
středění a další provozní náklady spojené se 
sportovní činností a chodem klubu
- termíny čerpání: do 28. 2. 2011 část-
ku 2.000.000,-- Kč; do 31. 3. 2011 částku 
300.000,-- Kč 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
31. 12. 2011
5. ve výši 500.000,-- Kč Fotbalu Prostějov 
o. s., Za Místním nádražím 4536, IČ 228 27 
536, 
- na krytí nákladů pro mládežnická mužstva 
kopané (cestovné k mistrovským utkáním, 
pronájem sportovišť, startovné, odměny pro 
rozhodčí, trofeje, materiální vybavení - dre-
sy, míče, teplákové soupravy, kužely), a to 
následovně:
 1. 1. SK Prostějov ve výši 220.000,-- Kč,
 2. TJ Sokol Čechovice ve výši 160.000,-- Kč,
 3. TJ Haná Prostějov ve výši 80.000,-- Kč,
 4. TJ Sokol Vrahovice ve výši 40.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem 
do 31. 12. 2011
6. ve výši 1.000.000,-- Kč Tenisovému klubu 
Prostějov o. s., Sportovní 1, IČ 002 05 061,
- na celoroční činnost klubu (trenérské a 
rehabilitační služby, PHM, soustředění pro 
mládežnické týmy, náklady na tělovýchovné 
projekty a služby) 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem 
do 31. 12. 2011

Veřejná fi nanční podpora 
- oblast výchovy a vzdělávání

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo
a) poskytnutí nenávratné veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků nerozdělené veřejné fi nanční pod-
pory v kapitole 70
1. ve výši   70.000,- Kč ART ECON - Střední 
škole Prostějov, s. r. o., Za drahou 4239/2, IČ 
255 00 783
- na uspořádání 10. ročníku “Prostějovská 
zlatá jehla” - pronájem,  moderování soutě-
že, osvětlení, ozvučení sálu, odměny do sou-
těže, občerstvení   
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-

vek použít v souladu se sjednaným  účelem 
do 30. 11. 2011 
2. ve výši   70.000,- Kč Střední škole designu 
a módy, Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061
- na uspořádání 11. ročníku “Doteky módy” 
- pronájem techniky, kulturní vystoupení,  
moderace, cestovní náklady, marketing, re-
klama, video, foto, TV záznam
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem 
do 30. 11. 2011 
3. ve výši   70.000,- Kč Střednímu odborné-
mu učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. 
Husserla 1, IČ 005 44 612
- na Hanácký pohár 2011 - pronájem, apa-
ratura  na Gastroden 2011 - pronájem  na 
vánoční výstavku - plakáty, pozvánky, suro-
viny, vánoční výzdoba 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným  účelem 
do 31. 12. 2011 

Veřejná fi nanční podpora 
- sociální oblast

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo
a) poskytnutí nenávratné veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova 
1. ve výši 75.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 
14, Prostějov, IČ 441 59 854,
- na Denní stacionář pro osoby s psychickým 
onemocněním - osobní náklady pracovníka 
sociální péče
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 
12. 2011
2. ve výši 250.000,-- Kč Občanskému sdruže-
ní Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, 
Prostějov, IČ 686 85 017, 
- na provoz Mateřského centra Cipísek - pro-
vozní a mzdové náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 
12. 2011
3. ve výši 200.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, 
o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, 
- na Kontaktní centrum Prostějov - provozní a 
osobní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 
12. 2011
4. ve výši 100.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, 
o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621,
- na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v 
Prostějově - provozní a osobní náklady
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 
12. 2011.

Od 1. dubna letošního roku začne k ob-
chodnímu domu INTERSPAR zajíždět 
jedna z prostějovských městských auto-
busových linek. 
„Dle uzavřené smlouvy mezi naší doprav-
ní společností FTL a společností INTER-
SPAR budou od 1.4.2011na lince MHD 
32 prodlouženy některé spoje od nemoc-
nice k INTERSPARU na základě jejich 
požadavku. Tuto zajížďku si bude hradit 
INTERSPAR,“ vysvětlil ředitel autobuso-
vé divize FTL Jiří Hloch.  
Místostarostka Alena Rašková, která me-
todicky řídí resort dopravy ve městě, no-

vinku vítá. 
„O celé záležitosti jsme jednali několi-
krát, zejména v  souvislosti s  požadavky 
osadního výboru Domamyslice-Čecho-
vice-Krasice. Lidé z této příměstské části 
budou mít možnost přestupu na linku 32 
a k obchodnímu centru se tak autobusem 
nově dostanou. V  informačních vývěs-
kách městských částí budou zveřejněny 
jízdní řády s  linkou k  INTERSPARU. 
Věřím, že lidé budou linku využívat a že 
bude sloužit k jejich spokojenosti,“ uved-
la Rašková. Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

Autobusová linka
k INTERSPARU

Aktuálně Informace
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Již delší dobu se píše a mluví o změně 
parkovacího systému v Prostějově. Ko-
lem tohoto projektu se poslední dobou 
vyrojila celá řada otázek a spekulací, a 
to zejména v souvislosti s vyhlášeným 
záměrem pronájmu osmi parkovišť. O 
vyjádření jsme proto požádali místosta-
rostu Mgr. Jiřího Pospíšila, který je zod-
povědný za městský majetek.
Pane místostarosto, vysvětlete, proč 
město vyhlašuje záměr pronájmu osmi 
parkovišť, když se už několik let uva-
žuje o komplexním parkovacím systé-
mu?
Jde o to, že k 30. 6. letošního roku vyprší 
stávající smlouva o pronájmu. Abychom 
získali dostatek času na kvalitní přípra-
vu parkovacího systému, vyhlásili jsme 
záměr pronájmu na další období. Pro 
občana se tímto krokem nic nezmění, 
ceny parkovného zůstanou stejné, město 
nepřijde o peníze, protože stanovení mi-
nimální částky za pronájem,  1.400.000 
Kč, odpovídá reálným výnosům po 
odečtení veškerých nákladů spojených 
s provozem a údržbou parkovišť. Na-
opak získáme dostatek času na doladění 
komplexního parkovacího systému.
Co tedy vůbec nový parkovací systém 
občanům přinese?
Začněme současnou situací. Řidiči často 

stojí na místech, kde stát nemají. Brání 
chodcům i cyklistům. Nový parkovací 
systém, který se bude týkat zejména cen-
tra města a přilehlých ulic, by měl tento 
nešvar odstranit a naopak vnést do par-
kování řád a pořádek. Navíc dojde k roz-
šíření počtu parkovacích míst v rámci 
placené zóny při zachování ceny, která 
je jednou z nejnižších v České republi-
ce. Zároveň přinese důslednou kontrolu 
těch, kteří v současné době mnohdy par-
kování v centru města zneužívají.
Můžete být konkrétnější a nastínit, ja-
kým způsobem přinese nový parkova-
cí systém řád do parkování?
Určitou analogii parkovacích systémů 
můžeme vidět v některých okolních měs-
tech. Například placené parkovací zóny, 
rezidenční karty, tedy parkování pro ob-
čany bydlící v dané lokalitě, parkování 
pro abonenty –  právnické a fyzické oso-
by sídlící v Prostějově , dále navigační 
tabule pro návštěvníky Prostějova, které 
navedou řidiče na nejbližší volné parko-
viště. Mohli bychom hovořit o záchyt-
ných parkovištích atd. atd. Zkrátka vhod-
ný parkovací systém nám chybí, proto 
rada města vytvořila pracovní skupinu, 
která by měla předložit varianty řešení, 
které by celý systém optimalizovaly.

-mik-

V souvislosti s rozsudkem Nejvyššího 
soudu České republiky, který vyslovil 
názor, že v případě odtažení vozidla 
z důvodu například blokového čištění, 
je povinností takovéto vozidlo vrátit zpět 
na místo, neboť odpadl „veřejný zájem“ 
pro trvání takového úkonu, zvolí pro 
nadcházející bloková čištění město Pro-
stějov následující postup:
Při prvním blokovém čištění komunikací ne-
budou ve městě prováděny odtahy vozidel. 
Bude však jako doposud uplatněn městskou 
policií sankční postup dle Zákona o přestup-
cích, protože se jedná o porušení povinnosti 
stanovené zákonem, a dále bude zmapováno 
a zdokumentováno porušení povinnosti záka-
zu stání. Na základě vyhodnocení těchto zá-
ležitostí bude stanoven další postup ze strany 
města týkající se blokového čištění.
„Prakticky to znamená, že odtahy zřejmě 
během nadcházející sezony blokového 
čištění město provádět nebude, ovšem, 
protože se jedná o přestupek proti plynu-
losti a bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, bude řádně zdokumentován 
a proti řidičům, kteří nebudou zákaz stání 
respektovat, budou použity sankce, které 
zákon připouští,“ vysvětlila právnička měs-
ta JUDr. Olga Kapplová.

Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov

Informace 
o odtahu 
vozidel 

Položením kytic u pomníku T. G. Masaryka si v pondělí 7. března 2011 při-
pomenuli představitelé města Prostějova, zástupci kulturních, společen-
ských a sportovních organizací 161. výročí narození prvního českoslo-
venského prezidenta T. G. Masaryka.

Jak je to s parkovacím systémem ve městě?Jak je to s parkovacím systémem ve městě?
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Čištění vodního díla Plumlov je re-
alizováno v rámci programu Minister-
stva zemědělství České republiky „Pod-
pora zvyšování funkčnosti vodních 
děl“ a společně s  dalším připravova-
ným souborem opatření v povodí plá-
nuje naplnit cíle projektu „Čistá Hlou-
čela a vodní nádrž Plumlov“. Realizace 
těchto opatření povede ke zlepšení kva-
lity vody v  nádrži. Důvodem snížení 
hladiny je obnažení co největší plochy 
dna a umožnění odtěžení sedimentů 
obsahujících živiny pro přemnožené 
sinice. Dalším významným přínosem 
těchto opatření je obnovení retenční 
schopnosti nádrže.

Harmonogram

»  V roce 2008 byla zahájena příprava 
projektu.

» V březnu roku 2009 byla společností 
VEGI, s.r.o. zhotovena projektová doku-
mentace.

»  Žádost o účast státního rozpočtu 
na fi nancování akce v  rámci programu 
129  170 „Podpora zvyšování funkčnos-
ti vodních děl“ byla podána 29. dubna  
2009 na MZe ČR .

» Dne 14. srpna 2009 byla rozeslána 
vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání se-
dimentů na zemědělské půdě, která:

- určila maximální vrstvu aplikace sedi-
mentů na pozemky zemědělského půdní-
ho fondu (ZPF) -  max. 10 cm  => zhruba 
ztrojnásobila požadavky na potřebnou plo-
chu pozemků ZPF   oproti PD

- určila nové parametry laboratorních 
analýz sedimentů atd.  => nové vzorko-
vání

»  Povodí Moravy, s. p. dne 10. září 
2009 obdrželo souhlas MZe ČR se zadá-
ním realizace akce.

» Zadávací podmínky soutěže byly 
zveřejněny 16. dubna 2010 na portálu 
Centrální adresa (www.centralniadresa.
cz).

» Rozhodnutí o výsledku soutěže bylo 
vydáno 24. května 2010. Zhotovitelem se 
stalo sdružení  „STRABAG – KAVYL – 
PLUMLOV“.

»  Smlouva se zhotovitelem byla pode-
psána 24. srpna  2010.

» Dodatek č. 1, který upravuje termín 
plnění díla byl podepsán 27. října 2010. 
Jednalo se        o formální záležitost pro 
MZe ČR (pro vydání rozhodnutí o účasti 
státního rozpočtu).

» Rozhodnutí Úřadu na ochranu hos-
podářské soutěže o regulérnosti soutěže 
bylo vydáno     10. listopadu 2010. 

» Rozhodnutí o účasti rozpočtu ČR na 
akci bylo vydáno 29. listopadu 2010.

» Dodatek smlouvy s  reálným termí-
nem zahájení prací byl vydán 30. listopa-
du 2010.

» Ve spolupráci se zhotovitelem byly 
zajištěny dne 7. ledna  2011 veškeré 
podklady pro zahájení řízení o souhlasu 
s aplikací sedimentu na ZPF (204 tis. m³ 
sedimentu, téměř 300 ha v k. ú. Ohrozim 
a Lešany u Prostějova; uživatel ROLS Le-
šany ) – MěÚ Prostějov.

» Jednání se zhotovitelem a autorským 
dozorem proběhlo 14. ledna 2011. Od-

hadovaný objem neúnosného 
materiálu je jen v  přítokové 
části cca 540 tis. m³ (sediment 

přehrady [za 80 let], historický sediment 
rybníka [za cca 500 let], orniční vrstva, 
podorniční vrstva). 

» Náklady na akce dle SOD činí 
92 162 958, 10,- Kč bez DPH. 

Vypouštění

Před vypouštěním vodního díla 
Plumlov byl proveden ichtyologický mo-
nitoring Ústavem biologie obratlovců 
AV ČR, v.v.i., který odhadoval biomasu 
ryb ve vodním díle na 25-30 tun. Dne 14. 
září 2009 ve  13:00 hodin bylo zahájeno 
vypouštění Plumlovské přehrady. 

V době přípravy původního harmono-
gramu vypouštění nebyly známy výsled-
ky Studie na  rekonstrukci vodního díla 
Plumlov včetně posouzení bezpečnosti 
vodního díla za povodní.

Povodí Moravy, s. p. operativně při-
stoupilo k  úpravě původního harmo-
nogramu, který spočíval v  podstatném 
snížení rychlosti vypouštění, aby vlivem 
rychlého vypouštění nemohlo dojít 
k  ohrožení stability návodního svahu 
hrázového tělesa. 

Záchranný transfer vodních 
živočichů

Současně s  postupným snižováním 
hladiny Plumlovské přehrady proběhl 
záchranný transfer vodních živočichů – 
škeblí a velevrubů. Ochránci přírody z 
Prostějova sesbírali kolem 14 200 těchto 
živočichů.

Sběr probíhal ručně z obnaženého 

dna nádrže. Živočichové byli na místě 
druhově určeni, roztříděni, přepočítáni 
a zaevidováni. Následně byli uloženi do 
přepravních beden, ve kterých putovali 
do náhradní lokality - zařízení Povodí 
Moravy, s. p. v Koryčanech. 

Po ukončení revitalizace nádrže 
Plumlov a jejím znovunapuštění budou 
škeble i chránění velevrubi vráceni z Ko-
ryčan zpět do nádrže.

Z  důvodu technicko-bezpečnostního 
dohledu, ochrany ryb a ostatních vod-
ních živočichů a  vzhledem ke klimatic-
kým podmínkám bylo vypouštění dne 
30. října 2009 přerušeno a nebylo možné 
dokončit záchranný transfer vodních ži-
vočichů v roce 2009.

Dne 24. března 2010 na základě pro-
jednání a domluvy s  odborným biolo-
gickým dozorem byl obnoven systém 
vypouštění vodního díla Plumlov. Hladi-
na v nádrži byla snižována rychlostí cca 
10 cm/den a to až do úplného vypuště-
ní.  Současně bylo pokračováno ve sběru 
velevrubů, škeblí a odchytech a odlovech 
dalších vodních živočichů.

Celková doba vypouštění byla závislá 
na hydrologické situaci v  povodí a ma-
nipulace byly operativně upravovány 
také s  ohledem na probíhající záchran-
ný transfer vodních živočichů z  nádrže 
a v toku pod nádrží. Maximálního sníže-
ní hladiny bylo dosaženo dne 10. května 
2010.

Záchranný transfer ryb

Záchranný transfer ryb z toku Hlouče-
la pod vodní nádrží proběhl v září a říjnu 
roku 2009 společně s  odchytem zvláště 
chráněných raků.  Záchranný transfer 
ryb z vodního díla byl zahájen 24. dubna 
2010. Prováděn byl pomocí elektrických 
agregátů, nad starou hrází bylo nutné po-
užit i zátahovou síť. Největším úlovkem 
byl sumec vážící 40 kg, dále byl úspěšně 
loven cejn, úhoř, candát.

Mimořádné průtoky a nepříznivá hyd-
rologická situace, převážně pak v květnu 
a červnu 2010 se negativně dotkla har-

monogramu záchranného transferu ryb. 
Nepříznivé klimatické vlivy zpomalovaly 
nebo úplně zastavovaly práce na tom-
to   transferu, což zapříčinilo, že se tyto 
práce protáhly až do letního období. 

Dne 29. června byl při výlovu z vodní-
ho díla Plumlov zaznamenán pracovní-
ky Povodí Moravy, s. p. úhyn ryb. Úhyn 
ryb byl způsoben v souvislosti s vysoký-
mi teplotami, přehřátím vody a úbytku 
kyslíku. Olomoucký biolog RNDr. Petr 
Loyka, CSc., který dohlížel na vypouš-
tění vodního díla Plumlov   připomněl, 
že do záchranných odlovů na přehradě 
zasáhly jak lijáky, tak vedra a vysvětlil: 
„Ryby uhynuly kvůli tomu, že zůstaly v 
neslovitelném prostoru. Kvůli bahnu se k 
nim rybáři nedostali a cejni pak v mělké, 
prohřáté vodě uhynuli kvůli nedostatku 
kyslíku.“ Rovněž zdůraznil, že při zá-
chranných odlovech v členité nádrži, ja-
kým je vodní dílo Plumlov, nelze předpo-
kládat, že se podaří ulovit všechny ryby. 
„Jeden extrém střídal druhý. A profesio-
nálové z Povodí odvedli i přes nepříznivé 
podmínky vynikající práci,“ vyjádřil se 
biolog. Ihned po zjištění této situace Po-
vodí Moravy, s. p. informovalo Moravský 
rybářský svaz. Následně byly ryby vysbí-
rány a odvezeny do kafi lérie. Povodí Mo-
ravy, s. p. rovněž upozornilo občany, aby 
nevstupovali do vodního díla Plumlov. 
Dno tohoto vodního díla nebylo pevné a 
nebylo určeno pro pohyb osob.

Vzhledem k velmi vysokých teplo-
tám vzduchu i vody ohrožovaly ulovené 
ryby a významně znesnadňovaly jejich 
přepravu, Povodí Moravy, s. p. se sou-
hlasem biologického dozoru 2. července 
2010 záchranný transfer ryb ukončilo.  V 
průběhu záchranného transferu ryb bylo 
celkem odloveno 20 444 kg ryb. Největší 
podíl tvořil cejn velký - 15 472 kg. Z dal-
ších druhů byly významně zastoupeny 
druhy: kapr, sumec, tolstolobik, úhoř a 
candát. Největší ulovenou rybou byl su-
mec o hmotnosti 55 kg.
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Výběrové řízení 

Práce mohly být zahájeny po obdržení 
„Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu 
na fi nancování akce“ Ministerstva země-
dělství České republiky. Ve výběrovém 
řízení zvítězilo Sdružení Strabag-Kavyl-
-Plumlov. 

V rámci výběrového řízení týkající se 
prací na vodním díle Plumlov byl však 
podán návrh na přezkoumání úkonů za-
davatele ze strany jednoho z uchazečů, 
kterou obdržel Úřad na ochranu hos-
podářské soutěže. Státní podnik Povodí 
Moravy tedy vyčkával, zda nebude ze 
strany Úřadu na ochranu hospodářské 
soutěže vydáno Předběžné opatření.

Odstranění sedimentu 
Odstranění sedimentu z vodního díla 

Plumlov bylo zahájeno dne 30. listopa-
du 2010. Práce na tomto vodním díle 
provádí Strabag, a. s.  a  Kavyl, spol. s r. 
o.  jako členové „Sdružení Strabag – Ka-
vyl – Plumlov“. Předpoklad odtěženého 
množství je cca  204 000 m³ sedimentu. 
Dle harmonogramu je ukončení prací 
na   vodním díle Plumlov plánováno na 
duben roku 2011. Výše rozpočtových ná-
kladů akce přesahuje  90  mil. Kč.

Dne 6. prosince 2010 státní podnik 

Povodí Moravy dementovalo informaci 
z deníku MF Dnes o tom, že sedimenty 
z vodního díla Plumlov jsou toxické. Ze 
strany médií byla veřejnost chybně in-
formována o kvalitě těžených sedimentů 
z této vodní nádrže. Vzhledem k význa-
mu celého projektu a jeho medializaci 
považuje státní podnik Povodí Moravy 
za nezbytné prezentaci toho materiálu 
jako toxického dementovat. Na základě 
výsledků laboratorních analýz je nut-
né konstatovat, že sediment je možné 
použít na půdu zemědělského půdního 
fondu v  souladu s  platnou legislativou 
(zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po-
mocných půdních látkách, pomocných 
půdních prostředcích a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení zemědělských 
půd; zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu; vyhláška 
č 257/2009 Sb., o používání sedimentů 
na zemědělské půdě).

Práce na odtěžování sedimentů na 

Plumlovské nádrži byly po výluce, způ-
sobené nevhodnými klimatickými pod-
mínkami, obnoveny od 29. ledna roku 
2011. K odvodnění sedimentů dochází 
pomocí vybudovaných odvodňovacích 
stok. Některá místa, která nepůjdou úpl-
ně odvodnit z  důvodu trvalého silného 
spodního přítoku, jako např. oblast bý-
valého zemníku, budou řešena jiným 
způsobem, který je se zhotovitelem pro-
jednáván. V  současné době je odtěženo 
asi 50 000 m3 z celkového plánovaného 
množství cca 200 000 m3 sedimentů.

Nevhodné klimatické podmínky (stří-

dání období mrazu a oblev) mohou pro-
dloužit dobu realizace celé akce, protože 
těžká technika má problémy z  důvodu 
nesjízdného terénu při odtěžování, vyvá-
žení i ukládání sedimentů pro aplikaci na 
zemědělský půdní fond.

Odtěžený sediment je odvážen a po-
užíván v souladu se zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu na vhodné 
okolní pozemky do vzdálenosti cca 10 
km na katastrálním území Ohrozim a 
Lešany. Zhotovitel stavby zajišťuje   prů-
běžné čištění pozemních komunikací 
pomocí čistících  mechanizmů a  ruční-
ho dočišťování.

Povodí Moravy, s. p. bude ve spoluprá-
ci se zhotovitelem aktualizovat harmo-
nogram prováděných prací  s  ohledem 
na počasí.

Laboratorní analýzy

V roce 2009 vešla v platnost vyhláška 
č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů 
na zemědělskou půdu a bylo nutné pro-

vést nové laboratorní rozbory sedimentů.
Analýzy vzorků surového sedimentu z 

nádrže ukázaly, že všechny  ukazatele vy-
hovují limitům vyhlášek č. 257/2009 Sb. 
a 294/2005 Sb. (akr. lab. Povodí Moravy, 
s. p.; dne 25.11. 2009). 

Dle analýz vzorků odvodněného sedi-
mentu všechny ukazatele vyhovují limi-
tům vyhlášek č. 257/2009 Sb. a 294/2005 
Sb. (akr. lab. Povodí Moravy, s. p.; dne 
6.10.2010).

Napuštění a „oživení“ nádrže

Po napuštění nádrže a stabilizaci vod-
ního režimu budou do vodního díla z ná-
hradní lokality vráceny odlovené škeble a 
velevrubi. V problematice obnovení rybí 
obsádky bude Povodí Moravy, s. p. ape-
lovat na vysazení takových druhů ryb, 
které zajistí kvalitní rekreační rybolov a 
zároveň nebudou významně negativně 
ovlivňovat vývoj kvality vody v  nádrži.  
Vysazování ryb by se mělo orientovat, 
s  ohledem na potřebu vytvoření rovno-
váhy mezi dravými a nedravými druhy 
ryb. Předpokládá se, že se budou zvýšeně 
vysazovat dravé druhy ryb, zejména štika 
a candát, aby docházelo k regulaci drob-
ných kaprovitých ryb.

Podhradský rybník

V  rámci projektu „Čistá Hloučela a 
vodní nádrž Plumlov“ proběhl 25. září 
2010 výlov    Podhradského rybníka. I 
tento výlov byl přerušen z  důvodu in-
tenzivních srážek a zvýšeného přítoku, 
který zabránil úplnému vypuštění a tím i 
dolovení rybníka. Dne 26. října 2010 byl 
výlov úspěšně dokončen. Celkem bylo 

vyloveno 3000 kg kapra, 400 kg amura, 
350 kg candáta, 100 kg štiky, 400 kg sum-
ce a 600 kg bílé ryby.

Podhradský rybník byl tedy 26. říj-
na 2010 vypuštěn, probíhá jeho pasivní 
odvodnění a dále budou odstraněny se-
dimenty, na přítoku bude zrevitalizován, 
následně napuštěn a opět zarybněn.

Rybník Bidelec

Dne 9.  dubna 2010 Povodí Moravy, 
s. p. také zahájilo práce na rybníku Bide-
lec. Jednalo se o odstraňování sedimentů 
a opravy.

Na vodním díle bylo provedeno od-

stranění sedimentů v průměrné mocnos-
ti 0,5 m a dále oprava technologie, opra-
va opevnění, vybudování nového loviště, 
kádiště a sjezdu pro mechanizaci použí-
vanou při budoucích výlovech. Celá akce 
probíhala pod průběžným biologickým 
dozorem. Práce byly prováděny mecha-
nizací a pracovníky Povodí Moravy, s. p. 
Všechna tato opatření byla hrazena z 
vlastních prostředků Povodí Moravy, 
s. p. a byla vyčíslena na cca 1,5 mil. Kč.

Odstranění sedimentů z prostoru ryb-
níku přispělo ke snížení přínosu živin 
do vodního díla Podhradský rybník a 
následně do vodního díla Plumlov. Akce 
je rovněž součástí souboru opatření 
v  povodí nad vodním dílem Plumlov a 
projektu „Čistá Hloučela a vodní nádrž 
Plumlov“.  Povodí Moravy
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Městský úřad Prostějov, stejně jako další obce 
s rozšířenou působností, vede evidenci váleč-
ných hrobů ve svém správním obvodu.

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 ne-
úplnými informacemi k některým hrobům, 
pomníkům či pamětním deskám.

Vzhledem k tomu, že nám nejsou dostupné 
všechny informace o válečných hrobech a  

pietních místech (památnících, pamětních 
deskách), připomínajících válečné události 
a jejich oběti, a rádi bychom toho co možná 
nejvíce jak o objektech, tak i obětech doplnili 
do evidence, obracíme se na případné pamět-
níky a vlastně širokou veřejnost, aby nám po-
mohli 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 
přístupných stránkách Ministerstva obrany 
http://www.valecnehroby.army.cz/Eviden-
ce/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 po-
hřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsled-
ku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo 
v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky 
osob, které zahynuly v důsledku účasti v 
odboji nebo vojenské operaci v době války. 
Válečným hrobem může být hrob jednot-
livce, hrob hromadný nebo osárium, včetně 
náhrobků a ostatního hrobového zařízení. 
Válečným hrobem je rovněž evidované mís-
to 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 
republika vázána. Pro účely zákona je váleč-
ným hrobem i pietní místo, kterým se rozumí 
pamětní deska, pomník, památník nebo ob-
dobný symbol připomínající válečné událos-
ti a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní 
účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku 
válečného zajetí, anebo oběti osob, které za-
hynuly v důsledku účasti v odboji nebo vo-
jenské operaci v době války.“

Ve městě Prostějově bylo dohledáno 36 
válečných hrobů, na kterých je uvedeno 
672 jmen obětí. Přikládáme přehled těch-
to míst, připomínajících válečné události
a oběti z Prostějova:
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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 informa-
ce 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 památkové péče Městského úřadu na nám. T. G. Masa-
ryka (budova vedle objektu Nové radnice, ve třetím patře nad informační 
službou, dveře číslo 401 a 406), případně nám podklady 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 obě-
tem válek na Prostějovsku.

Vlasta Kroupová, oddělení památkové péče MěÚ

INZERCE

nám. Padlých hrdinů 7, PV  tel: 582 339 264, 725 634 509
www.slender-club.cz
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Bylo jich pět
Brazílie, Peru, USA, Rusko a Čína. Pěti-
ce studentů ze všech koutů světa dorazila 
v neděli 6. března na prostějovské hlavní 
nádraží. Přijeli, aby prožili týden se stu-
denty Gymnázia Jiřího Wolkera, předsta-
vili jim své země, umožnili jim procvičit si 
angličtinu, získat nové přátele a blíže se se-
známit s jinými kulturami. To vše v rámci 
unikátního projektu EDISON, do kterého 
se prostějovské Gymnázium Jiřího Wol-
kera zapojilo. 
Studentům projekt nabízí především 
multikulturní poznání, možnost zlepšit si 
anglický jazyk a také získat kontakty a 
kamarády v zahraničí. Pro střední školy 
zase znamená prestiž a atraktivitu pro 
nové studenty.
V minulém roce projekt EDISON slavil vel-
ký úspěch a to právě proto, že se podařilo 
všechny tyto body naplnit. Někteří studenti 
jsou stále v kontaktu s praktikanty, jiní zase 
označují týden s projektem EDISON za je-

den z nejlepších v životě. Statistiky hovoří 
jasně, 100% respondentů vyjádřilo zájem 
projekt opakovat. Tento rok se tedy s projek-
tem EDISON nesetkáte jen v Praze, ale také 
v Plzni, Brně, Ostravě, Olomouci, Karviné, 
Zlíně a poprvé také Prostějově.
Proč jsou Brazilci tak dobří fotbalisté? Co 
vlastně znamená Machu Picchu? Milují 
opravdu všichni Američané auta? Jaká je v 
Rusku zima? A chodí u nás Číňané do čín-
ských restaurací? Nejen o těchto otázkách se 
v netradičně pojatých vyučovacích hodinách 
debatovalo.
 „Často se setkávám s lidmi, kteří mají zkres-
lené představy o tom, co je typické americké 
jídlo. Existuje zažitá představa o Američano-
vi s hamburgerem v ruce. V jedné ze svých 
hodin se pokouším tento stereotyp rozbít,“ 
uvádí příklad, jak přibližuje kulturu své 
země českým studentům Andrew z Fresna 
z Kalifornie, který už ale několik let pobývá 
v Evropě. „Toto je moje první návštěva Čes-

ké republiky a musím říct, že v porovnání s 
Němci nebo Švédy jsou Češi velmi přátelští 
a otevření,“ říká Andrew a dodává, že se mu 
líbí i angličtina s českým přízvukem. Čeština 
mu, stejně jako jeho čtyřem kolegům a asi i 
většině ostatních cizinců, připadá jako velmi 
komplikovaný jazyk. 
„Ten týden byl pro naše studenty vynikají-
cí prověrkou znalostí angličtiny,“ říká Mgr. 
Lenka Hádrová, která pobyt zahraničních 
studentů za Gymnázium Jiřího Wolkera ko-
ordinovala. „Měli možnost vidět, že se jazyk 
neučí jen tak, ale že má reálné využití a také si 
ověřili úroveň své angličtiny v praxi.“
„Vyšli jsme z toho, že naše škola klade na vý-
uku cizích jazyků důraz a má nadstandardní 
množství rodilých mluvčích. Takže Peruánka 
Paloma trávila hodně času v hodinách naší 
lektorky španělštiny, Sofi a z Ruska v hodi-
nách lektorky ruštiny, Andrew ze Spojených 
států zase pobýval ve společnosti lektora 
angličtiny. Snažili jsme se, aby se s našimi 
zahraničními hosty mohl seznámit co největ-

ší počet studentů,“ doplnil ředitel školy, Ing. 
Michal Šmucr.
Pětice praktikantů do Prostějova dorazila z 
Ostravy, kde předchozí týden strávili na Ma-
tičním gymnáziu. 
„Příjezd do vaší země byl to pro mě velký 
kulturní šok,“ přiznal se šestadvacetiletý Re-
nan, který pochází z jihu Brazílie. „Je mi tu 
hrozná zima. U nás doma je teď přece jenom 
26 stupňů. Taky mě překvapilo, jak jste do-
chvilní, na to z Brazílie nejsem příliš zvyklý,“ 
usmívá se sympatický mladík, který studuje 
strojírenství na universitě v brazilském Flori-
anópolisu. Další velký kulturní rozdíl vidí ve 
stravování. „Na vaše jídlo bych si asi těžko 
zvykal, je velmi syté, po každém obědě bych 
nejraději dvě hodiny spal,“ směje se a dodá-
vá, že svíčková mu ale náramně zachutnala.
Multikulturní týden na Gymnáziu Jiřího 
Wolkera se podařilo skvěle zorganizovat 
díky podpoře vedení školy a za fi nančního 
přispění obecně prospěšné společnosti GAU-
DEAMUS. -red-

Multikulturní týden na Gymnáziu Jiřího Wolkera

Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně 
jako loni v měsíci dubnu. Bude zahájen  
v pondělí dne 4. 4. 2011. Počínaje tímto 
dnem budou po městě rozmisťovány vel-
koobjemové vany v termínech níže uve-
deného seznamu. Stejně jako každý rok se 
bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná 
se o odpad z domácností, který je rozměr-
ný a není možno ho umístit do popelnic 
např. staré koberce, linolea, starý nábytek, 
vyřazené oblečení, textil a obuv) a biolo-
gický (odpad ze zahrad), který se bude 
odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery 
– vany budou na místě vždy v určený den 
od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 
17.00 hod. Naplňování každé vany odpa-
dem bude sledováno a třídění odpadu kon-
trolováno pověřeným pracovníkem svozo-
vé fi rmy .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož 
jsou určeny pouze pro velkoobjemový a 
zahradní odpad. Do těchto van není možné 
odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředi-
dla, akumulátorové baterie, pneumatiky) 
a žádný průmyslový nebo živnostenský 
odpad. Dále není povoleno dávat do van 
větší množství inertního odpadu (rumisko, 
hlína). 

 4. 4. –  sídl. Hloučela – C.Boudy 
sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
sídl. Hloučela – V.Špály
sídl. Hloučela – J.Zrzavého
5. 4.-   sídl. Svobody – u staré benziny
sídl. Svobody  – na okruhu
Šmeralova – proti teplárně
Šmeralova – dál k rybníku
6. 4. –  Waitova – Dr. Horáka
Mozartova
Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
B. Němcové
7. 4. –  Česká-Máchova
Riegrova
      -  Drozdovice – u trafi ky
      -  Vícovská – V.Škracha
8. 4. –  Fanderlíkova – u FTL
Fanderlíkova - školka
Kpt. O. Jaroše
Za veledromem naproti č.8
11. 4. – Šárka – Spitznerova 
Dolní – parkoviště u věžáků č. 26
Jezdecká – Puškinova
Husovo nám. – u školy
12. 4. – Arbesovo nám.

sídl. E. Beneše – za obchodem
sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní
V. Nezvala
13. 4. –Trávnická – střed
Švabinského
Svatoplukova – střed
Joštovo nám.
14. 4. – Dobrovského - Tylova
Libušínka
Dobrovského – parkoviště za obchodem
15. 4. – Nerudova – domov důchodců
Kostelecká 11-15
nám. Spojenců
Bezručovo nám.
18. 4. – Pod Kosířem - Palečkova
Rejskova
Havlíčkova 43
Volfova - Příční
19. 4. – Žižkovo nám.
Husserleho nám.
Vodní – Mlýnská
nám. T.G.Masaryka (Prior)
20. 4. – Žešov – hospoda
Žešov – u obchodu
Žešov – dětské hřiště
Žešov - hřiště
21. 4. – Domamyslice – u samoobsluhy
Domamyslice – ul. 5.května
Domamyslice – u kapličky
Vícovská
22. 4. – Čechovice – u pošty
Čechovice – Luční
Čechovice – u kapličky
Čechovická u ZD
26. 4. – Krasice – Západní
Krasice – Moravská za obchodem
Krasice – Na Brachlavě
Kosířská – Na Vyhlídce
27. 4. – Vrahovice – Trpinky
Vrahovice – K.Světlé
Vrahovice – Čechůvky točna
Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického
28. 4. – Vrahovice – u sídl. Svornosti
Vrahovice – Jano Köhlera
Vrahovice – J.Suka
Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Informace o odvozu velkoobjemových van 
můžete získat u společnosti .A.S.A.TS  Pro-
stějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 
242 185 p. Kostlán a Městském úřadě Pro-
stějov na Oboru komunálních služeb na tel. 
582 329 559 pí. Kovaříková.

JARNÍ ÚKLID 2011

INZERCE
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Realizace projektu „Vytvoření střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově“ 
se blíží ke svému závěru. 
Od svého zahájení v květnu 2009 se zúčastně-
ní zástupci města, stejně jako poskytovatelé a 
uživatelé sociálních služeb podíleli na zpraco-
vání mnoha dokumentů, s cílem zkvalitnit a 
zefektivnit poskytované sociální služby na 
území města Prostějova. Během procesu ko-
munitního plánování sociálních služeb byly 
zpracovány:
- Socio-demografická analýza města Prostějova, 
- Analýza poskytovatelů sociálních služeb ve 
městě Prostějově, 

- Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb a 
veřejnosti v Prostějově,
-  a Finanční analýza sociálních služeb ve městě 
Prostějově.
Na základě těchto dokumentů následně 
vznikly:
- Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Pro-
stějově,
- a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
ve městě Prostějově pro období let 2010 – 2013, 
které jsou k dispozici na webu města Prostějova 
www.prostejov.eu, případně fyzicky u Lukáše 
Brzosky, DiS. (sociálního kurátora MěÚ Prostě-
jov) a na informačním středisku města Prostějo-

va. Katalog se stává významným pomocníkem 
každého občana města Prostějova, který projeví 
zájem o poskytnutí jakékoliv sociální služby. V 
současné chvíli probíhá zavádění stanovených 
pravidel pro realizaci všech aktivit v oblasti soci-
álních služeb, jejichž potřeba vyplynula v průbě-
hu komunitního plánování (tzv. Implementační 
plán). K ukončení realizace projektu dojde 30. 
dubna 2011. Práce na vytyčených cílech bude 
pokračovat i nadále, aby poskytované sociální 
služby zkvalitňovaly život lidem, kteří se z jaké-
hokoli důvodu dostali do svízelné a mnohdy až 
krizové situace. 
Všem, kteří se na přípravě a zpracování těchto 

dokumentu v minulosti podíleli anebo právě 
podílí,  patří náš velký dík!
Město Prostějov realizuje projekt „Vytvoření 
střednědobého plánu rozvoje sociálních slu-
žeb v Prostějově“  ve spolupráci se Střediskem 
rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník, které je 
nositelem dotace Více o projektu na www.pro-
stejov.eu
 Ing. Martina Mařáková – vedoucí projektu
 Březen 2011

Tento projekt je spolufinancován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR

V lednových Radničních listech jsme 
Vám přinesli test s osmdesáti otázkami, 
na které jste odpovídali do připravené 
tabulky. Nyní máte možnost dovědět se, 
jak na tom se svými postoji jste.

Výsledek a vysvětlení:

Sečtěte si body v každém sloupci zvlášť. 
Výsledný sloupec s nejvyšším počtem 
bodů – je typické chování, ke kterému se 
přikláníte v případném konfl iktu či nedo-
rozumění. Jaký typ chování obvykle volíte. 
Pokud vám situace nedovoluje uplatnit 
tento 1. způsob, volíte chování, které 
máte na 2. místě. Sloupec, ve kterém 
máte jako ve druhém v pořadí nejvyšší 
počet bodů. 

Také je zajímavé, ve kterém sloupci 
máte nejnižší počet bodů. Toto chování 
uplatňujete co nejméně.  

1. sloupec – PASIVNÍ CHOVÁNÍ
– raději ustupujete v konfl iktu a nedo-
rozumění, raději se stáhnete, nejdete 
do otevřené komunikace: „však, když 
nejde o život, o co tady jde“, snažíte se 
být k druhým vstřícný a myslet na jejich 
potřeby, jste zvyklý dávat své potřeby 
stranou. Popřemýšlejte, jestli někdy stojí 
alespoň za to, říct si svůj názor, a tím dát 
druhým najevo, kde jsou taky vaše hrani-
ce. Být někdy „sobecký“ a myslet víc na 
sebe ještě neznamená být k druhým zlý.

2. sloupec – MANIPULA-
TIVNÍ CHOVÁNÍ – možná 

se vám to tak nezdálo, ale trochu té takti-
ky v lidské komunikaci umíte velmi dob-
ře využívat (i zneužívat :-)). Umíte druhé 
dostat tam, kam chcete. Umíte zakřičet 
o své potřeby. Možná se tak chováte při-
rozeně, aniž si uvědomujete, že tím druhé 
i tak trochu manipulujete. Zkuste se někdy 
druhých zeptat, jestli to, co po nich někdy 
chcete, nepožadujete manipulací, jak se 
v tom ostatní cítí?  Co vám na to odpoví? 

3. sloupec – AGRESIVNÍ CHOVÁ-
NÍ – pokud vám vyšla vysoká hodnota 
v tomto sloupci, zřejmě si pletete aser-
tivitu s agresivitou. To, že své potřeby 
otevřeně vyjadřujete, nemusí být vždy 
v pohodě. Přemýšlejte, jestli tím, že je 
vyjadřujete, respektujete také potřeby 
druhých a jejich hranice. Stává se vám, 
že druhé otevřeně hodnotíte, řeknete jim 
na rovinu, co si myslíte? Řeknete:“ten 
svetr, co máš je příšerný“...anebo řek-
nete:“ten svetr co máš, mám pocit, mně 
přijde, že ti nesluší“. Toto druhé sdělení 
respektuje hranice druhého. První sděle-
ní je agresivní. 

4. sloupec – ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
– nejvyšší počet bodů v tomto sloupci 
svědčí o snaze chovat se asertivně, při-
stupovat k druhým v komunikaci citlivě 
s respektem jejich potřeb a hranic. Umíte 
otevřeně vyjádřit své emoce i postoje, 
ale zřejmě tak činíte s respektem dru-
hých, se snahou je neurážet, nehodnotit. 
Gratulujeme k efektivnímu typu chová-
ní. Zřejmě „v tom umíte chodit“ a vaše 
komunikace sbírá své ovoce. 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V PROSTĚJOVĚ JDE DO FINÁLEKOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V PROSTĚJOVĚ JDE DO FINÁLE

1. Stres:

a)  je fyziologickým obranným mechanis-

mem, který mobilizuje organismus a 

slouží k opětovnému získání jeho rovno-

váhy, přesněji jeho vegetativní stability.

b)  stres je psychickým obranným mechanis-

mem, který mobilizuje organismus a slou-

ží k opětovnému získání jeho rovnováhy, 

přesněji jeho vegetativní stability.

2.  S tělem se při stresu děje: 

a)  ruce jsou suché a teplé. Tělo nedo-

dává krevní zásobu velkým svalům a 

tak vpůstí většinu krve do končetin.

b)  ruce jsou vlhké a studené. Tělo do-

dává krevní zásobu velkým svalům a 

tak stáhne většinu krve z končetin.

3.  S tělem se při stresu děje: 

a)  potíme se. Tělo očekává teplo z útěku 

nebo boje a produkuje pot, který má 

za úkol chladit 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 spá-

nek

6.   Zátěžový faktor v  pracovním pro-

středí je:

a)  intenzívní kontakt s lidmi (s pacienty, 

zákazníky apod.)

b)   dlouhodobý dostatek spánku při ně-

kterých zaměstnáních

7.   Pojem relaxace je v běžné mluvě použí-

ván ve stejném významu jako pojem 

a)  klid

b)  odpočinek 

8.  Technika relaxace je spjata s

a)  východními učeními a fi lozofi emi

b)  západními učeními a fi lozofi emi

Správné odpovědi: 1a,  2b,  3a, 4b, 5a, 6a, 

7b, 8a.

Blok IV- správné odpovědi:

31. 3. blok č. 8 

Fanderlíkova (Kostelecká – Nerudova), J.B.
Pecky (Dykova – pekárny), J.B.Pecky - vnit-
roblok, Krapkova, Březinova, Dykova, Filip-
covo nám.- Dykova – průchod, Bezručovo 
nám., Floriánské nám., Hliníky, Krapkova – 
parkoviště, Krapkova – zálivka, Fanderlíkova 
– parkoviště  č.p. 15-23, Resslova

5. 4. blok č. 9 

F. Nováka, Kostelecká 1 – vnitroblok, Kos-
telecká 1 – vnitroblok parkoviště,  Kostelecká 
2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, 
Martinákova, Martinákova – parkoviště, 

Martinákova – Kostelecká – chodník,   Kos-
telecká – chodník LA

7. 4. blok č. 1 

Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, 
Skálovo nám., Školní, Šerhovní,  Kramářská, 
Blahoslavova, Přikrylovo nám., Vápenice, 
Smetanovy sady

12. 4. blok č. 2 

Palackého, Palackého – cyklostezka, Pod-
jezd, Podjezd – cyklostezka, Vodní,  Vodní – 
cyklostezka, Vodní – Žeranovská – průchod, 
Žeranovská,  Žeranovská – vnitroblok, Kni-

hařská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo 
nám. – parkoviště

14. 4. blok č. 40 

Mathonova, Mathonova – parkoviště, ne-
mocnice

19. 4. blok č. 3 

Poděbradovo nám., Wolkerova, Na Spojce, 
Sušilova, Sádky, Újezd – O2 – okruh, Újezd – 
komunikace, Újezd – parkoviště, Netušilova, 
nám. E. Husserla, nám. E. Husserla – parko-
viště, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám. – 
parkoviště, Vojáčkovo nám.

21. 4. blok č. 4

Komenského – cyklostezka, Komenského, 
nám. T.G.M., Dukelská brána,  Křížkovského, 
Křížkovského – parkoviště, Lutinovova, Filipco-
vo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební

26. 4. blok č. 41 

1. polovina parkoviště Billa Plumlovská, 
parkoviště Peny market

28. 4. blok č. 10 

Josefa Lady (severní obslužná), U Stadio-
nu, Za Velodromem, Valašská,  Polišenského, 
Hacarova, Hacarova - parkoviště

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA PROSTĚJOVA

Projekt s názvem „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Prostějově“  úspěšně směřuje k ukončení své realizace.
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a sociální oblast

Občanské sdružení LIPKA Prostějov od 
1. května minulého roku realizuje dvoule-
tý projekt  podpořený z ESF, z prostředků  
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost pod názvem „Celoživotním 
vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních 
služeb“, zkráceně Vzděláváním ke kvali-
tě. Jeho cílem je vytvoření podmínek pro 
kvalitní profesní vzdělávání pracovníků 
činných v sociálních službách v souladu s 
jejich potřebami i potřebami poskytovate-
lů. Svým obsahovým zaměřením projekt 
reaguje na požadavky poslední noveliza-
ce zákona o sociálních službách v oblasti 
zvyšování všeobecných i specifi ckých od-
borných znalostí pracovníků působících v 
oblasti sociálních služeb prostřednictvím  
cíleného celoživotního vzdělávání.  

Na základě provedeného šetření vzděláva-
cích potřeb pracovníků sociálních služeb 
realizační tým projektu připravil nabídku 
celkem deseti akreditovaných vzděláva-
cích kurzů, z nichž každý je v rozsahu 8 
výukových hodin. První tři kurzy se usku-
tečnily v zimních měsících minulého roku, 
dalších sedm se uskuteční v průběhu letoš-
ního roku.  A jaká je nabídka?

1. kurz 24.3.2011  
Etika v péči o klienty v zařízení sociálních 
služeb
2. kurz 14.4.2011   
Motivace k práci, sebemotivace, význam tý-
mové spolupráce 3. kurz 
19.5.2011    
Práce se stresem a prevence vyhoření

4. kurz    17.6.2011 
Využití asertivní komunikace při jednání v 
sociálních službách
5. kurz 22.9.2011    
Osobnost a role klíčového pracovníka v soci-
álních službách
6. kurz    13.10.2011 
Komunikační dovednosti klíčového pracov-
níka s uživateli služeb
7. kurz    24.11.2011 
Problémy a konfl ikty jako součást denního 
života 

Všechny kurzy jsou akreditované MPSV ČR 
a lektorsky jsou zabezpečovány vzdělávací 

agenturou HARTMANN akademie Brno. 
Kurzy jsou pořádané neziskovou organizací 
OS LIPKA jako součást  projektu „Vzdělá-
váním ke kvalitě“ především pro vlastní pra-
covníky, zajišťující poskytování sociálních 
služeb. Volné kapacity jsou však k dispozici 
i pracovníkům dalších zařízení sociálních 
služeb v našem městě. Účast na kurzech je 
bezplatná. Výstupem každého kurzu je vyda-
né osvědčení o jeho absolvování. 
Přihlášky mohou být přijímány pouze do na-
plnění kapacity každého kurzu, tj. 20 osob.

Podrobnosti k realizaci projektu 
na  www.oslipka.cz.

Ve dnech 19. a 20. dubna 2011 proběhne již 
desátý ročník Velikonoční sbírky humani-
tární organizace ADRA. V desítkách měst 
po celé republice vyjdou do ulic dobrovol-
níci v modrých tričkách s kasičkami a za 
symbolický příspěvek třicet korun budou 
dárcům nabízet magnetku s fotografi emi 
z projektů ADRA. Do sbírky v Prostějově 
se opět se zapojí studenti středních škol. 
Vybrané fi nanční prostředky budou roz-
děleny na třetiny a použity na realizované 
projekty v zahraničí, na projekty v místě 
konání sbírky a jako pohotovostní fond, 
který je využíván při mimořádných udá-

lostech. Letos zcela jistě poputuje fi nanční 
pomoc také postiženým zemětřesením do 
Japonska, neboť ADRA dlouhodobě spo-
lupracuje s ADRA Japonsko. V České  re-
publice se využije třetina vybraných peněz 
především na projekty, které podporují 
seniory a zdravotně postižené občany. V 
Prostějově se tímto způsobem podporuje 
činnost Dobrovolnického centra ADRA. 
Občané Prostějova každoročně přistupo-
vali ke sbírce kladně, a proto doufáme, že 
i v letošním roce podpoří svými příspěvky 
činnost dobrovolníků v místě svého bydli-
ště. 

Na co vlastně potřebují dobrovolníci peníze, 
jestliže svou činnost vykonávají bez nároku 
na fi nanční odměnu? 
Každý dobrovolník má pro svou dobro-
volnickou práci uzavřené pojištění,  před 
započetím činnosti dokládá výpis z trestní-
ho rejstříku a potvrzení od lékaře. Musí být 
zajištěné prostory pro setkávání, školení a 
pravidelné supervize. O veškerou potřebnou 
administrativu spojenou s provozem dobro-
volnického centra se stará koordinátorka a 
fi nance zpracovává účetní. 
Provoz dobrovolnického centra je fi nanco-
ván ministerstvem vnitra, městem Prostě-

jovem (v letošním roce již přispělo částkou 
50 000 Kč), Olomouckým krajem, Nadací 
ADRA a dále sponzory a drobnými dárci. 
Všem, kteří věří dobrovolnické myšlence 
a podporují naši činnost moc děkujeme. 
Zkvalitnit život našich seniorů a zdravotně 
postižených spoluobčanů je naším společ-
ným cílem.   
Pokud se Vám ve dnech 19. a 20. dubna ne-
podaří potkat žádnou dvojici studentů a rádi 
byste podpořili dobrovolnické projekty ve 
městě, můžete přispět do kasiček v lékárnách 
U vlaštovky a Nový dům či v prodejně Elek-
tro Planeo.    (pet) 

Evropské peníze na podporu vzdělávání
pracovníků v sociálních službách

Velikonoční sbírka ADRA pro potřebné

Občanské sdružení Podané ruce, o.s. 
se sídlem ve Frýdku-Místku oslavilo v 
loňském roce 10 let své existence. Jeho 
největší organizační jednotka s celým 
názvem Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
Frýdek-Místek své desetileté výročí osla-
ví letos. Je tomu tedy již 10 let, co posky-
tuje naše organizace služby osobní asis-
tence seniorům a osobám se zdravotním 
postižením. V současné době působíme 
v rámci krajů Moravskoslezského, Olo-
mouckého, Jihomoravského a Zlínského, 
tedy ve všech městech uvedených krajů 
se na nás mohou občané obrátit s žá-
dostí o zajištění služby osobní asistence. 
V Prostějově a okolních obcích, jako i v 
celém Olomouckém kraji, poskytujeme 
naše služby již od ledna roku 2007. 
Služba osobní asistence se řídí potřeba-
mi a přáními klienta. Jedná se obecně 
o takové služby, které klientům umožní 
žít způsobem života, který se co nejvíce 
blíží běžnému životu nehandicapované-
ho člověka. Osobní asistentky a asistenti 
pomáhají uživatelům konkrétně při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
(např. pohyb, oblékání, podání jídla), při 
osobní hygieně (použití WC, výměna 
plen, koupání), při zajištění stravy (va-
ření či ohřev jídla), při zajištění chodu 
domácnosti (běžný úklid či nákup), asi-
stují u výchovných, vzdělávacích a akti-

vizačních činnostech, pomáhají klientovi 
dostat se k lékaři, na nákup, do školy, 
zaměstnání, do společnosti apod. a v 
neposlední řadě asistují při uplatňování 
práv klientů a při obstarávání osobních 
záležitostí (např. pomoc s komunikací na 
úřadech u osob s vadami řeči, sluchový-
mi obtížemi apod.). 
Službu nabízíme seniorům, osobám s 
tělesným, mentálním, chronickým du-
ševním, zrakovým, sluchovým, kombi-
novaným či jiným zdravotním postiže-
ním nebo chronickým onemocněním. 
Asistenci realizujeme u všech věkových 
kategorií (u dětí od 1 roku věku), a bez 
kontraindikace diagnóz. S dětmi nebo s 
občany, kteří mají omezení způsobilos-
ti k právním úkonům, jednáme vždy s 
klientem a zároveň s jeho zákonným zá-
stupcem.
Před započetím služby musí být vždy 
provedeno sociální šetření v místě, kde 
se bude asistence uskutečňovat. To pro-
vede sociální pracovnice organizace pro 
danou oblast. Zajímá se o konkrétní po-
žadavky klienta, jeho zdravotní omezení, 
pro která službu potřebuje, a samozřej-
mě podává žadateli veškeré informace o 
službě, kterou sdružení poskytuje. Pokud 
se žadatel rozhodne služeb využívat, se-
píše se o tomto smlouva. U každého kli-
enta je služba individuální dle smluvené-

ho rozsahu. Ten se dále upravuje podle 
potřeb vyplývajících ze zdravotního sta-
vu klienta.
Zajištěním osobní asistence usilujeme 
o důstojný život klienta, podporujeme 
zvýšení nebo alespoň zachování stávající 
soběstačnosti a snažíme se, aby byl kli-
ent součástí společnosti, aby z ní nebyl 
vyčleněn například tím, že je umístěn 
v ústavním zařízení. Klient díky službě 
není vytržen ze svého přirozeného pro-
středí, může i přes své zdravotní omezení 
žít doma, být se svou rodinou, vést vlast-
ní domácnost, pracovat, studovat, vycho-
vávat děti, chodit do kina, divadla apod.
Osobní asistence pomáhá přeneseně také 
rodinným příslušníkům klientů, kteří 
o své blízké pečují, ale chtějí například 
chodit do zaměstnání nebo si vyřídit 
osobní záležitosti, případně si potřebují 
od náročné péče odpočinout. 
Organizace Podané ruce, o.s. – Projekt 
OsA F-M poskytuje služby až 7 dní v 
týdnu a i 24 hodin denně, pokud ji kli-
ent oprávněně potřebuje. Průměrně 
denně poskytujeme u jednoho klienta 
cca 5 hodin. Službu zajišťujeme nejen v 
domácnosti klienta, ale všude tam, kde 
službu potřebuje, tedy v zaměstnání, ve 
škole, při volnočasových aktivitách apod. 
Pokud je klient hospitalizován a chce i ve 
zdravotním zařízení využívat našich slu-

žeb, je možné mu je po domluvě s ošetřu-
jícím lékařem zajistit.
Úhrada za poskytnutou službu se řídí zá-
konem o sociálních službách č. 108/2006 
Sb., a to je do 100,-Kč/hod. Naše cena je 
nyní 65,- – 89,-  Kč/hod., v den státního 
svátku (pokud připadá na pracovní den) 
100,-  Kč/hod.
Veškeré informace o organizaci Podané 
ruce, o.s. – Projekt OsA F-M a námi po-
skytovaných službách můžete získat na 
webových stránkách www.podaneruce.
eu.
Od 1. ledna 2011 byla v Prostějově pře-
stěhována kancelář do nových bezbari-
érových prostor na adresu Polišenského 
3/4467 (v přízemí domu s pečovatelskou 
službou). Zde Vám rády pomohou a po-
radí paní Zuzana House, sociální pra-
covnice pro oblast OlK,JmK a ZK a paní 
Ludmila Bednářová, administrativní 
pracovnice. Nové telefonní číslo na pev-
nou linku je 582 333 974, čísla na mobil-
ní telefony zůstávají nezměněna 777 011 
034, 777 011 745. Nově jsme také rozšířili 
úřední hodiny na pondělí a úterý 8:00 – 
11:30 a 12:30 – 16:00 hod., ostatní dny 
dle telefonické domluvy.

Za organizaci Podané ruce, o.s. 
Projekt OsA F-M 

Bc. Kateřina Fajstlová

Občanské sdružení Podané ruce, o.s. 
 Projekt OsA F-M v Prostějově
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Rozhled z radniční věže
Jsme rádi, že Vás, čtenáře Radničních 

listů, zaujalo téma rekonstrukce radniční 
věže a přinášíme Vám proto podrobnější 
informace o probíhajících pracích na této 
prostějovské dominantě.

Začněme ale krátkým ohlédnutím do 
historie budovy nové radnice. Samotná 
stavba podle projektu Karla Huga Kep-
ky byla schválena na zasedání obecního 
výboru v březnu 1911 a probíhala až do 
roku 1914 pod vedením Rudolfa Koneč-
ného a Josefa Nedělníka. Práce zajišťova-
lo 38 fi rem, z toho pouze 9 mimopros-
tějovských. Stavba byla dokončena 15. 
dubna 1914, úřadovat se v budově začalo 
14. května 1914.

Vznikla tak monumentální dvoupa-
trová stavba s asymetricky umístěnou 
věží, která v sobě mísí prvky historizmu 
a secese. Průčelí radnice je téměř 29 m 
dlouhé a po římsu 19,5 m vysoké. Věž má 
čtvercový půdorys o straně 9 m, ve výš-
ce 42,5 m přechází v kruh. Zděná část je 
vysoká 51 m, obě kupole a lucerna s bání 
měří dalších 15 m. Celková výška je 66 
m. Nová radnice v Prostějově patří mezi 
hodnotné a velmi cenné doklady staveb-
ního a uměleckého řemesla počátku 20. 
století nejen v rámci regionu Prostějov-
ska. Pro své architektonické a umělecké 
hodnoty byla 10. června 1993 prohlášena 

Ministerstvem kultury České republiky 
kulturní památkou.

S  dalšími podrobnostmi o průběhu 
výstavby budovy radnice, alternativními 
návrhy její podoby a dalšími zajímavost-
mi se budete moci již v  průběhu letoš-
ních prázdnin seznámit v plánované ex-
pozici uvnitř radniční věže, která dosud 
téměř nebyla využívána.

„Vedle zmiňovaných expozic si její 
návštěvníci budou moci z  blízka pro-
hlédnout i hodinový stroj a orloj, který je 
jedním z pouhých čtyř v  celé republice. 
Nejcennějším artiklem radniční věže je 
však bezesporu úžasný výhled na Prostě-
jov a široké okolí, který nemá ve městě 
obdoby a který je v současnosti jak oby-
vatelům, tak návštěvníkům města utajen. 
Každá výšková úroveň věže umožní mě-
nící se výhled na město. Hlavní vnitřní 
vyhlídka bude umístěna do 9. nadzemní-
ho podlaží ve výšce 46 m. Poslední, zpro-
středkovaný výhled na město budou za-
jišťovat čtyři web kamery otočené do čtyř 
směrů, které budou umístěné v lucerně 
věže (57 m) a budou napojeny na webo-
vé stránky města a informační systém s 
LCD panely ve vstupní části radnice,“ 
uvedl místostarosta Zdeněk Fišer.

Zpřístupnění této unikátní historické 
památky a vytvoření nové atraktivity pro 
všechny občany a návštěvníky města je 
podpořeno dotací z  Regionálního ope-
račního programu střední Morava.

Pohled z radniční věže východním směrem na náměstí T. G. Masa-
ryka. 

Pohled z radniční věže západním směrem 
na Záhoří a Drahanskou vrchovinu.

Schematický řez věží 
radnice

Stávající točité schodiště musí 
být bohužel odstraněno, pro-
tože by neumožňovalo bezpeč-
ný turistický provoz radniční 
věže. Jako vzpomínka na tem-
nější historii zůstanou v interi-
éru věže zachovány držáky na 
kulometné zbraně, které zde 
byly osazeny během 2. světové 
války.

30. března 201130. března 20111212

03_2011.indd   1203_2011.indd   12 25.3.2011   18:52:5225.3.2011   18:52:52



13

Když film promluvil…
Byla to tehdy – na přelomu 20. a 30. Let

minulého století hotová revoluce, která s

sebou smetla  spousty hollywoodských star

– které byly krásné – leč neuměly mluvit či

měly přízvuk…třebas slovenka Apolonia

Chalupcová, známá v Hollywoodu a

celém filmovém světě jako Pola Negri.  No

a i v naší republice se honem honem

všechna kina doplňovala zvukovou tech-

nologií….

Podobnou velkou revolucí v oblasti kinema-

tografie a provozování kin je digitalizace kin,

která v uplynulých týdnech proběhla i v pro-

stějovském kině Metro 70. Co to vlastně pro

laiky znamená ?  Dnes promítáme z filmu 35

mm  na promítacích přístrojích,které ve

zmodernizované podobě odpovídají v zása-

dě projektoru bratří Lumiérů. Film přichází

do kina v kopii, která po celou dobu pro-

mítání je v kině a pak se posílá do  jiného

kina.

Technologie 2 D a 3 D je v zásadě zcela jiná.

Promítá sena projektoru, který je de facto

počítačem, který film snímá ze záznamu.

Ten přijde do kina na tzv. drivu, promítač

film „nahraje“  do přístroje a zhruba dna dny

před samotnou projekcí přijde takzvaný

kód- klíč – který umožni  film v projektoru

spustit a v určené dny promítnout.  Onen

drive představuje v zásadě krabici či kufřík

velikosti krabice od bot .

Filmy kategorii 2 D se neliší ničím  jiným,

než způsobem projekce a pochopitelně kva-

litnějším obrazem, spektrem barev a kva-

litnějším zvukem.

Jiná je kategorie 3 D – která Vám umožní

prostorové vnímání. Tam jsou bezpodmíne-

čně nutné zapůjčené brýle, které vám umo-

žní film vnímat – čili radovat se – obávat se,

křičet strachem – v celém prostoru sálu, pro-

tože postavy jako by byly mezi Vámi. Toho

využívají zejména tvůrci animovaných

filmů, dobrodružných a sci-fi filmů a nezříd-

ka také hororů.

Celý tento dojem je velmi přesvědčivý a jistě

stojí za to se v prostějovském kině Metro 70

přesvědčit o tom, jak vypadá nejmodernější

filmová technologie… -ič-
Na fotografii vidíte klasickou filmovou kopii a jeden z promítacích přístrojů

v kabině kina Metro 70. Přeprava se děje buď poštou nebo dráhou. 

Prostějovská rodačka Ruth Federman Steklmacherová 
oslaví 1. dubna své 85. narozeniny

Ruth žije od 13 let v Tel Avivu v Izraeli

(dříve Palestině), kam se jí podařilo vyce-

stovat z protektorátu s posledním legálním

dětským transportem v listopadu 1939.

Společně s ní přijela i sestřenice Eva Lede-

rerová; obě je přijala do skromného bytu

4členná rodina tety Irmy z matčiny strany.

Začátky byly velmi těžké. Ruth se nejprve

učila hebrejštině, pak šít - později si šitím

vydělávala na živobytí. V roce 1946 se

seznámila se svým budoucím manželem, o

rok později se konala skromná svatba. Ruth

tam neměla nikoho z blízkých. Její rodiče

už nežili - otec, uznávaný architekt, zemřel

ještě před válkou, matka a bratr Honza

zahynuli v Osvětimi v plynové komoře.

Manžel Samo (Samuel) pracoval se svým

bratrem Jekutielem v malém hotelu Kaete

Dan (11 pokojů). V roce 1948, v den

vyhlášení samostatného státu Izrael, se

Ruth narodil syn Ami Israel. Jméno (český

překlad jména:můj národ Israel) navrhli

David Ben-Gurion a Golda Meirová, čle-

nové prozatímní vlády, kteří v jejich hotelu

tehdy pobývali. 

V roce 1951 se narodila dcera Ronit.

Během let se rodina přestěhovala do pěkné-

ho velkého bytu, z malého hotýlku Kaete

Dan se stal velký hotel Dan - první z řetěz-

ce 10 hotelů Dan roztroušených po celém

Izraeli. Patří k nim také hotel King David v

Jeruzalémě (vybud. 1929), opravili jej v r.

1957; v roce 1963 Dan Carmel v Haifě (220

pokojů), Dan Panorama Haifa, 1996 Dan

Panorama Eilat, Dan Pearl Hotel, 1999 Dan

Panorama Jerusalem atd. Hotely vedli bratři

Federmanovi, během doby se přidali jiní

členové rodiny. A po tom, co dospěli, Miki

(syn Jekutiela) a Ami, syn Samuela a Ruth.

Ruth kromě toho, že vychovávala děti a

vedla domácnost, pomáhala při dekoraci

hotelů, kreslila, malovala a po 10 let vedla

malý butik Danit, ve kterém prodávala dám-

ské oděvy vlastní výroby. Samo se stal v r.

1990 jako první Izraelec prezidentem IHA

(Mezinárodní hotel. asociace) a v Praze v

Národním divadle zahajoval kongres. Pro

oba to bylo velké zadostiučinění... Setkali se

také s prezidentem Václavem Havlem. 

Manželé hodně a rádi cestovali a při své

práci i při svých cestách poznali mnoho

významných osobností z celého světa.

V roce 2006 Ruth ovdověla, ale nadál je

velmi čilá a činná. Věnuje se cestování,

umění a hlavně své rodině  - od syna a dcery

má 7 vnoučat a 4 pravnuky.

Osobně jsme se poznaly v Bejt Terezin v

kibucu Givat Chaim Ichud při každoročním

setkání těch, kteří prošli za války Tere-

zínem, jejich příbuzných, přátel a známých.

V roce 2008 tam otevřeli další novou budo-

vu, kterou Ruth sponzorovala.

Popřejme jí do dalších let hodně zdraví, ště-

stí a spokojený a klidný život v rodině i celé

zemi! Hebrejsky Ad mea veesrim šana – Do

120 let!

Text i foto
poslala prostějovská rodačka
Eva Strnadlová, Trojanovice
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PÁTEK 1. DUBNA

16.00 Gnomeo a Julie 3D

Americký animovaný rodinný film

I s malým trpaslíkem můžete zažít velké dobrodružství… 
Režie:  Kelly Asbury,   75 min, český dabing, premiéra,

mládeži přístupný

17.30 Králova řeč 

Britské drama

Na námět skutečného příběhu krále Jiřího VI.
Oceněno Oscarem !!!!
V hl. rolích C. Firth, H. Bonham-Carterová, G. Rush,

Režie: Tom Hooper, 118 min, české titulky, premiéra,

mládeži od 12 přístupný  

20.00 Králova řeč

SOBOTA 2. DUBNA

15.00 Gnomeo a Julie  

17.30 Gnomeo a Julie  

20.00 Králova řeč 

NEDĚLE 3. DUBNA

15.00 Gnomeo a Julie  

17.30 Gnomeo a Julie  

20.00 Králova řeč 

PONDĚLÍ 4. DUBNA

14.00 Kouzelný kolotoč 

Velká Británie

17.30 Nickyho rodina  

Filmové drama

Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech
dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět.
V hl. rolích M. Slaný, K. Issová a Joe Schlesinger

režie: Matej Mináč, 102 min, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Sanctum  3D

Americký dobrodružný film

Další krok ve vývoji 3 D !!!
Režie: Alister Grierson, 109 min, české titulky, premiéra

Mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 5. DUBNA

17.30 Nickyho rodina    

20.00 Sanctum 3D

STŘEDA 6. DUBNA

17.30 Nickyho rodina    

20.00 Sanctum 3D

ČTVRTEK 7. DUBNA

17.30 Londýnský gangster

Americký krimi film

Ne každý kriminálník chce být gangsterem ! 
V hl. rolích C. Farrel,  K. Knightleyová, A, Frielová aj. 

Režie: W. Monahan,  103 min, prem., do 15 let nepřístupný 

20.00 Londýnský gangster   

PÁTEK 8. DUBNA

17.30 Londýnský gangster   

20.00 Londýnský gangster   

SOBOTA 9. DUBNA

17.30 Pouta

České filmové drama

Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku
Film oceněný pěticí Českých lvů!
V hl. rolích  O. Malý, K. Farkašová, M. Finger, L. Veselý, O.

Kaiser, I . Pazderková, J. Janěková. 

Režie: Radim Špaček, 146 min,  ŠUP, repríza, mládeži do 12

let nevhodný  

20.00 Londýnský gangster  

NEDĚLE 10. DUBNA

17.30 Pouta   

20.00 Londýnský gangster  

PONDĚLÍ 11. DUBNA

17.30 Lepší svět

Dánsko

Film byl nedávno oceněn Oscarem za nejlepší cizojazy-

čný film!

Režie: Susanne Bierová, 113 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

20.00 Londýnský gangster

ÚTERÝ 12. DUBNA

17.30 Lepší svět

20.00 Londýnský gangster  

STŘEDA 13. DUBNA

17.30 Lepší svět

20.00 Londýnský gangster

ČTVREK 14. DUBNA

17.30 Odcházení

Česká komedie

Filmové verze světově úspěšné hry Václava Havla v

jeho režii….

V hl.rolích J.Abrhám, D. Veškrnová – Havlová, E.

Holubová,  V. Chramostová, O. Kaiser, J. Dušek, T.

Vilhelmová, J. Budař, J. Lábus, J. Macháček, S.

Zindulka,  B. Seidlová, I. Uhlířová aj.

režie: Václav Havel, 92 min, premiéra, ŠUP, mládeži

přístupný

20.00 Opravdová kuráž

Americký western

Odplata si nakonec cestu najde ! Neobvyklá trojice na

stopě nebezpečného darebáka!

V hl.rolích H. Steinfieldová, J. Bridges, M. Damon

Režie: J a E. Coenové; 109 min, české titulky , premié-

ra ŠUP, mládeži od 12 let přístupný

PÁTEK 15. DUBNA

16.00 Fimfárum 3D

Do třetice všeho dobrého – tentokráte 3 D! 
Film má i čtvrtý rozměr – RADOST !
Režie: K. Dufková, V. Pospíšilová, D. Súkup, 75 min,

premiéra, mládeži přístupný 

17.30 Odcházení

20.00 Opravdová kuráž

SOBOTA 16. DUBNA

15.00 Fimfárum 3D

17.30 Odcházení

20.00 Opravdová kuráž

NEDĚLE 17. DUBNA

15.00 Fimfárum 3D

17.30 Odcházení

20.00 Opravdová kuráž

PONDĚLÍ 18. DUBNA

14.00 Alenka v Říši divů  

17.00 Biutiful

španělsko/mexické drama

Javier Bardem získal za ztvárnění hlavní role Zlatou
palmu na MFF v Cannes. Jedním okem hleděl do tváře
vlastní smrti a druhým do tváře svých dětí!
Režie: Alejandro G. Iňarritu,  148 min, české titulky,

Mládeži do 15 let nepřístupný.

Režie: Alejandro G. Iňarritu,  148 min, české titulky,

Mládeži do 15 let nepřístupný.

20.00 Biutiful

ÚTERÝ 19. DUBNA

17.30 Biutiful

20.00 Biutiful

STŘEDA 20. DUBNA

N E H R A J E M E 

ČTVRTEK 21. DUBNA

17.30 Máma mezi Marťany 3D

americká animovaná komedie

Milovu maminku unesli marťané! Jak ji zachrání ?!….
Režie: Simon Wells, 88 min, český dabing, premiéra,

mládeži přístupný

20.00 Obřad

americký thriller  

Můžeš to porazit, jen když budeš věřit…

V hl.rolích A. Hopkins, C. O´Donoghue, R. Hauer

Režie: Mikael Hafström , 114 min, české titulky, pre-

miéra, mládeži do 15 let nepřístupný

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

BIO KORUNA

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

SOBOTA 2.DUBNA

17.30 Gulliverovy cesty

Americká rodinná dobrodružná komedie, 2010, 87 min.

Režie: Rob Leterman

Hrají: Jack Black, Jason Segel a další

20.00 Gulliverovy cesty

STŘEDA 6. DUBNA

15.00 Román pro muže 

Česká komedie, 2010, 100 min. 

Režie: Tomáš Bařia

Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka a další

SOBOTA 12. DUBNA

17.30 Fotři jsou lotři

Americká komedie, 2010, 98 min.

Hrají: Robert De Niro, Ben Stiller a další

20.00 Fotři jsou lotři

ÚTERÝ 12. DUBNA

20.00 Mama Gógó

Island, 2010, 90 min.

Režie: Fridrik Thór Fridriksson

Hrají: Kristbjög Kjeld, Hilmir Snær Guðnason a další

STŘEDA 13. DUBNA

15.00 Mimina

Francie, 2010, 79 min. Dokumentární

Režie: Thomas Balmes

PÁTEK 15. DUBNA

17.30 Letopisy Narnie

Velká Británie, Dobrodružný / Rodinný

2010, 113 min. Režie: Michael Apted

Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes a další

20.00 Letopisy Narnie

SOBOTA 16.DUBNA

17.30 Letopisy Narnie

20.00 Letopisy Narnie

STŘEDA 20. DUBNA

15.00 Poznáš muže svých snů

Americko - španělská romantická komedie, 2010, 98

min. Režie: Woody Allen

Hrají: Gemma Jones, Josh Brolin a další

SOBOTA 23. DUBNA

17.30 Paranormal Activity 2

Americký horor, 2010, 91 min. 

Hrají: Brian Boland, Katie Featherston a další

20.00 Paranormal Activity 2

STŘEDA 27. DUBNA

15.00 Přestupný rok

USA / Irsko, 2010, 99 min. Romantický

Režie: Anand Tucker

Hrají: Amy Adams, Matthew Goode a další

PÁTEK 29. DUBNA

17.30 Nevinnost

České drama, 2011, 98 min.

Režie: Radim Špaček

Hrají: Ondřej Vetchý, Zita Morávková a další

20.00 Nevinnost

SOBOTA 30. DUBNA

17.30 Nevinnost

20.00 Nevinnost

Změna programu vyhrazena !

PÁTEK 22. BŘEZNA

15.30 Máma mezi Marťany 3D 

17.30 Máma mezi Mar´tany 3 D 

20.00 Obřad  

22.15 Vřískot IV.   americký horor

Nové desetiletí. Nová pravidla.
V hl.rolích N. Cambell, D. Arquettte, C. Cox -Arquetteová

Režie: W. Craven,  č. titulky, premiéra, do 15 let nepřístupný

SOBOTA 23. DUBNA

15.00 Máma mezi Marťany 3D

17.30 Máma mezi Marťany 3D 

20.00 Obřad   

22.15 Vřískot IV.

NEDĚLE 24. DUBNA

15.00 Máma mezi Marťany 3D

17.30 Máma mezi Marťany 3D 

20.00 Obřad

PONDĚLÍ 25. DUBNA

17.30 Hezké vstávání 

americká komedie

K vysněné práci dostala dvě noční můry ! 
V hl. rolích R, McAdamsová, H. Ford, D. Keatonová

Režie: R. Michell, 107 min, české titulky, premiéra

ŠUP, mládeží od 12let přístupný 

20.00 Správci osudu

americký thriller  

Ukradli mu budoucnost, teď si ji tedy bere zpět!
V hl. rolích M. Damon, E. Bluntová, T. Stamp, J. Slattery

Režie: George Nolfi, 106 minut, české titulky, premiéra, 

Mládeží od 12let přístupný 

ÚTERÝ 26. DUBNA

17.30 Hezké vstávání

20.00 Správci osudu 

STŘEDA 27. DUBNA

17.30 Hezké vstávání

20.00 Správci osudu 

ČTVRTEK 28. DUBNA

17.30 Čertova nevěsta 

Nová pohádka Zdeňka Trošky. Tentokráte plná…čertů…. 

V hl. rolích S. Laurinová, D, Suchařípa, F. Němec. 

Režie: Z. Troška, 98 minut, prem., ŠUP mládeži přístupný  

20.00 127 hodin

americké drama podle pravdivého příběhu

Režie: Danny Boyle,  93 minut, české titulky,  premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný

PÁTEK 29. DUBNA

15.30 Čertova nevěsta

17.30 Čertova nevěsta 

20.00 127 hodin

SOBOTA 30. DUBNA

15.00 Čertova nevěsta

17.00 Čertova nevěsta

20.00 127 hodin

NEDĚLE 1. KVĚTNA

15.00 Čertova nevěsta

17.30 Čertova nevěsta

20.00 127 hodin

Změna programu vyhrazena !

BIO SENIOR

BIO SENIOR

BIJÁSEK

ART FILM

BIO ROMANTIKA

BIO KORUNA
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Československo, 1982. Totalitní režim

se zdá jako nekonečný a neukončitelný.

Antonín, příslušník tajné policie, je

vnitřně neklidný, možná až psychopa-

tický násilník, plný neartikulovaného

vzteku a zoufalství. Znuděný vším

okolo sebe nasměruje své démony ke

zdánlivě čistému, spíše ale neuchopi-

telnému bodu – k mladé ženě Kláře.

Není to láska ani jiný druh čisté vášně

– pouze spalující touha po iluzi útěku z

šedivé klece a nudy. Antonínova

nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe

ho obrací nejen proti tradičním nepřáte-

lům režimu, ale i proti vlastním lidem a

systému samotnému. Pokud ale

Antonín porušuje pravidla organizace,

jíž slouží, není to gesto občanské nebo

dokonce politické – je to vzpoura čistě

osobní a zběsilá.Mozaiku typů doplňu-

je jeho mladý familiární slovenský

kolega Martin Husár, dokonalý příklad

nevědomého kariéristy, který nechápe

podstatu své práce, ani to, oč se snaží

lidé, které vyšetřuje. Stojí to v příkrém

kontrastu k tomu, jak dokonale praco-

val německý stroj Stasi a jaký slovan-

ský bordel panoval u nás. 

Špičkový potapěč Frank McGuire

(Richard Roxburgh) věnoval průzkumu

jeskyní Esa’ala v jižním Pacifiku již

mnoho měsíců. Když je ale východ

nečekaně zatopen vodou, je jeho tým,

zahrnující sedmnáctiletého syna Joshe

(Rhys Wakefield), finančníka Carla

Hurleye (Ioan Gruffudd), jeho přítelkyni

Victorii (Alice Parkinson) a bláznivého

George (Dan Wyllie) – nucen nalézt

cestu ven složitým podvodním labyrin-

tem. Velmi záhy si musí odpovědět na

nevyhnutelnou otázku: Dokážou přežít

nebo jsou uvězněni navždy? Epické 3D

dobrodružství Sanctum, z produkční

dílny trojnásobného oscarového držitele

Jamese Camerona (Avatar, Titanic),

následuje tým jeskynních potápěčů na

jejich nepředvídatelné expedici do

největšího, nejkrásnějšího a nejméně

dostupného jeskynního systému na

světě. Když je tropická bouře donutí

ukrýt se hluboko v jeskynních dutinách,

musí si poradit se stoupající vodou,

nebezpečným terénem a plíživě se vtíra-

jící panikou, jež je pohlcuje během hle-

dání zatím neznámé únikové cesty do

otevřeného moře.

SANCTUM Režie:Alister Grierson

Nový animovaný komediálně-dobrodružný

snímek Gnomeo a Julie dává nejslavně-

jšímu příběhu lásky na světě Williama

Shakespeara další rozměr. Režisérem filmu

je tvůrce Shreka 2 Kelly Asbury, scénář

napsal Mark Buton, který je autorem úsp-

ěšného Madagaskaru, což je záruka

zábavného příběhu, u kterého se budou

bavit děti i dospělí. Užít si jej můžete ve for-

mátu 3D v kinech právě v období svatého

Valentýna, což je zajisté ten nejlepší čas na

příběh lásky.

Název filmu, tedy úprava originálního

názvu hry, vychází ze slova „gnóm“, což

méně často používané označení pro trpas-

líka. Filmu se jako výkonný producent ujal

zpěvák a skladatel Elton John, jehož písně

jsou použité jako hudební doprovod.

Klasické hity se během děje střídají s

novými kusy, které napsal spolu s dlouhole-

tým spolupracovníkem Bernie Taupinem a

nazpíval s několika slavnými kolegyněmi –

o spolupráci s ním veřejně mluví i samotná

Lady Gaga či Nelly Furtado. „Je to velmi

přístupný a přímý film, zábavný a vtipný,

hodně také díky zasazení děje do typického

britského prostředí a používání hovorových

výrazů,“ říká o filmu Elton John.

GNOMEO & JULIE Režie: Kelly Asbury

Stručně o nových pohádkách: V pohádce Jak

na Šumavě obři vyhynuli se štáb filmového

týdeníku vypraví do šumavských hvozdů

odhalit pravdu o tom, zda tam opravdu žijí

nebo nežijí obři, hrající pradávnou hru „na

většího“.

V pohádce O kloboučku s pe�rkem sojči�m

aneb Kra�l měl syny, zavolá si ale pouze dva,

neboť syna Honzu nikdo nebere vážně.

Vysoko v horách si zapomněl klobouček se

sojčím pérkem a teď se mu po něm ve stáří

zastesklo. Cesty do hor jsou však složité a je

otázkou, zda dojede Rychlomilův

Bugasseratti nebo Bull-Bagr Speciál králov-

ského syna Siloslava. Nebo že by přeci jen

moped třetího Honzy? A může se královský

syn stát absolutním mistrem světa všech

závodů a všech kategorií?

Nejdelší pohádka Rozum a Štěsti řeší kardi-

nální otázku, zda se dá žít bez Rozumu nebo

bez Štěstí. Když pak spolu pan Rozum a

pánisko Štěstí uzavřou sázku, rozhodnutí o

jejich nepostradatelnosti má potvrdit hloupý

pasák prasat Ludvík.

V novém Fimfáru jsou vedle tradičních fim-

fárovských tvůrců (tandem Vlasty

Pospíšilové a Petra Poše) úplně mladí, začína-

jící tvůrci, pro které je to příležitost prokázat

svůj talent a ukázat poprvé svoje nadání

divákům ve všech českých kinech i v zahra-

ničí. Nejkratší pohádku natočilo mladé dám-

ské duo Kristina Dufková a Denisa

Grimmová Abrhámová. V nejdelší pohádce

se pak režisér David Súkup spojil se španěl-

skou výtvarnicí Patricií Ortiz Martinéz. Je to

první Fimfárum, ve kterém jsou ženy v přesi-

le. Vedle Jana Wericha tentokrát tvůrci vyzva-

li ke spolupráci např. Otu Jiráka, Jiřího

Macháčka, Miroslava Krobota, Romana

Říčaře nebo Miroslava Vladyku

FIMFÁRUM 3D Režie:Vlasta Pospíšilová

Po smrti otce, anglického krále Jiřího V.

(Michael Gambon) a skandální abdikaci

krále Eduarda VIII. (Guy Pearce), je Bertie

(Colin Firth), nečekaně korunovaný králem

Jiřím VI. Na první pohled inteligentní muž

však trpí handicapem silného zadrhávání v

řeči. Jeho žena (budoucí královna matka) po

řadě navýsost trapných situací a Bertieho

marných pokusů si s koktáním poradit

objednává svého muže zprvu anonymně k

výstřednímu australskému logopedovi.

Rozjíždí se napínavé i vtipné drama muže,

který se v zájmu svém i země podrobuje

složité a mnohdy ponižující terapii.

Aristokratická důstojnost totiž musí jít stra-

nou – logoped Lionel Logue je přesvědčen,

že všechny problémy mají původ v hlavě, a

jeho metody spočívají jednak v odkrývání

jejich kořenů, jednak ve výuce cviků i triků,

které dokonale uvolní tělo i mysl.

Už první setkání těch dvou naznačí, že to

nebude snadné. Postupná proměna jejich

vztahu je pak budována s nevídanou sce-

náristickou, režijní i hereckou pečlivostí. 

Králova řeč však zdaleka není jen o tom, jak

se král odnaučil koktat. Je především skvě-

lou studií člověka, který musí nejprve odho-

dit všechno, v čem vyrůstal a k čemu byl

předurčen, aby teprve potom mohl své

determinaci dostát.

KRÁLOVA ŘEČ    Režie: Tom Hooper 

Světově uznávaný dramatik a politik Václav

Havel se poprvé stane režisérem, aby převe-

dl na filmové plátno hru, kterou s úspěchem

uvedly domácí i zahraniční scény. Setkání

Václava Havla s filmovou režií, řečeno jeho

slovy – v závěru jeho veřejné kariéry - je

poněkud symbolické. Jeho rodina, přede-

vším v osobě jeho strýce Miloše Havla, je

úzce spojena s rozvojem československého

filmu a vybudováním domácího filmového

průmyslu v období první republiky, sám

autor odmalička toužil stát se filmovým

režisérem, dobové poměry však mu zmařily

jak studium, tak naplnění této dlouholeté

touhy.

Příběh filmu Odcházení je příběhem zlo-

mového bodu v lidském životě. Dr. Vilém

Rieger po dlouhá léta zastával funkci kancl-

éře, nedávno však o ni přišel a zřejmě se s tím

neumí vnitřně vyrovnat. I když se snaží to

nedat najevo, v podstatě se mu zhroutil svět.

Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už

za ta léta stala jeho domovem, a musí se

účastnit nedůstojné procedury oddělování

erárních věcí od věcí soukromých. Zároveň -

a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí,

svého "dvora", a uvědomit si, jak málo ho

vlastně znal. Ve filmu nejde jen o odcházení

jednoho politika z funkce, ale obecněji o sám

fenomén změny: každou vteřinu něco při-

chází a něco nenávratně odchází, nevíme

odkud se všechno vynořuje a ještě méně

víme, kam se to zanořuje. Vlastně jde o kla-

sické téma dramatu, kterým je konec. Konec

člověka. Konec epochy. Konec nějakého

společenství. Konec lásky.

ODCHÁZENÍ Režie:Václav Havel

POUTA Režie:Radim Špaček 
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Z USA zamíří Smetanovo trio do Prostějova
Klavírní tria Ludwiga van Beethovena,

Johannesa Brahmse a Bedřicha Smetany v

podání špičkového  Smetanova tria zazní v

Městském divadle v Prostějově v úterý 5.

dubna v 19 hodin. Smetanovo trio zároveň

uzavře letošní cyklus abonentních koncertů.

„Smetanovo trio, nazývané také Perlou

komorní hudby, bude v Prostějově účinkovat

bezprostředně po návratu z turné po Spoje-

ných státech amerických,“ uvedla ředitelka

Městského divadla v Prostějově Alena Spur-

ná s tím, že stejnému programu, který je při-

praven pro Prostějov, aplaudovali posluchači

v New Yorku, San Diegu, Irvinu, Minneapo-

lisu a Chicagu.

Původní Smetanovo trio založili v roce 1934

legendární český klavírista Josef Páleníček,

houslista Alexandr Plocek a violoncellista

František Smetana. Současné  trio slaví letos

10. výročí novodobé existence. Jeho členové

Jitka Čechová (klavír), Jana Vonášková-

Nováková (housle) a Jan Páleníček (violon-

cello) ve své interpretaci navazují na ideál,

který vytvořili jejich předchůdci, ale i další

významní interpreti 20. století, kteří se set-

kávali na poli komorní hudby - David Oist-

rach, Mstislav Rostropovič, Svjatoslav Rich-

ter a další. I dnešní členové Smetanova tria

jsou významní sólisté a dokazují, že základ-

ním předpokladem úspěchu každého kvalit-

ního tria je dokonalá sólistická vybavenost

hráčů. 

Cesta Smetanova tria je v poslední době

lemována mimořádnými úspěchy. Je pravi-

delným hostem významných českých pódií,

jakými jsou Pražské jaro, Janáčkův máj,

Moravský podzim, Concentus moraviae

nebo Malostranské komorní slavnosti.

Věhlas má soubor i v zahraničí, pravidelně

koncertuje ve Francii, Německu, Švýcarsku,

Velké Británii, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku,

Japonsku či Brazílii. (eze)

Prostořeká květinářka pobaví prostějovské publikum
Nejhranější světový muzikál My Fair Lady o

prostořeké květinářce v nastudování Morav-

ského divadla Olomouc uvidí ve středu 20.

dubna v 19 hodin v Městském divadle v Pro-

stějově předplatitelé skupiny B.

Dlouhou řadu let se zdálo, že nic nemůže pře-

konat diváckou oblibu Shawovy činohry Pyg-

malion. Ale stalo se, když autoři Alan Jay Ler-

ner a Frederic Loewe tuto moderní pohádku o

Popelce upravili a podložili vynikající hudbou.

Když se jich ptali kritici na důvody obliby nově

vzniklého muzikálu, odpověděli: "Bylo třeba

uvést na scénu to, co se u Shawa odbývá za ní."

Také na olomoucké scéně mělo vždy uvedení

tohoto muzikálu zcela mimořádný úspěch, což

dokumentují počty repríz. Nejnovější My Fair

Lady nastudoval režisér Gustav Skála, který je

současně i choreografem tohoto představení.

Orchestr diriguje Miloslav Oswald. V roli Lízy

Doolittlové se představí Lenka Kočišová, v

dalších pak Petr Martínek nebo Antonín Valen-

ta, Zdeňka Mollíková, Ivana Plíhalová nebo

Ludmila Machytková a další umělci olo-

moucké scény. (eze)

Fleret s Jarmilou Šulákovou nebo Szidi Tobias:
koncerty, které pohladí na duši

Dva koncerty, které budou pohlazením pro

duši, chystá v květnu Městské divadlo v Pro-

stějově. Zatímco Flereti s Jarmilou Šuláko-

vou již v Prostějově a jeho okolí účinkovali

několikrát, zpěvačka Szidi Tobias, označo-

vaná za pokračovatelku Hany Hegerové,

bude na Hané zpívat poprvé.

Dvorní kapela Valašského královstí Fleret s

Jarmilou Šulákovou vystoupí v Městském

divadle v Prostějově ve čtvrtek 5. května v

19 hodin. Královna lidové písně, folklorní

zpěvačka a nestorka tohoto hudebního žánru

Jarmila Šuláková vystupuje s folkrockovou

kapelou od roku 1994, kdy vyšlo CD

Zafúkané.V devadesátých letech hrával s

kapelou rovněž Vlasta Redl. 

Koncert Do vetra slovenské šansonové zpě-

vačky Szidi Tobias s kapelou se uskuteční v

pondělí 16. května v 19 hodin. Prostějovské-

mu koncertu předcházelo velmi úspěšné

turné s koncerty v Praze, Brně, Karlových

Varech,  Zlíně a dalších významných kultur-

ních centrech. 

Koncertní program  Do vetra  představí

písně ze zbrusu nového alba, na kterém Szidi

Tobias svým podmanivým projevem inter-

pretuje texty Michala Horáčka a Petera

Lipovského.

Snad nejlepší pozvánkou na koncert je něko-

lik vět k nejnovějšímu CD: „Její písně jsou
šálkem horkého čaje, kabátem, který vítr
neprofoukne. Jsou takové pro svou pravdi-
vost, tak jako je pravdivý vítr, všední den či
sen. Jsou hřejivým vlněným šálem, i stříbři-
tým ranním mrazem na travách. Jsou dru-
hým dechem osamělých i hostií hledajících,
štěstím milovaných i vírou milujících. Písně
zpívané do větru tančícího po zemi.“ (eze)

STŘEDA 13. DUBNA

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. Vese-

lá, D. Vdolečková, V. Burgrová, K. Vejmělková, K. Anto-

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

Režie: H. Kotyzová

PÁTEK 15. DUBNA

19.00 Divadlo Point: STRAKONICKÝ DUDÁ

aneb O naplněném snu (J. K. Tyl)

Téměř po roce se na divadelní prkna vrací úspěšná insce-

nace o věrné lásce Dorotky a napraveném rošťákovi Švan-

dovi. Klasická báchorka je hrána v novém svižnějším stylu

a zcela jistě vás nejen pobaví, ale i dojme. Hrají: K. Vejměl-

ková, G. Veselá, V. Lužný, M. Dědoch, M. Ondra, J. Hynd-

rich, M. Smékalová a další Režie: A Procházka

DERNIÉRA ! ! !

PÁTEK 22. DUBNA

19.00 Divadlo Point: KABARET EVŽENIE

Bouřlivá láska, jarní nálady, hluboké emoce, atraktivní tane-

čnice, zpustlí antihrdinové a Pan Liška. Kdo je ten záhadný

muž v pozadí? Kdo je ten fantom, ideál a hybatel? To a ještě

mnoho dalšího můžete odhalit společně se členy souboru

Divadla point. Nebude chybět ani další díl Divadélka

domeček. 

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

exkurze

Za sněženkami

do Litovelského Pomoraví

KDY: sobota 2. dubna

KDE: CHKO Litovelské Pomoraví

Odjezd: osobním vlakem v 7:26 z Prostě-
jova 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

Pomoraví - přes Čertův most, jeskyni

Podkovu a Rytířskou síň do Bílé Lhoty,

kde bude možnost prohlédnout si arbore-

tum.Cestou uvidíme sněženky a přírodní

zajímavosti, které vyčarovala řeka, např.

smuhy a tůně. 

Procházka bude doplněna výkladem o

lužním lese v Litovelském Pomoraví,

Mladečských jeskyních či Řimických

vyvěračkách. 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, baterku.

tvořivá dílna

Keramika:

Velikonoční dekorace

KDY: pondělí 4. dubna od 16 do 18

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov

Výroba dekorativních předmětů s veliko-

noční tematikou.

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100

Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

terénní exkurze

Hledání jara na Záhoří

KDY: sobota 9. dubna

KDE: sraz účastníků v Určicích u

hřbitova v 8,45 hod.

autobusová linka odjíždí z Prostějova

do Určic v 8:15 z autobus. nádr.

Geologická, archeologická a botanická

vycházka lesy oblasti Záhoří (Určice,

Zámčisko, Špičákova skála, studánky,

zaniklá ves Ctětice, Chlum, Všetičkova

skála, Seloutky). Odborní průvodci

Lubomír Kaprál, Vlaďka Jašková a Blan-

ka Veselá. Exkurzi spojíme s celostátní

akcí Hledání jara, které v letošním roce

poznáme podle toho, zda kvete pampeli-

ška, poletuje bělásek řeřichový a pot-

káme žábu.

Vycházku ukončíme v Seloutkách.

tvořivá dílna

Zahradní dekorace z květi-

náčů

KDY: pátek 15. dubna od 16:00 do

18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov

Doneste si s sebou různě velké hliněné

květináče. Poplatek: 50 Kč na osobu.

exkurze

Archeologická vycházka 

Terezským údolím

KDY: sobota 16. dubna

KDE: sraz v 10 hod. na nádraží v

Náměšti na Hané, odjezd vlaku z Pro-

stějova v 9:26 z hl. nádraží

Vycházka po stopách pravěkého osídlení

s archeologem Dr. Miroslavem Šmídem.

Navštívíme Rmíz a Křemelu, poté se

Terezským údolím vrátíme zpět do Nám-

ěště.

tvořivá dílna

Keramika:

Velikonoční dekorace

- glazování

KDY: pondělí 18. dubna od 16 do 18

hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov

Glazování velikonočních dekorativních

předmětů z keramiky.

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek

100Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

akce pro školy

Hody, hody, doprovody

KDY: úterý 19. 4. a středa 20.4.

od 8:30 do 12:30 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov

Velikonoční program o tradicích jarních

svátků, ochutnávka velikonočních a jar-

ních dobrot, tvoření ozdob s využitím

přírodních materiálů.

Programy jsou určeny pro ZŠ - nutno se

předem objednat na adrese iris@iris.cz

nebo telefonicky na 582 338 278,

603 298 039.

Program je vždy pro jednu třídu a trvá 60

minut. Cena 20 Kč za žáka. 

akce pro děti

Zelená stezka – Zlatý list

KDY: čtvrtek 28. dubna

KDE: biokoridor Hloučela

Místní kolo přírodovědné soutěže pro

děti ze zájmových oddílů či žáky škol

„Zelená stezka – Zlatý list“.

Přihlášky přijímáme do 20. dubna.

osvětová akce pro veřejnost

Den Země

KDY: sobota 30. dubna

od 8:30 do 13:00 hodin

KDE: náměstí T.G.M. v Prostějově 

Tradiční Ekojarmark u příležitosti oslav

Dne Země s ukázkami lidových řemesel,

ochutnávkou pokrmů z biopotravin,

bohatým kulturním programem v podobě

divadelních a tanečních vystoupení, živé

hudby a hravých aktivit pro děti. Opět

nebudou chybět ani živá zvířata. 

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,
SFŽP a MŽP v rámci projektu

Přírodě OK+,
MŽP v rámci projektu

„Od pramene až k nám“.

www.iris.cz

8. 4. 18.00 – 22.00 hodin - Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce.
Vstupné: 60 Kč

9.4. 10.00 – TANEC, TANEC -  krajská přehlídka dětských skupin scénického tance a krajská
přehlídka scénického tance mládeže a dospělých TANEC, TANEC 2011 v Městském divadle (postup na celo-
státní přehlídku do Kutné Hory a Jablonce nad Nisou). Vstup volný

16.4. 10.00 hodin – ROZTANČENÁ SCÉNA – krajské kolo přehlídky dětských  národopisných
souborů  v Městském  divadle (postup na celostátní a zemskou přehlídku). Vstup volný.

18.4 9.00 hodin - O hanáckyho kohóta - postupové krajské kolo pěvecké soutěže dětí základ-
ních škol ve zpěvu lidových písní.. Nejlepší čtyři zpěváci budou reprezentovat Hanou v celostátní soutěži
ve Velkých Losinách.

19.4. 9.00 a 10.15 hodin – JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL (Divadlo HP, Praha)
– půvabný pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné pekařce Jíře vychází z lidového přísloví – „Pýcha
předchází pád“. Ale protože je to pohádka, tak končí pohádkově. Vždyť vlastnosti jako štědrost, laska-
vost a soucit patří k nejcennějším a stojí za to o ně bojovat. 
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

20.4. 9.00 a 10.15 hodin – JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL (Divadlo HP, Praha) 
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

20.4. 10.00 – 17.00 hodin – VELIKONOCE V LIDOVÝCH ŘEMESLECH
– tradiční prodejní a inspirativní akce pro širokou veřejnost s ukázkami práce lidových řemeslníků. 
Ve foyer kina Metro 70. 
Vstupné: 5,- Kč

22. 4. 18.00 – 22.00 hodin - Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce.
Vstupné: 60 Kč

22.4. 13.00  a 15.00 hodin – náměstí T.G. Masaryka - Honění Jidáše
– tradiční velikonoční obchůzka chlapců ze souborů Klásek a Kláseček z Kralic na Hané, kteří  svými řeh-
tačkami a koledami nahrazují zvuk utichlých zvonů. Honění Jidáše patří ke starodávným lidovým zvy-
kům, které se ještě v některých oblastech na Hané v různých obměnách dochovaly.

27.4. 19.00 hodin – Divadelní kavárna – ABY BYLO JASNO
– komedie o jednom velkém  nedorozumění. Mladý pár Ginny a Greg se nezávisle na sobě sejdou v domě
starších manželů Sheily a Filipa. Ginny tam jede ukončit svůj vztah s Filipem (jejím bývalým šéfem) a
Greg proto, aby poznal Filipa a Sheilu, o kterých si myslí, že to jsou Ginnyni rodiče. Kdyby Sheila tolik
neprovokovala, kdyby si Ginny nepsala adresu milence na krabičku od cigaret, kdyby Greg nenašel pod
postelí ty pantofle a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo fajn. Takhle ale všichni čtyři zažijí
horké letní odpoledne, na které jen tak nezapomenou.
Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová, Otto Kallus 

Vstupné: 150,- Kč Předprodej a prodej vstupenek v pokladně kina Metro 70.

4. 4. - 4. 5. Václav Ševčík – Kresby – Akvarely
Dětský svět ve fotografiích z Atelieru Ševčík
Vernisáž:  4. 4. 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. čísle 582 329 620. 

14.4 9.30 hodin Akademie třetího věku. „OKO – DO DUŠE OKNO“
- přednášky lékařů neodmyslitelně patří k našim oblíbeným tématům. Tentokrát jsme mezi nás pozvali
oční lékařku MUDr. Miloslavu Novákovou, a ta nám snad také prozradí, co je pravdy na výše uvedeném
přísloví. 
Vstupné: Bez pololetní průkazky: 30,- Kč

11. 4. 14.00 hodin Setkání jubilantů města Prostějova
- kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

14. 4. 9.20 a 10.30 hodin Vítání občánků
(obřadní síň prostějovské radnice) v Prostějově

Výstavy:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost :

program na duben 2011
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Hlavní budova nám. TGM:

Stálé expozice:

Geologie a paleontologie Prostějovska

Pravěk Prostějovska

Haná Jana Zbořila

Život a dílo Jiřího Wolkera

Hodiny a hodinky

Výstavy:

1. 3. – 28. 4.

Zpátky do pohádky

10. 3. – 26. 6.

Kámen mluví - výstava prací vyzrálé

osobnosti českého sochařství.

17. 3. – 1. 5.

Starý ještěr Petr Bezruč

10. 3. – 26. 6.

Kámen mluví

17. 3. – 1. 5.

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV

31. 3. – 29. 5.

Létající rabín

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Uplynulo skoro 11 měsíců, co se před-

stavil na společné výstavě v Galerii

Nemocnice Prostějov díky společnosti

AGEL a.s. spolu s ak. malířkou Ivanou

Svobodovou svým dílem i ak. malíř

Jindřich Modráček. Šlo jen malé před-

stavení obou umělců. Nicméně zájem

veřejnosti vedl J. Modráčka k rozhod-

nutí se do Prostějova vrátit. Pro tuto

příležitost - (výstava probíhá v RIC Pro-

stějov - Zámek 4. - 18.dubna t.r.) připra-

vil  nová díla zejména menšího formátu

než dosud tvořil.

Jindřich Modráček (1943), dlouholetý

asistent profesora AVU Karla Součka,

jehož rozměrné obrazy plné dominant-

ních barevných ploch jsou i v permanent-

ní krizi malby, dokladem toho, že právě

malba, ať se o ní říká a píše cokoliv, jen

tak nezemře. 

Životní osudy se odvíjejí jakoby náhodně.

Přitom však skutečná tvůrčí osobnost

dosahuje své jedinečnosti v průsečíku nej-

různějších vlivů. Teprve v době zralosti,

kdy se dovršuje i její dílo, a dosahuje vše-

obecně platných hodnot, se hledají pra-

meny a zdroje oné síly, která formuje

umělcovu osobnost. Život však bývá ve

skutečnosti mnohem složitější. Je ovli-

vňován jedinečností osobnosti i charakte-

rem sociální skutečností.

Modráček maluje zejména na barevná

pozadí a srší divokou barevností. Dnes

hlavně pracuje s akrylem ale i olej je v

jeho rukou dokonalým médiem. Akryl je

jeho svobodným protipólem, je živý a

otevřený okamžitým nápadům, pocitům i

rychlým korekcím.

Obraz je pro něj bezprostřednějším otis-

kem, je vlastně intenzivnějším vzhledem

do soukromí jeho ateliéru i samostatného

procesu tvorby.

„ baví mě hrát si s barvami, tvarem a plo-

chou. Zachycovat jiným pohledem to, co

lidé vidí v běžném životě kolem nás,

přírodu, knihy, výstavy ,..  když jej toto

dění inspiruje a probouzí představy obja-

sňuje svůj zdroj inspirace Modráček.

Tím, že akryl vzniká rychleji a s větším

automatismem než olej, může do něj

autor promítnout větší dynamiku a bez-

prostřednost.

Zcela jistě si prostějovská odborná i laic-

ká kulturní veřejnost nenechá ujít nezvy-

klý přístup umělce k tvorbě a projevu jeho

myšlenek. Jaroslav Režný

Malba nezemře,

dokud budou tvořit ……

Akademický malíř Jindřich Modráček

Stanislav Liška patří k těm mužům a

ženám, kteří slova o věrnosti Českosloven-

ské republice naplnili v těžkých dobách let

1939 – 1945 doslova a do písmene. V osm-

nácti letech utekl z tehdejšího Protektorátu

okupovaného Němci do Polska.  9. srpna

1939 byl prezentován u čs. vojska v Kra-

kově. Po porážce Polska odjel do Francie,

již jako voják Čsl. armády a po výcviku v

Agde se účastnil bojů ve Francii. Po obsa-

zení Francie Němci byl evakuován do

Anglie. Tam absolvoval celou řadu kursů a

sloužil jako tankista v 1. Čsl. obrněné bri-

gádě, které velel jeho jmenovec, brigádní

generál Liška. Pod jeho velením se účast-

nil bojů při obléhání přístavu Dunkerque. 

Po ukončení II. světové války sloužil v

důstojnických hodnostech v nově budo-

vané Československé armádě opět u tan-

kového vojska. Radost z vítězství ale Sta-

nislavu Liškovi, stejně jako mnoha dalším

hrdinům boje proti fašismu, ať už na které-

koliv frontě tohoto boje, nevydržela, bohu-

žel, dlouho. Již v lednu 1949 byl zatčen,

odsouzen za „velezradu“ a vězněn do květ-

na 1960. Spravedlnosti se dočkal až po 17.

listopadu 1989, kdy byl rehabilitován a

povýšen do hodnosti plukovníka. Po záslu-

ze byl mnohokrát oceněn, a tak k jeho

válečným vyznamenáním přibyla řada

dalších, mj. jako výraz poděkování za

aktivní účast na znovuobnovení Českoslo-

venské obce legionářské. Velkou poctou se

pro něho stalo i udělení Ceny města Pro-

stějova, ale zejména rozhodnutí prezidenta

Francouzské republiky, kterým mu k 50.

výročí spojenecké invaze do Francie udělil

nejvyšší francouzské vyznamenání a plk.

Liška se tak stal rytířem francouzské Čest-

né legie.

Plk. Stanislav Liška, předseda prostějov-

ské Jednotky Československé obce legio-

nářské, čestný předseda OV Českého

svazu bojovníků za svobodu a zasloužilý

člen Konfederace politických vězňů si po

právu zaslouží naši úctu a poděkování.

Bratře plukovníku,přejeme Ti vše dobré.

Miroslav Pišťák,
starosta města Prostějova

18. března se dožil 90 let

Stanislav Liška, plk.v.v.
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Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Komenského 6

uvádí  

Kabaret skupiny SCREAMERS
“SCREAMERS V ŘÍŠI DIVŮ“

čtvrtek 14. dubna 2011 v 19.00 hod.
Vstupné: 300,- 280,- Kč.
Předprodej: 582 333 003
produkce.sdpv@centrum.cz, www.sdpv.cz
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Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA DUBEN 2011:

*HUDEBNÍ OBOR:

13. 4. 2011 – sál ZUŠ v 17.00 hod.

A. Dvořák a jeho současníci 

Koncert ke 170. výročí narození A. Dvořáka¨

19.4. 2011  - přednáškový sál ND v 19.00 hod.

Zahajovací koncert PDH BRASS 6

Žesťová formace, umělec.vedoucí R. Kozánek

20.4. 2011 – sál ZUŠ v 1.,30 hod.

I. absolventský koncert žáků ZUŠ 

27.4. 2011 – sál ZUŠ v 17,30 hod.

II. absolventský koncert žáků ZUŠ

28. 4. 2011 – sál ZUŠ v 17.00 hod. 

Besídka žáků soubory, komorní soubory 

1. 5. 2011 – sál Městského divadla v 18.00 hod. 

Koncert Dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose a M. Absolonové

*LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

13. 4. 2011v 19.00 hod. v Divadle POINT

DS Bombičky uvádí reprízu představení SexBombičky

4 trochu lechtivé povídky na téma 7 plus 1

Režie : Hana Kotyzová

*TANEČNÍ OBOR 

14. 4. 2011 – sál Městského divadla v 

Studánko, Rubínko aneb Tanečníci oslaví jaro

Akademie žáků tanečního oboru  

*VÝTVARNÝ OBOR :

Galerie Linka – Kravařova ul.  

Výstava fotografií „ INTERMEZZO“ 

Michal Kriška a Zdeněk Pella 

POZVÁNKA NA FESTIVAL 
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY 2011

Již po devatenácté se uskuteční hudební

festival Prostějovské dny hudby. Festival

zahájí žesťová formace BRASS 6 dne 19.

dubna 2011  v 19 hodin v přednáškovém

sále ND. 

Soubor je mladý a ambiciozní, věkový

průměr je kolem 30ti roků. Členové soubo-

ru  jsou špičkoví hudebníci, vítězové mnoha

mezinárodních soutěží a sóloví hráči sym-

fonických orchestrů. BRASS 6 se prezentu-

je jako  „soubor s repertoárem bez hranic“ a

jejich dramaturgie sahá do období baroka,

renesance, klasicismu, romantismu, ale i

jazzu a rocku.

Během festivalu uslyšíme celkem 13 kon-

certů a závěrečný koncert bude patřit kon-

certnímu duu z USA :.Natalia Khoma – vio-

loncello, Volodymyr Vynnytsky – klavír.

Příznivci dechových orchestrů si nenechají

ujít přehlídku  orchestrů 13.5. na nám,

TGM, kde si vyslechneme velké dechové

orchestry z Ostravy a Prostějova a z Proti-

vanova přijede Holóbkova mozeka. Ten,

kdo 1. máj oslaví v Prostějově, může den

zakončit návštěvou koncertu „Zůstávám

dál“ našeho dechového orchestru, který

doprovodí Moniku Absolonovou. Kdo má

rád hudbu propojenou s recitací, tak bych

mu určitě doporučila Koncert komorního

orchestru Ars Collegia s uměleckým před-

nesem v podání pana  Ladislava Lakomého.

Na festivalu nebudou chybět tradiční kon-

certy jako jsou: Jarní  koncert pěveckého

sboru  Vlastimila, chrámové koncert

komorního orchestru ZUŠ a pěvecký sbor

ZUŠ. Poprvé v Kapli hlavního kostela je

naplánován komorní koncert, ve kterém

Zlata Šobrová doprovodí na kytaru  zpěva-

čku Andreu Jurenkovou.

Doufám, že z pestré nabídky festivalu si

posluchači vyberou svůj oblíbený žánr a že

festival svojí účastí podpoří. Nad festivalem

přebírá záštitu starosta města Prostějova

Miroslav Pišťák Poděkování rovněž patří

městu Prostějov, které finančně festival

podporuje. Eliška Kunčíková

Prkna sálu prostějovského Městské-

ho divadla 14. dubna 2011 budou

patřit tanečníkům Základní umě-

lecké školy Vl. Ambrose.

Název „Studánko“, „Rubínko“ si pro

své taneční vystoupení vypůjčili žáci ze

stejnojmenné knihy Jiřiny Rákos-

níkové. Autorka a choreografka již

vydala úspěšné tři publikace věnující se

rodičům a  dětem.

Jaro a tedy sluníčko, voda a kytičky

jsou hlavním tématem sbírky  říkadel a

písniček „Studánko“,“ Rubínko“.

Hudba skupiny Hradišťan doprovází

taneční choreografie celé první části.

Paní učitelka Pavla Jahodová připravila

na vystoupení  137 žáků a žákyň tane-

čního oboru ZUŠ Vl. Ambrose  pro

jarní „Otevírání studánek“.

V druhé části programu se představí

starší žáci tanečního oboru, absolventi

I. a II. stupně i členové tanečních sou-

borů“ Buď ZUŠ“ a „Buď ZUŠ Junior“,

kteří již předvedli své taneční umění

úspěšně v Praze, Brně  i po boku

budoucích profesionálů z taneční kon-

zervatoře Taneční centrum Praha.  Uvi-

díme choreografie rozličných směrů a

žánrů.

Oslavte příchod jara s tanečníky ZUŠ

Vl. Ambrose 14. dubna v 18 hod v

Městském divadle v Prostějově

Studánko, Rubínko
aneb Tanečníci oslaví jaro

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose
a Městské divadlo v Prostějově
pořádají pod záštitou starosty města Prostějova

Prostějovské dny hudby 2011

19. ročník festivalu
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MĚSÍC SE SLAVNOSTNÍ  PŘIPOMÍNKOU PADESÁTÉHO VÝROČÍ
STARTU PRVNÍHO KOSMONAUTA

7. 4. V 18. 00 PŘEDNÁŠKA „POZVAL NÁS VŠECHNY DO VESMÍRU“

Padesáté výročí letu prvního kosmonauta světa

Jurije Gagarina. Smělé plány a tvrdá realita prvních

pilotovaných kosmických letů v Sovětském svazu i

ve Spojených státech: pohled do zákulisí zrodu svě-

tové pilotované kosmonautiky. Přednáší: Ing.

Tomáš Přibyl (*1975), Brno – publicista a konzul-

tant v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti. Autor řady publi-

kací vydaných u nás i v zahraničí. Sběratel podpisů kosmonautů. Spolupracuje s řadou kos-

mických středisek a muzejních institucí celého světa. Osobně se setkal s téměř stovkou kos-

monautů. Nositel Ceny města Brna za žurnalistiku a publicistiku (2002). Osobní stránka:

www.kosmonaut.cz, E-mail  tp.pribyl@seznam.cz . Vstupné 20 Kč.

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA K 50. VÝROČÍ ČINNOSTI HVĚZDÁRNY 
21. 4. V 18. 00 „ČASOVÉ SMYČKY V LITERATUŘE, VE VĚDĚ A VE FILOZOFII" 

Zdravému rozumu se jeví návrat do minulosti jako holá nemožnost. První,

kdo o něm uvažovali, nebyli vědci, ale spisovatelé. Důstojné místo mezi

nimi zaujímá se svým "výletem pana Broučka" Svatopluk Čech. Díky

obecné teorii relativity se "časové smyčky" později staly námětem vědec-

kých prací a filozofických zamyšlení. Přednáší: prof. RNDr. Jan Novot-

ný, CSc. (*1944), Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta

Masarykovy univerzity, Brno. E-mail: novotny@sci.muni.cz. Fyzik, filo-

sof, publicista (např. viz Listy – časopis pro politickou kulturu a občanský

dialog), překladatel, žije v Brně. Vstupné 20 Kč.

4. – 10. 4. ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU 

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 pozorování Slunce. Nutnou podmínkou

pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer (neplatí 7. 4. – večerní přednáška) ve 20. 30 hodin na pozo-

rování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání

pozorování je bezmračná obloha. 

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

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

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

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

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALE-

KOHLEDY se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 7. 4. a 21. 4.

– večerní přednášky) od 20. 30 do 21. 30 hodin. 

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

cem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a děti 30 Kč.

7. 4. – MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA POŘADŮ

K 50. VÝROČÍ ČINNOSTI HVĚZDÁRNY URČENÁ DĚTEM:

9. 00 hodin – Jak si mlsné medvídě chtělo líznout mlíčka z mléčné dráhy

10. 30 hodin – Měsíc u krejčího

13. 30 hodin – První „kosmonauti“

15. 30 hodin – Jarní obloha

MĚSÍC U KREJČÍHO

4. – 8. 4. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU

DUBNOVOU STŘEDU V 15. 30 HODIN.

Měsíc by si rád nechal u krejčího ušít kabátek. Jak to však udě-

lat, když Měsíc přichází na zkoušku pokaždé jiný. Jednou je

tenoučký, jindy krásně kulatý. Zvládne krejčí slibovaný kabátek

ušít? Následuje vysvětlení fází Měsíce. Vstupné 10 Kč. Rodinné

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

10. 4. VE 14. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU

SOUTĚŽÍ 2010/11  „MALÁ TĚLESA SLUNEČNÍ SOU-

STAVY“ – NEBEZPEČÍ Z VESMÍRU

Soutěži bude předcházet povídání o tělesech, která ohrožují

Zemi. 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. Dubnová setkání

budou věnována kosmonautice. 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 progra-

mů z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 14., 28. 4. v 16. 30 hodin a 7. a 21. 4.

v 18. 00 hodin.  Obsahem setkání budou lekce o planetách typu Jupitera. Jednorázo-

vý 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

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

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

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

Výstavy také zdarma zapůjčujeme.

Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci březnu tel. 582 344 130 

PRVNÍ KOSMONAUTI
V letošním ročníku Radničních novin se

budeme na tomto místě zabývat kosmonauti-

kou. Oborem s nesmírně dynamickým vývo-

jem od samotného počátku své praktické éry.

Můžete podo-

tknout, že toto

v současnosti

platí pro všech-

ny obory. Sou-

hlasím a

dodávám, že

však ne každý

obor lidské čin-

nosti má tak

vysoké prefe-

rence i finanční dotace a z toho vyplývající

možnost aplikace nejprogresivnější techniky i

technologií.

Za počátek tzv. praktické éry kosmonautiky

je označován 4. říjen 1957, kdy se tehdejšímu

Sovětskému svazu podařilo vypustit první

umělou družici Země – legendární Sputnik.

Za tímto činem musela stát nějaká osobnost a

mimo další i konstruktér rakety, budovatel

startovací základny a další. A tomuto činu

musela předcházet dlouholetá práce teoretiků,

experimentátorů i prostých nadšenců, která

později vyvrcholila i dalším milníkem v kos-

monautice – startem prvního člověka do

kosmu. Stalo se tak 12. dubna 1961, tedy

právě PŘED PADESÁTI LÉTY.

Už počátky tzv. praktické éry naznačily, že

její další kvalitativní rozvoj bude vyžadovat

přítomnost lidského faktoru v kosmu. Bylo

tedy třeba ověřit, zda se lidstvu podaří tento

úkol splnit. Stručně řečeno, jednalo se o to,

zda vůbec umíme člověka do kosmu vypustit

a postarat se o jeho bezpečný návrat. To tehdy

mj. vyžadovalo odpověď na otázku, jestli

vůbec člověk může žít a přežít v extrémních

podmínkách relativně malé kosmické kabiny,

osamocen a zda tam (nebo mimo kabinu)

může vykonávat nějakou smysluplnou čin-

nost. Na kosmickou kabinu tehdy nebyly kla-

deny žádné extrémní požadavky. Měly zajis-

tit krátkodobý pobyt člověka ve vesmíru i

jeho návrat na Zemi a to i za nouzových pod-

mínek. Tyto podmínky jako první splnila

ruská kosmická loď Vostok (mimochodem

svoje jméno obdržela, až se vrátila na Zemi)

konstruovaná pro jednoho kosmonauta, který

se měl mimo Zemi zdržet týden, maximálně

však deset dní. Loď tvořily dvě části – pilotní

ve tvaru koule o průměru 2,3 metru a hmot-

nosti 2400 kg, a přístrojová ve tvaru válce

obsahující mj. brzdicí motor a palivo pro něj.

Kosmonaut celý let absolvoval ve velmi

hmotném skafandru a usazen byl v katapulto-

vacím křesle, neboť přistával mimo kosmic-

kou loď! Tím prvním kosmonautem se stal

dnes už legendární Jurij Alexejevič Gagarin,

který v lodi Vostok 1 jedenkrát za 108 minut

obletěl zeměkouli (viz první barevné foto

zobrazující Gagarina a Koroljova).

O necelý rok později, 20. února 1962, násle-

doval Gagarina jeho americký kolega John

Herschel Glenn Jr. (viz černobílé foto z té

doby), který v lodi Mercury (Friendship 7)

obletěl zeměkouli třikrát. Tato kosmická loď

byla také určena pro jednoho kosmonauta s

maximální dobou pobytu jednoho dne na

nízké oběžné dráze. Měla kuželovitý tvar s

maximálním průměrem 1,8 metru a její délka

byla 2,7 metru. I v této lodi byl kosmonaut po

celou dobu letu ve skafandru. Podruhé se

Glenn podíval do vesmíru 29. října 1998 (viz

barevné foto) na palubě raketoplánu Discove-

ry v rámci mise STS-95. Tehdy byly studo-

vány důsledku vesmírného letu pro starého

člověka. Glennovi tehdy bylo 77 let a dodnes

je nejstarším astronautem. Jeho účast v devíti-

denní misi byla nemálo kritizována jako

pouhý výlet pro politika, kterým se mezitím

stal. Oponenti však namítali, že Glennův let

nabídl i hodnotná výzkumná data, protože

mezi jeho dvěma pobyty ve vesmíru uběhlo

35 let, což byl a je naprostý unikát.

Jiří Prudký
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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 

DUBEN NA TÉMA ZELENÁ PŘÍRODĚ

Jak podpořit zdraví na jaře

beseda o prevenci, bylinkách, aromaterapii i výživě

v úterý 12.4. 8.30 - 9.30 v MC sídl.Svobody

přihlášky v MC, běžný provoz od 9.45

Pojeďte s námi za zvířátky!

společný výlet do ZOO Vyškov pro rodiče s dětmi

v úterý 19.4. dopoledne 

přihlášky a informace v MC, obě pracoviště jsou v tento den uzavřena 

Emoce v našem životě a jak na ně

celodenní seminář pro rodiče – jak zvládat emoce svoje i svých dětí

v sobotu 16.4. v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Jak se připravit do školky?

beseda pro rodiče s dětmi, které se chystají na vstup do MŠ

ve čtvrtek 7.4. 8.30 - 9.30 v MC sídl.Svobody, přihlášky v MC

běžný provoz od 9.45

Čarodějnický víceboj

tradiční čarodějnické dopoledne pro malé i velké

ve čtvrtek 28.4. od 9.30 na zahradě MC Dvořákova,

obě pracoviště MC jsou uzavřena

Čtyři dohody - povídání o indiánské moudrosti

beseda se Z.Zibby Ellerem, který žil řadu let mezi indiány v Kanadě

ve středu 27.4. v 18 hodin v MC sídl.Svobody, rezervace míst v MC

Kreativní večer -Malování na sklo

středa 13.4. od 18 hodin v MC Dvořákova, přihlášky předem v MC

Masáže pro maminky

v pátek 15.4. v MC sídl.Svobody v době dopoledního provozu,

objednávky v MC

Výživa a psychomotorický vývoj dětí

beseda pro maminky s miminky

v průběhu Hopsánek a zpívánek s miminky

ve středu 13.4. ve 12.00 v MC sídl.Svobody

Předporodní kurz, baby masáže, těhotenské cvičení

a cvičení s miminky

informace a přihlášky Bc.Pavlíková tel. 728233904

vždy ve středu odpoledne v MC Dvořákova

CELÝ DUBEN V RÁMCI KAŽDODENNÍCH VÝTVARNÝCH

AKTIVIT PROBÍHÁ RECYKLOVANÉ TVOŘENÍ

Dne 3. března 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.

Nela Mücková

Nela Molatová

Adam Kratochvíl

Adam Pudil

Kamila Pospíšilová

Vanessa Langerová

Tereza Marciánová

Soraya Manuela Galetová

Julie Nováková 

Emma Indráková

Nicol Mikešová

Kristýna Petrásková

Ondřej Tomec

Sofie Kvíčalová

Lucie Čúzi

Petr Šimon

Lucie Bodrogiová

Filip Přikryl

Samuel Tichý

Adéla Novotná

Ben Brůžek

Filip Mouka

Elena Kotupasová

Markéta Brandecká

Aneta Kadlecová

Matyáš Drnovský

Samuel Ryšavý

Laura Benešová

Lukáš Marek

Cipísek zahájí turistickou sezonu

S probouzejícím jarem se i Cipísek pomalu vydává s dětmi do přírody. Kdo má

nebo měl malé děti ví, jak je někdy velmi obtížné stále vymýšlet nové a nové akti-

vity, často maminky tráví spoustu času s dětmi samy a vyjíždět na výlet je náro-

čné. Proto Mateřské centrum Cipísek připravuje stejně jako loni pro rodiče s

dětmi řadu výletů do přírody i za poznáním. Turistickou sezonu zahájí Cipísek v

dubnu a bude v nich pokračovat i v dalších jarních a letních měsících. V loňském

roce proběhlo úspěšně několik výletů- na kozí farmu, za vodníkem k přehradě, do

olomoucké ZOO či několik výprav do lesa na Bělák za panem myslivcem.

Noc s Andersenem

ICM Prostějov se letos připojí již popáté k

akci zaměřené na podporu dětského čte-

nářství, kterou je tradiční Noc s Anderse-

nem. V pátek 1. dubna 2011 budou mít děti

ve věku 8 – 12 let možnost strávit večer a

noc ve společnosti čarodějných pohádko-

vých postav v budově Cyrilometodějského

gymnázia a MŠ v Prostějově. Čeká nás spo-

lečná večeře a program plný her, pohádek,

soutěží a zábavy. Tematický kostým je vítán,

od čarodějnic až po kouzelné tvory. Více

informací najdete na www.icmprostejov.cz.

Den internetu zdarma

U příležitosti Evropského dne informací pro

mládež (17. dubna) připravuje ICM Prostě-

jov na pondělí 18. dubna 2011 pro veřejnost

Den internetu zdarma. Přijít můžete kdykoli

v otevírací době ICM. Více informací najde-

te na  www.icmprostejov.cz. 

Velikonoční prázdniny

ICM Prostějov bude mít v době velikono-

čních prázdnin, tj. ve dnech 21. - 25. 4. 2011,

otevřeno pouze ve čtvrtek 21. 4., a to od

10:00 do 16:00 hod., ve dnech 22. - 25. 4.

bude ICM zavřeno. 

Galerie pro duši

Každý všední den můžete v otevírací době

ICM Prostějov navštívit také naši Galerii

pro duši. V dubnu se můžete přijít podívat

na soutěžní výtvarné práce žáků církevních

škol na téma Voda. 

Evropská unie v otázkách

Také letos připravilo ICM Prostějov pro

mládež internetovou soutěž Evropská unie v

otázkách. Každé dubnové pondělí najdete

vždy ve 12:00 hod. na webu

www.icmprostejov.cz novou trojici sout-

ěžních otázek. Soutěž končí 9. května. Zapo-

jit se můžete do kteréhokoli soutěžního kola.

Na výherce čekají hodnotné ceny.

Konverzace pro veřejnost zdarma

Chcete se rozmluvit francouzsky nebo ang-

licky? Pak neváhejte a přihlaste se do kon-

verzace pro veřejnost, kterou vede Pauline

Renouf, účastnice Evropské dobrovolné

služby, která působí v ICM Prostějov.

Hlásit se můžete na e-mailu pauli-

ne@cmg.prostejov.cz. Začít je možné kdy-

koliv. V současné době probíhá jednou za

14 dní:

• Francouzská konverzace pro pokročilé

– úterý od 16:30 hod.

• Anglická konverzace pro začátečníky

– čtvrtek od 16:00 hod.

• Anglická konverzace pro pokročilé

– čtvrtek od 17:00 hod.

Nabídka pro školy

Seminář o evropských příležitostech

pro SŠ

Středním školám nabízí ICM Prostějov

bezplatný seminář o evropských příležitos-

tech s názvem SYTYKIA, který je určen

studentům 2. a 3. ročníků SŠ. Seminář je

veden vyškolenými lektory a je realizován

přímo u vás na škole v domluveném ter-

mínu. Délka semináře pro jednu třídu (20 –

30 studentů) jsou dvě vyučovací hodiny, v

případě spojení dvou tříd (max. do 50 stu-

dentů) je délka semináře min. 3 vyučovací

hodiny. Studenti mají při semináři možnost

mimo jiné získat také informace o Evrop-

ské dobrovolné službě přímo od těch, kteří

si ji vyzkoušeli. Více informací najdete na

www.icmprostejov.cz v sekci „Nabídka pro

školy“.

Informační centrum pro mládež při CMG  
Komenského 17 (budova CMG), tel. 582 302 553
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci březnu své jubileum oslavili tito

občané Prostějova a příměstských částí:

Juříková Eva, Šnajdr Vladimír, Sobota Vlastimil,

Ondrouch Alois, Frelich Jaromír, Sekaninová

Marie, Klimeš Josef, Pohůnková Eva, Hejčová

Růžena, Preisová Olga, Grillová Vlastimila, Hamplová Věra,

Látal Jaroslav, Mgr. Holínková Marie, Ing. Kacafírek Josef,

Kaprálová Alena, Špičák Břetislav, Ing. Grulich Pavel, Mgr.

Zemanová Jarmila, Gamberský Milan, Páleníková Jana

Zapletal Jan, Zahradníčková Ludmila, Vavruša

Jaroslav , Ing. Tincl Vojtěch, Greplová Marie,

Kavková Irma, Běhalová Věra, Fojt Jindřich,

Geržíková Irena, Vočková Marie, Navrátil Josef, Dočkalová

Ludmila, Ovečková Jiřina, Ševčíková Eva, Hájková Alena,

Bartošová Aloisie

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

Mgr. Konečná Libuše ,Valášek Iljič, Maňasová

Marie, Wurstová Věra, Papáková Jindřiška,

Langrová Zdena, Uhrová Naděžda, Dědičová

Božena, Provazníková Věra, Čeřovský Miroslav, Opletal

Ladislav

Kučerová Františka, Nezdařilová Drahomíra

70

85

90

Vychodilová Marie, Vylášková Marie

91

Čížek Arnošt

92

Dodatečné blahopřání, v měsíci únoru oslavili

své jubileum:

Jahoda Miroslav    85 let

Zatloukal Vladimír 85 let

80

75

Jarní tvořivou dílnu

pro maminky s dětmi

13. dubna 2011 od 15.00 – 18. 00 hod.

maminky si pod vedením lektorky Dagmar Zajíčkové ušijí „veli-

konoční  kuřátka“ patchworkovou technikou a děti si upečou z

kynutého těsta jednoduchou velikonoční ozdobu nebo si upletou

jednoduchý košíček z pedigu na vajíčko 

Podrobnější informace a přihlášky na tel. č. 582 330 991

nebo na email: jslezackova@muzeumpv.cz

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

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

Církev adventistů, Šafaříkova 9:

-  sobota v 09.00 hodin studium Bible, v 10,30 hodin bohoslužby

Církev bratrská, Šárka 10a:

- bohoslužby v neděli v 09.30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:

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

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:

- bohoslužby v neděli v 10.00 hodin

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově,

pořádá ve spolupráci s Církví československou husitskou

besedu  

„Byliny v prevenci“ 
Přednáška Josefa A.Zentricha, spisovatele a léčitele se

bude konat ve středu 13.dubna v 17.00 hodin
v přednáškovém sále fary CČSH Demelova1v Prostějově. 

Na místě budou ke koupi i jeho knihy o bylinách.

Vstupné dobrovolné.

Srdečně zve Miloš Košíček, předseda ČKA .

Muzeum Prostějovska v Prostějově
si Vás dovoluje pozvat do Špalíčku na

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

5. 4. 2011 14.00 „HRÁTKY S PAMĚTÍ“ pí. Zdeňka Adlerová

úterý I. Paměť a koncentrace OS LIPKA

12. 4. 2011 14.00 „DEN ZDRAVÍ“ se studenty Střední zdravotní školy.

úterý Měření cukru, tuku,

tlaku, poradenství OS LIPKA

19. 4. 2011 14.00 „HRÁTKY S PAMĚTÍ“ pí. Zdeňka Adlerová

úterý II. Krátkodobá

a dlouhodobá paměť. OS LIPKA

26. 4. 2011 14.00 „HRÁTKY S PAMĚTÍ“ pí. Zdeňka Adlerová

úterý III. Levá a pravá

mozková hemisféra OS LIPKA

Všechny přednášky AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách 
OS LIPKA, Tetín 1, II. patro.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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FENOMÉN FACEBOOK
Začátkem března se šestnáct pracovnic a

pracovníků knihoven Prostějovska učilo

jak na Facebook, nejrozšířenější sociální

síť dneška. Vedoucí oddělení pro děti,

mládež a vzdělávání Městské knihovny

Prostějov Mgr. Tomáš Štefek jim ukázal,

že tato síť zdaleka není jen zábavou a

komunikačním kanálem mladých, ale

může být také praktickým a zajímavým

pracovním nástrojem, a vhodným mís-

tem pro prezentaci knihoven a pro kon-

takt s jejich čtenáři i veřejností. Školení

proběhlo v nové mobilní počítačové

učebně Městské knihovny Prostějov, kte-

rou knihovna získala z projektu minister-

stva kultury. 

LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
Po celý únor se mohl každý, kdo měl

zájem, zúčastnit dalšího kola oblíbené

luštitelské soutěže. Tentokrát byla pro

naše čtenáře připravena osmisměrka.

Jejím autorem byl Bohdan Kousal, člen

prostějovského Luštitelského a křížov-

kářského kroužku Hanáci. Vyluštit jste ji

mohli nejen v knihovně, ale i na dalších

místech v Prostějově - například jste si

tak mohli zpříjemnit čekání ve vaší

oblíbené restauraci. Ze všech správných

odpovědí byli vylosováni tři výherci,

kteří získávají odměnu – samozřejmě

knižní. Jsou to: Martina Komínková,

Tereza Kalabisová a Květa Vykoukalová.

Blahopřejeme!

JAK SI LÉPE PAMATOVAT?
Odpověď na tuto otázku dostali nyní naši

handicapovaní, nevidomí čtenáři. V úterý

8. března se v Městské knihovně Prostějov

uskutečnila další přednáška o trénování

paměti. Její účastníci si nejprve vyslechli

povídání o tom, z čeho se mozek skládá,

jak funguje, jak je to s pamětí i zapo-

mínáním. Po teoretické části následovaly

praktické ukázky „trénování“ paměti.

Vyzkoušeli jsme si několik jednoduchých

paměťových cvičení, ale také jsme se dobře

pobavili. Zdá se, že se úterní odpoledne v

knihovně vydařilo a všichni si z něj odnesli

dobrý pocit a snad i návod, jak si „potrápit“

svoji paměť. Akce se uskutečnila ve spolup-

ráci s organizacemi SONS a Tyflocentrum.

NOC S ANDERSENEM 
Jako každý rok i letos knihovna pohádkově

odmění jednu školní třídu. Tentokrát to

budou žáci 5. B ZŠ a RG města Prostějova

za výjimečnou tvořivou a aktivní činnost při

besedách v knihovně. Děti čekají soutěže,

kvizy, tvořivá dílna, předčítání, procházka

po městě s překvapením, a hlavně pohádko-

vá noc ve spacáku. V pořadí jedenáctá akce

probíhá současně na mnoha místech Čech,

Moravy, Slovenska, Slovinska i Polska a v

Českých školách bez hranic.

Tentokrát účastníci navštíví Divadlo Point

při GJW a budou se moci pobavit progra-

mem, který pro ně členové souboru při-

pravili. A nejen to. Zájemci si mohou

vyzkoušet divadelní kostýmy, zahrát si s

rekvizitami, projít se kulisami a divadel-

ním prostorem.

MAŠKARÁDA V KNIHOVNĚ
Prazvláštní sešlost se konala v Knihovně

pro děti dne 24. února 2011 v odpoled-

ních hodinách. Princezny, čarodějnice,

víly, gejša, housenka s motýlem, včelka,

lev a jiná zvířátka, indiánka s kovbojem a

další a další bytosti včetně krabice od

plnotučného mléka zaplnily prostor mezi

regály, a dováděly při zábavných sout-

ěžích a hrách. Na fair-play dohlížely kni-

hovnická pirátka s vodnicí, a hlavně kni-

hovnické strašidlo Okulárus, které se

opět po roce probudilo ze spánku. Konal

se zde totiž již desátý ročník maškarního

reje. Zúčastnilo se jej přes 40 dětí i se

svými rodiči. Každý, kdo přišel v převle-

ku, byl jako vždy odměněn sladkostmi a

drobnými dárky, nejlepší masky byly

navíc oceněny pohádkovými knížkami.

Při Farním sboru českobratrské církve

evangelické v Prostějově zve na koncert

Velikonoční písně z průběhu staletí a

národů, který se koná v neděli 17.

dubna 2011 v 17.00 hodin v modlitebně

sboru, Kollárova 6, Prostějov.

Olga Čermáková, sbormistr

PĚVECKÝ SBOR EXAUDI



Přirozenou vlastností každého organizmu 
je snaha o zachování svého druhu.  Pokud 
přírodu rádi pozorujeme zjišťujeme, že její 
vynalézavost je v  tomto takřka neomezená. 
Snadno zranitelné druhy, které nemají účin-
né zbraně jako je žihadlo blanokřídlých nebo 
žlázy, které na útočníka vystříknou páchnoucí 
pálivou tekutinu - to umějí střevlíci a ploštice, 
vyřešily svou ochranu zajímavým způsobem.

Tesaříci na fotografi i napodobují vosy. V do-
konalosti tohoto opatření došli tak daleko, 
že zdaleka nestačí žluté pruhy na tmavém 
podkladě. Pokud je pozorujeme jak pobíha-
jí po kmenech poražených stromů, pohyb 
není plynulý, ale trhavý a často přerušova-
ný. Přesně tak pobíhají vosy. Sledujeme-li je 
delší dobu, vidíme   napodobování vos i při 
vzletu a přistávání na kmen. Brouk se zastaví 
ve vzduchu, chvíli víří do stran a po přistání 
rychle přerušovaně kličkuje. To většinou stačí 
na oklamání predátora. Některé druhy jsou 
důsledné natolik, že i jejich bzučení je k nero-
zeznání od vosího. Je to příklad jevu zvaného 
mimikry, kdy druh bezbranný  napodobuje 
druhy nebezpečné, agresivní a jedovaté. Na-
prostá většina hmyzožravých živočichů se jim 
vyhne. Tak se brání tesaříci, kteří jsou ozna-
čováni českým názvem „kuloštítníci“ .  My 

broučkaři tím rozumíme rody Clytus, Plagi-
onotus, Neoclytus, Isotomus a další. Jiná sku-
pina čeledi, která se brání stejně, jsou tesaříci 
rodů Saperda a Strangalia, které byly součas-
nými systematiky revidovány a dnes zahrnují 
mnoho rodů. Tím čtenáře zatěžovat nebudu. 
Tento způsob klamání predátorů není vlastní 
jen broukům,  motýli to umějí stejně dobře. 
Příkladem jsou nesytky, které vosí nebo sršní 
vzhled vylepšují identickým bzučením. Aby-
chom nenabyli mylného dojmu, že druhá 
strana úplně zahálí, existují specialisté, kteří 
to „prokoukli“ a dokonce se zaměřují i na 
vosy a jejich hnízda. Kromě vzácného včelo-
jeda jsou to i někteří lejsci, kteří umějí vosu 
v letu přeštípnout tak, že zadeček se žihadlem 
odpadne.

Vždycky se vnutí otázka, jakým způsobem tato 
ochrana vznikla. Vzájemné napodobování 
druhů je jev obecně rozšířený, zejména v tro-
pech. Teorií je mnoho. Lze těžko předpokládat, 
že brouk pozoruje vosu a časem se převleče do 
její barvy. Mnohem pravděpodobnější je teorie 
náhody. Na světě je něco do 7 miliard lidí, ale 
ani dva nejsou stejní. Rozdíl najdeme i mezi 
jednovaječnými dvojčaty. U brouků platí totéž. 
Někteří jedinci byli zcela náhodně, vlivem při-
rozené variability víc pruhovaní než ti druzí. 

Predátoři jich sežrali méně než těch bez pruhů. 
Během mnoha tisíciletí se znak upevnil. Hmyz 
na to měl času dost, je na Zemi déle, než my. Te-
orii potvrzuje i to, že dnešní šlechtitel plemenář 
využije přesně totéž, jen cíleným výběrem pro-
ces urychlí. Ovšem musím dodat, že nikdo z nás 
v té době nebyl a jak to probíhalo ve skutečnosti, 
nezjistíme  nikdy.

Když se pozorně díváte a překvapí vás že to, co 
pobíhá po právě poražených kmenech nejsou 
vosy, ale překrásní brouci, určitě k nim najdete 
sympatie a obdiv. Zbývá otázka, jak tyto druhy 
zachovat pro přírodu i pro sebe. Přestože ani 
zde není jediný chráněný druh, byla by škoda, 
kdyby z přírody zmizeli. Tesaříci jsou až na malé 

výjimky uklízeči mrtvého dřeva. Zobrazené 
druhy preferují dub, jilm, habr, buk a jiné list-
náče. Samice kladou nejraději do polen a klád. 
Obojí končí na pile nebo v  peci. Ochrana je 
přesto velmi jednoduchá. Vyžaduje jen ochotu 
a porozumění lesníka. Spočívá v pouhém pone-
chání pahýlu, klády nebo pařezu na místě, kde 
se stromy kácely. Tím jsou zabezpečeni i rohá-
či, nosorožíci, krasci a mnoho jiných skupin. 
Opět musím důrazně připomenout, že ochrana 
přírody s moderními postupy v lesním hospo-
dářství nemusí být v rozporu. Vždycky lze po-
nechat dostačující kousek potřebného životního 
prostředí. Naučme se to, aby se časem některé 
represivní paragrafy staly zbytečnými.

Ing. Vojtěch Jiříček, ekolog, entomolog

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Jedenáct speciálních kontejnerů na drob-
ná elektrozařízení mohou nově využívat 
obyvatelé Prostějova. Město se tak stalo po 
krajské metropoli a Přerově třetím místem 
v regionu, kde lze do moderních červených 
nádob odhazovat nepotřebné počítačové 
klávesnice či myši, staré audiopřehrávače, 
rádia nebo mobilní telefony. Nádoby jsou 
vybaveny také vhozem na vybité baterie a 
monočlánky. Umístění kontejnerů je vý-
sledkem spolupráce prostějovské radnice 
s Olomouckým krajem a kolektivním sys-
témem ASEKOL.
„Jsme rádi, že můžeme občanům nabídnout 
možnost třídění další komodity. Kontejnery 
jsme rozmístili do exponovaných lokalit po 
celém městě,“ uvedl místostarosta Jiří Pospí-
šil, který metodicky řídí odbor komunálních 
služeb. Nádoby se na základě zkušeností bu-
dou vyvážet jednou za měsíc.
Drobná elektrozařízení tvoří podle odbor-
níků jen malou část objemu sběru. „Staré 
mobilní telefony, nepotřebné elektronické 
hračky a další malé spotřebiče končí v popel-
nici na směsný odpad mnohem častěji než 
větší druhy elektrospotřebičů. Občané se s 
nimi totiž na rozdíl od televizoru na sběrový 
dvůr neobtěžují,“ popsal regionální manažer 
společnosti ASEKOL Zdeněk Kovářík. Čer-
vené kontejnery mají podle jeho slov tento 
trend změnit.
Velké červené kontejnery nejsou jediným 
místem, kam mohou obyvatelé regionu od-
hazovat nepotřebná elektrozařízení. Kromě 
zmiňovaných sběrných dvorů se mohou 
drobných elektrozařízení zbavit v  celkem 
37 menších E-boxech, které jsou nejčastěji 
umístěny na úřadech a v dalších veřejných 

institucích. „Odevzdávat televizory, počíta-
če, monitory či vyřazenou audiotechniku 
mohou zájemci rovněž do 11 speciálních 
krytých uzamykatelných přístřešků - takzva-
ných E-domků. Stacionární kontejnery by se 
v nejbližší době měly po Olomouci, Přerově 
a Prostějově objevit také v Šumperku nebo 
Hranicích,“ sdělil náměstek olomouckého 
hejtmana zodpovědný za oblast životního 
prostředí Pavel Horák (KDU-ČSL).
Červené kontejnery v Prostějově mají i spe-
ciální kapsu určenou na baterie. „Přestože 
naše společnost sběr baterií přímo nezajiš-
ťuje, díky dostupné technologii jsme se od 
začátku letošního roku rozhodli kontejnery 
využít i k tomuto účelu. Vhoz na monočlán-
ky jsme použili již v několika městech a vel-
mi se osvědčil,“ doplnil Kovářík.

Umístění kontejnerů 
v Prostějově:

Domamyslice - křižovatka ulic Domamys-
lická a Žitná - točna MHD - u kontejnerové-
ho hnízda na třídění odpadu
Čechovice - Čechovická ulice - u parčíku - u 
kontejnerového hnízda na třídění odpadu
Krasice - Vícovská ulice - u dětského hřiště - 
u kontejnerového hnízda na třídění odpadu
Václava Špály - u kontejnerového hnízda na 
třídění odpadu mezi domy č. 1 a 2
Neumannovo náměstí - u kontejnerového 
hnízda na třídění odpadu
křižovatka ulic Rejskova a Vápenice - u kon-
tejnerového hnízda na třídění odpadu
sídliště Šárka - dům č. 32 - naproti restau-
raci - u kontejnerového hnízda na třídění 
odpadu
křižovatka ulic Tylova a Libušinka - u kon-
tejnerového hnízda na třídění odpadu

Bohumíra Šmerala u fi rmy Pfaff  servis - u 
kontejnerového hnízda na třídění odpadu
Vrahovice - sídliště Svornosti - mezi domy č. 

9 - 11 - u kontejnerového hnízda na třídění 
odpadu
Vrahovice - Kyjevská - Trpinky - u kontejne-
rového hnízda na třídění odpadu

Kontakty

Miroslav Grass, koordinátor informační 
kampaně „Jak se točí odpady“, Eufour PR, 
s. r. o.,
e-mail: grass@eu4.cz , tel.: 777  152  707, 
www.jaksetociodpady.cz

Hana Ansorgová, manažerka komunikace, 
ASEKOL s. r. o.,
e-mail: ansorgova@asekol.cz , tel.: 602 164 
173, www.asekol.cz

Zdeněk Kovářík, regionální zástupce pro 
Olomoucký kraj, ASEKOL s. r. o.,
e-mail: kovarik@asekol.cz , tel.: 725 008 214, 
www.asekol.cz 

Prostějované mohou odhazovat drobné elektro do nových červených kontejnerů

O kolektivním systému ASEKOL
ASEKOL, s. r. o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného od-
běru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního 
prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech 
výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybave-
ní pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst 
zpětného odběru s 3 950 městy a obcemi a 3 390 opravnami a prodejnami elektro. Další 
tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná 
elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nej-
hustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 
2009 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,6 kg elektroodpadu. 

Jak se točí odpady
Dlouhodobá popularizační kampaň se zaměřuje na podporu a propagaci systému naklá-
dání s odpady zejména v oblastech, které nedosahují tak dobrých výsledků ve třídění jako 
ostatní části Olomouckého kraje. Organizátoři pravidelně vyhlašují například populární 
soutěže pro města a obce či pořádají osvětové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost.

30. března 201130. března 2011 2525
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Každý z vás určitě zná televizní sou-
těž Bludiště, vysílanou na ČT1 kaž-
dou sobotu kolem půl desáté. Jako 
malí jsme všichni toužili být její sou-
částí; obléct si červený nebo modrý 
dres a získat zlatého bludišťáka. Pro 
naši akční třídu 2.N z Reálného gym-
názia a základní školy města Prostě-
jova se ale tento sen stal skutečností.
Za doprovodu paní profesorky Volen-
cové a pana profesora Šnévajse jsme 

16. února vyrazili do natáčecích pro-
stor České televize v  Ostravě. Naši 
třídu skvěle reprezentovali Míša Eger-
majerová, Jirka Šišma, Marťa Moravec 
a kapitánka Lucka Válková. Tým jsme 
tematicky pojmenovali „Hanáci“ a na-
místo maskotů si přivezli dva spolu-
žáky v hanáckých krojích, košík vdol-
ků, klobásky a tvarůžky, což okamžitě 
vzbudilo pozornost televizního štábu. 
Hanáci zvítězili ve dvou dílech soutě-

že, a to nejen díky své šikovnosti, ale 
také díky obrovské podpoře spolužá-
ků a kantorů. Tyto díly Bludiště budou 
vysílány 30. dubna a 7. května na ČT1. 
Asi za měsíc se vydáme do Ostravy 

znovu, abychom natočili i třetí díl, a 
doufáme, že budeme minimálně stej-
ně úspěšní jako doposud.   

Nela Kadaníková 2N
 Fotografie: Nela Kadaníková
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Ve středu 23. 2. 2011 byl ředitelem školy slav-
nostně zahájen první seminář Vzdělávání 
pedagogů základních škol v oblasti fi nanční 
gramotnosti. Semináře se zúčastnila skupi-
na pedagogů z Prostějova a okolí a z Litovle. 
Během odpoledne v nově vybavené odbor-
né učebně se účastníci dozvěděli zajímavosti 
z oblasti vývoje a funkce peněz, tvorby cen 
zboží, jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu 
zboží a s jakými cenovými triky se může 
nakupující setkat.  Také různé možnosti na-
kupování a hlavně práva spotřebitelů byly 
probírány z rozmanitých hledisek. Nechyběly 

elektronické prezentace a odkazy na webové 
stránky vhodné pro výuku fi nanční gramot-
nosti na základních školách. Semináře vedli 
lektoři Ing. Pavel Sekanina a Mgr. Vlasta No-
votná.
Projekt Vzdělávání pedagogů základních škol 
v oblasti fi nanční gramotnosti je spolufi nan-
cován z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky. Pro učitele 
základních škole je proto bezplatný. Věříme, 
že přinese užitek jim i jejich žákům.

Aleš Michalec a Jitka Ungermannová, 
autoři projektu

Semináře finanční gramotnosti na Obchodní akademii v Prostějově

KDO NEZABLOUDÍ V BLUDIŠTI, TEN SE ANI V PROSTĚJOVĚ NA REÁLCE NEZTRATÍ!

Celoživotní vzdělávání má na  Střední 
odborné škole podnikání a obchodu na 
Rejskově ulici několikaletou tradici. 
Škola již od roku 2005 nabízí dálko-
vou formu nástavbového studia, které 
je určeno absolventům 3letých střed-
ních odborných učilišť. Vychází přitom 
z Dlouhodobého záměru vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy Olomouc-
kého kraje. 
Letošní novinkou je vytvoření vlastní-
ho vzdělávacího programu Podnikání 
a marketing.  Studium je zaměřeno na 
odborné ekonomické předměty  s důra-
zem na marketingové znalosti. Obecně 
je v současnosti ze strany zaměstnava-
telů vyšší poptávka po marketingových 
odbornících. Vědomosti z této oblasti 
jsou požadovány v obchodu, výrobě i 
službách. V době globalizované vysoce 
konkurenční společnosti musí organiza-
ce i podnikající fyzické osoby pracovat 
s marketingovými nástroji a efektivně je 

využívat k uspokojení potřeb zákazníka 
a dosažení vlastního zisku. Právě z těchto 
důvodů je dálkové nástavbové studium 
zaměřeno na tuto oblast, což činí tento 
vzdělávací program jedinečným v Olo-
mouckém kraji.
Absolventi po ukončení studia a úspěšném 
vykonání maturitní zkoušky získají odborné 
ekonomické vzdělání. Budou připraveni na 
zabezpečování základních ekonomických, 
účetních, obchodních, správních a adminis-
trativních činností ve všech oblastech pod-
nikatelské sféry. Díky orientaci v market-
ingu a managementu dokáží aplikovat zna-
losti marketingového mixu a manažerského 
řízení v praxi. Získají tak předpoklady pro 
uplatnění na úrovni středního managementu 
v ziskové i neziskové oblasti a samostat-
ného podnikání. Důraz je také kladen na 
výuku informační a komunikační tech-
nologie. Každý absolvent tak rozšíří svoji 
informační gramotnost a zdokonalí se tak v 
práci na počítači.

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUMDÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

INZERCE
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Prostějované si udělali výlet do PrahyProstějované si udělali výlet do Prahy
Jedinečnou možnost udělat si výlet do Pra-
hy měli prostějovští senioři v rámci projektu 
Zdravé město Prostějov. V české metropoli je 
čekal zábavný pořad Aleše Cibulky a Vladi-
míra Hrona.
Ten se koná každý měsíc v Paláci ILLUSION a 
pokaždé si moderátorská dvojice známá z tele-
vize a rozhlasu vybere jiné hosty. Ve čtvrtek 10. 
března si vybrali právě herce Petra Nárožného, 
zpěvačku Evu Pilarovou a poručíka Jana Holu-
ba, se kterým byla řeč o bezpečnosti seniorů.
Prostějované jeli do Prahy na základě úspěšné-
ho vystoupení s Vladimírem Hronem a Alešem 
Cibulkou, kteří navštívili koncem ledna letoš-
ního roku Městské divadlo v  Prostějově, kde 
pokračovali s cyklem Zábavně o stáří? Ale ano!

O půl dvanácté autobus dojel do našeho hlav-
ního města. Až do 14,00 hodin, kdy začínalo 
představení měli „výletníci“ volný program. 
Prohlédli si Vinohradskou ulici, šli se podívat  i 
na Václavské náměstí, nakoupili v Reprezentač-
ní prodejně českého rozhlasu a České televize, 
naobědvali se a zábavný pořad mohl začít.
Téma měsíce března byly vzpomínky. O vzpo-
mínkách Svůj mluvili Petr Nárožný i Eva Pila-
rová. Od poručíka Jana Holuba se diváci do-
zvěděli, jak se chránit před zloději. Řeč patřila i 
aktuálnímu tématu – Sčítání lidu. Holub přidal 
také několik perliček ze svého povolání.
Po skončení programu čekal na obyvatele Pro-
stějova autobus, který je na půl devátou večerní 
odvezl domů. Jakub Čech

Na nedávném Dětském slyšení, které 
připravilo Zastupitelstvo dětí a mládeže 
města Prostějova, si jeho členové při-
pomněli desetiletou éru své činnosti. U 
zrodu Dětského městského zastupitel-
stva v  Prostějově (dřívější název) stála 
aktivita tehdejšího ředitele Sportcentra 
– DDM Mgr. Zdeňka Rajtra. Samotné-
mu vzniku předcházela 3 Dětská slyše-
ní, která byla určena k tomu, aby se žáci 
základních škol mohli tázat nejvyšších 
představitelů města na nejrůznější otázky, 
které je trápí, a to zejména v  souvislosti 
s životem v našem městě. Už odnepaměti 
měla tato snaha velké zastání na prostě-
jovské radnici, protože většinu Dětských 
slyšení navštěvoval starosta města Pros-
tějova i jeho místostarostové. Nesmíme 
však zapomenout i na strážníky ze skupi-
ny prevence kriminality Městské policie 
v Prostějově Janu Adámkovou a Františka 
Horáka, neboť i oni přispívali ke zvyšování 
informovanosti účastníků Dětských slyše-
ní. Ač jsou slyšení vlajkovou lodí činnosti 
ZDMMP, nebylo to jediné, čím se zastupi-
telstvo zabývalo. Nabízíme malé ohlednutí 
za uplynulými 10 lety.
Exkurze a ZDMMP: exkurzí zažili členové 
ZDMMP opravdu spoustu – byly to 2 ná-
vštěvy v Senátu Parlamentu České repub-
liky, a to na pozvání dvou prostějovských 
senátorů – toho prvního Ing. Roberta Ko-
láře a pak té stávající Boženy Sekaninové. 
Ta byla dlouhou dobu patronkou a styčnou 
důstojnicí zastupitelstva v  době, kdy pů-
sobila jako místostarostka v našem městě. 
Mladí prostějovští zastupitelé též dvakrát 
zavítali do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Nedávno tomu 
bylo na pozvání prostějovského poslance 
Ing. Radima Fialy a před třemi lety na po-

zvání samotné místopředsedkyně PS PČR 
Ing. Lucie Talmanové. Tu totiž členové 
ZDMMP přivítali na půdě RG a ZŠ města 
Prostějova, aby s ní pobesedovali. Z nadše-
ní tohoto setkání paní místopředsedkyně 
pozvala „Prostějovsky“ k sobě do Prahy, a ti 
se tak dočkali i slavnostního oběda ve skle-
peních parlamentních paláců. Aby členové 
zastupitelstva poznali, jaké to je za hrani-
cemi, dvakrát proběhla i exkurze v Evrop-
ském parlamentu. V obou případech se tak 
dělo na pozvání europoslankyně a obyva-
telky Bedihoště doc. Škottové. Naši mladí 
zastupitelé zjistili nejen, jak funguje nej-
vyšší zákonodárný orgán EU, ale odnesli si 
také krásný zážitek z prohlídky Štrasburku. 
Posledním místem, a rovněž i nejsmutněj-
ším, jsou pravidelné zájezdy do Osvětimi, 
sídla bývalého nacistického koncentrační-
ho a vyhlazovacího tábora.
ZDMMP a Prostějov: členové ZDMMP se 
snaží, aby všichni významní představitelé měs-
ta měli představu o potřebách a přáních dětí a 
mládeže. Slouží k tomu nejen zmíněná Dětská 
slyšení, ale i třeba i webové stránky www.sport-
centrumddm.cz/zdmmp, kde mají možnost 
do diskuze přispět ti, kteří chtějí, abych jejich 
hlas byl slyšet. Velkým přínosem byla rovněž 
dotazníková akce mapující možnosti volné-
ho času v  Prostějově. ZDMMP se podílí na 
přípravě spousty akcí, na některých třeba jen 
vypomáhá. Můžeme jmenovat bývalé Bam-
biriády, které se přeměnily na Prostějovský 
veletrh zábavy, mezinárodní festival Písničkou 
ke slunci, dětské dny pro dětské domovy či jiné 
akce pro mateřské školky.
ZDMMP a víkendovky: víkendové po-
byty byly v minulosti velmi oblíbeným 
způsobem realizace. Snad se k této tra-
dici nově zvolené osazenstvo navrátí. 
Víkendovky probíhaly v  Praze, Svoja-

nově u Moravské Třebové či Liberci.
ZDMMP a celostátní setkání: mladí zastu-
pitelé čerpali několikrát zkušenosti i v jiných 
městech, a to zejména prostřednictvím celo-
státních setkání parlamentů dětí a mládeže. 
Dvakrát navštívili Třebíč a loni pak Liberec, 
který hostil dokonce i mezinárodní setkání.
ZDMMP a název: původním názvem této 
participační struktury (jak se v odborné li-
teratuře nazývají parlamenty dětí a mládeže) 
bylo Dětské městské zastupitelstvo v  Pros-
tějově. Rozšířením zastupitelstva na střední 
školy v roce 2005 muselo zákonitě dojít i ke 
změně názvu, aby se velcí středoškoláci ne-

cítili dotčeni a vznikl tak název Zastupitel-
stvo dětí a mládeže města Prostějova.
ZDMMP a zázemí: od samého počátku 
působí ZDMMP pod hlavičkou Sportcen-
tra – DDM, který poskytuje svému „za-
stupitelskému tělesu“ materiální a fi nanční 
zázemí. Celý projekt však dýchá zejména 
díky pomoci a patronaci samotných nejvyš-
ších představitelů našeho města. Těm patří 
největší dík. Podobný dík patří i manželům 
Miladě a Petru Sokolovým, kteří v průběhu 
činnosti pomáhali v činnosti, a to zejména 
spoluprací na exkurzích prostějovského za-
stupitelstva.

10 let Zastupitelstva dětí a mládeže města Prostějova 

Galerie starostů ZDMMP:
2001-2002 Michael Foret (ZŠ Jana Železného Prostějov)
2002-2003 Jana Voříšková (ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul.)
2003-2006 Pavlína Copková (ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty)
2006-2007 Tereza Sequensová (RG a ZŠ města Prostějova)
2007-2008 Martin Chytil (RG a ZŠ města Prostějova)
2008-2010 Jana Podlahová (TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.)
2010-    Ondřej Provazník (ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul.)

Galerie patronů ZDMMP:
2001-2006 Božena Sekaninová
2006-2010 Ing. Pavel Drmola
2010-           Mgr. Ivana Hemerková

Galerie koordinátorů ZDMMP:
2001-2005 Mgr. Zdeněk Rajtr
2005 Mgr. Zdeňka Ševčíková
2005-    Jan Zatloukal -jz-
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LLetní prázdniny 2011 
Salesiánského hnutí mládeže a Cyrilometod jské gymnázium Prost jov 

Klub SHM je k es anská organizace, která p ipravuje mladé lidi pro výchovnou innost mezi d tmi a 
mladými lidmi v duchu salesiánského preventivního systému sv. Jana Boska a po ádá celoro n  akce 
pro d ti a mladé lidi.  

P inášíme širokou a poutavou nabídku program  na letní tábory 2011 pro vaše d ti,  kde poznají 
nové kamarády,  nejen jesenickou krásnou p írodu a zažijí spoustu dobrodružství. 
 Rodi e mohou své d ti p ihlásit na tábor formou p ihlášky do 15.kv tna 2011. Celé p ihlášení 
dokon íte na internetových stránkách http:// animatori.prostejov.cz/ v sekci E-p ihlášení. Zde 
najdete i kontakty pro p ípadné dotazy. P ihlášky nelze kopírovat. P i nedostatku je možné si ji 
vytisknout p ímo z uvedených internetových stránek. 
Prosíme, aby do 30. ervna 2011 byly finan ní prost edky na tábor p evedeny výhradn  na 
bankovní ú et Klubu SHM Prost jov ( íslo ú tu. 168855694/0300). 
Vedení klubu rodi m na jejich požádání vypíše fakturu nebo formulá  FKSP. I tento zp sob platby 
musí být uskute n n do 30. ervna 2011. 
 Na vaše dotazy vám odpoví P. Ing. Jaroslav N mec SDB na telefonním ísle : + 420 603 953 727 
nebo na adrese: sdb.pv@tiscali.cz 
Na vaše d ti a spolupráci s vámi, rodi i se t ší otec Jaroslav.salesiáni a tým animátor  
 

 

 
Letní prázdniny 2011 

1. turnus: Pohádkový tábor pro d ti 2.7. - 9.7.2011 Stará Voda v Jeseníkách 
    Hlavní vedoucí: Václav Procházka v ková kategorie:    10 - 13 let,  cena tábora  1 300 ,- K  

 

2. turnus: Pohádkový tábor pro d ti 9.7. - 16.7.2011 Stará Voda v Jeseníkách 
    Hlavní vedoucí: Ji í Galda v ková kategorie:    7 - 10 let,  cena tábora  1 300 ,- K  

 

3. turnus: Pohádkový tábor pro d ti 16.7. - 23.7.2011   Stará Voda v Jeseníkách 
    Hlavní vedoucí: Anna Šev íková v ková kategorie:  7 - 10 let,  cena tábora  1 300 ,- K  

 

4. turnus: Pohádkový tábor pro d ti 23.6. - 30.7.2011   Stará Voda v Jeseníkách 
    Hlavní vedoucí: Pavla Št pánková v ková kategorie:  10 - 13 let,  cena tábora  1 300 ,- K  

 

5. turnus: Ministrantský tábor Annaberg 10.7. - 16.7.2011    Annaberg v Jeseníkách 
    Hlavní vedoucí: P. Petr Matula SDB v ková kategorie:  do 12 let,  cena tábora  1 000 ,- K  

 

6. turnus: Cyklistický putovní tábor, ( pokra ování Avataru ) 2.7. - 15.7.2011     Orlické hory 
    Hlavní vedoucí: Kamil P idálek v ková kategorie:  14  -16 let,  cena tábora:  2 000 ,- K  

 

7. turnus: Tábor „Atlantida“ s malou cyklistikou 17.7. - 29.7.2011    Annaberg v Jeseníkách 
    Hlavní vedoucí: P. Jaroslav N mec SDB v ková kategorie:  13 - 15 let, cena tábora  1 800 ,- K  

 

8. turnus: „Ranger’s výcvik“ budoucích animátor  1.8. - 6.8.2011 Pu ák se spole ným cílem na Annabergu 
    Hlavní vedoucí: P. Jaroslav N mec SDB kategorie:  Smajlíci, cena tábora:  500 ,- K  
    Hlavní vedoucí: P. Petr Matula SDB kategorie:  Šmoulové, cena tábora:  500 ,- K  

 
99. turnus: Na kolech k mo i ( pro animátory a dlouhodob  spolupracující ) 16.8.- 30.8.2011     Slovinsko 

    Hlavní vedoucí: Kamil P idálek v ková kategorie:   od 15 let,  cena tábora  3 900 ,- K  
 

10.turnus: Zamávání prázdninám 2011 24.8. - 27.8.2011 Stará Voda v Jeseníkách 
    Hlavní vedoucí: Ji í Galda pro všechny d ti z tábor ,  cena tábora:  500 ,- K  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO 
PROST JOV,SÍDLIŠT  SVOBODY 24/79  

 796 01 Prost jov
tel: 582 302 411, 603 526 919, fax: 582 302 446,I O: 47922770,e-mail: zsjz  @  zsjz.cz  

Sportovní st edisko se sportovní t ídou

ATLETIKA 
královna sport

   Nabízíme studium ve sportovních t ídách  zam ených na atletiku s 30-letou
tradicí na  Základní  škole,  která  je  nyní  podporovaná  trojnásobným Olympijským
vít zem a držitelem sv tového rekordu v hodu ošt pem Janem ŽELEZNÝM a nese
jeho jméno. Škola má výborné studijní a sportovní výsledky se zam ením nejen na
atletiku. Škola je za azena do projektu MŠMT a eského atletického svazu. Sportovní
st edisko se Sportovní t ídou jsou základním lánkem pé e o sportovn  talentovanou
mládež  v  Prost jov ,  které  mají  úzkou návaznost  na  Sportovní  centrum mládeže
Olomouckého kraje a Atletický klub Prost jov.  

Ve školním roce 2011 / 2012 otevíráme sportovn  atletickou t ídu v 6. ro níku

   Výb rové závody d tí 5. t íd prob hnou ve dvou dnech a to ve:
tvrtek   12. 5. 2011   nebo   26. 5. 2011   vždy od 14.30 hod na školním stadionu ZŠ  

Jana  Železného,  Sídlišt  svobody  Prost jov,  (v  p ípad  nep íznivého  po así
v     t locvi n  ZŠ JŽ)  
   Sou asn  zveme  žáky ostatních t íd,  zájemce o atletiku, kte í  mají  možnost
nastoupit i do vyšších ro ník  sportovní t ídy.

Našim žák m nabízíme :    
- rozší enou výuku TV (5 hodin týdn )
- atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. t ídy AC Prost jov
- 2x ro n  sportovní soust ed ní
- 2 t locvi ny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty
- zapojení do mistrovských atletických sout ží za Atletický klub Prost jov
- kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního r stu
- možnost pokra ování ve studiu na sportovních gymnáziích, nyní i v Prost jov  !!!
- možnost za azení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje v Prost jov

Kontaktujte nás, poskytneme Vám bližší informace.  
ZŠ Sídlišt  svobody: 582302411, zsjz@zsjz.cz

http://www.zsjz.cz 
Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ove ka, 604821175, D.Ovecka@seznam.cz
AC Prost jov: 606144824,  atletika.pv@volny.cz

P ij te mezi nás, rádi rozvineme talent Vašich d tí.
Nezahálí u Vás doma druhý Železný nebo Šebrle? ? ? 

Bezplatná právní 
poradna,

Lidická ulice č. 35, Prostějov

Předem je nutno se objednat na telefonu: 

582 345 812 
 

14. dubna od 16.00 do 18.00 hod.,  20.dubna  od 14.00 do 16.00 hod.

12. května  od 16.00 do 18.00 hod.,  25. května od 14.00 do 16.00 hod.

8.června od 14.00 do 16.00 hod., 22.června  od  14.00 do 16.00 hod.

Středa, 20. 4.    –    zájezd do Polského Těšína.
 Odjezd v 5.45 hod od Hlavního nádraží, návrat do 15.30 hod.  Cena zájezdu Kč 270,-.

Středa, 18. 5.   –     Ostrava – Landek: Hornické muzeum, cestou do Ostravy zastávka 
asi 1 km za Bělotínem: Obelisk – hranice úmoří Černého a Baltského moře.   Muzeum 
řemesel Letohrad – přes 50 ucelených expozic, stálá fauna. 

Odjezd v 6.35 hod od Hlavního nádraží, návrat do 15.30 hod.  Cena zájezdu Kč 250,-.  

Středa, 22. 6.   –  Baťův kanál, plavba po řece Moravě ze Strážnice do slovenské Skalice, 
plavba lodí není v ceně zájezdu, možnost návštěvy vinného sklípku ve Strážnici s ochut-
návkou vína, možnost oběda. 

Odjezd v 6.35 hod od Hlavního nádraží, návrat do 15.30 hod. Cena zájezdu Kč 200,-. 

Středa, 20. 7.   –   zájezd na Praděd – výjezd autobusem přímo na vrchol, možnost 
návštěvy rozhledny – není v ceně zájezdu – prohlídka vysílače.

 Zastávka ve Vrbně pod Pradědem v podnikové prodejně skla, 
zámek v Bruntále. 
Odjezd v 6.35 hod od Hlavního nádraží, návrat do 15.30 hod.  Cena zájezdu Kč 250,-.

Středa, 19. 10.   –   Zájezd do Polského Těšína.
 Odjezd v 5.45 hod od Hlavního nádraží, návrat do 15.30 hod. Cena zájezdu Kč 270,-.

Výbor Základní organizace Prostějov, zve na tyto akce i nečleny organizace!

Přihlášky každé úterý od 9.00 – 11.00 hod, Kostelecká 17, dveře č. 109, Prostějov.
Podrobné informace na tel. č.606 780 313 – p Hořava.

Při  přihlášení je nutné zaplatit zálohu Kč 100,-,  doplatek nebo zrušení přihlášky 
nejpozději 10 dnů před termínem zájezdu. 

Výbor Základní organizace si vyhrazuje právo zrušit akci z důvodu malého zájmu 
o pořádanou akci nebo z jiných technických důvodů.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR 

Základní organizace, Kostelecká 17, Prostějov,
organizuje v roce 2011 tyto zájezdy:

Prostějovští vozíčkáři a zdravotně postižení pořádají 15. dubna 2011 Spole-
čenský večírek v restauraci U Tří bříz.

 Začátek od 16.00 hod. Vstupné včetně večeře 95,-Kč.  Tombola, program. Prodej 
vstupenek s místenkou – ve středu 23.3, 30.3, 6.4 a 13.4 od 13.00 hod. do 15.00 hod. 
v Centru služeb pro zdravotně postižené, Kostelecká 17, přízemí, dveře č.104.

Vstupenky lze objednat  také na tel. čísle -p. Křepelková tel:739 492 414, 582 336 
270. Srdečně zveme všechny příznivce a ty, kteří se chtějí dobře pobavit.

30. března 201130. března 20112828
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Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

V posledních letech lze hodnotit stoupající trend ochoty veřejnosti oznamovat po-
dezřelá chování, či narušení veřejného pořádku. Občané svým oznámením mnohdy 
přispějí k zadržení pachatelů. Posilování této součinnosti je zejména v oblasti preven-
ce a medializace těchto případů. Nadále však přetrvává stav, kdy se občané oprávněně 
obávají svědčit zejména v následném trestním řízení, které vedou orgány tr. řízení, 
či v přestupkovém řízení. Telefonicky bylo na MP oznámeno celkem 5163 různých 
oznámení protiprávního jednání, 13045 je zaznamenáno volání na linku 156 (zbý-
vající část oznámení jsou žádosti, sdělení, neoprávněná volání, atd.). Převážně jde o 
oznámení dopravních přestupků, přestupků na úseku veřejného pořádku, ale i pode-
zření z  trestné činnosti. Průměrně denně vyjíždí hlídky MP ve 12 případech, jinak 
plní úkoly běžné hlídkové služby. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Přijato
ozná-
mení

5380 4047 5881 6530 7493 8877 11625 11660 13242 13364 13045

výjezd 1405 1550 2250 2488 2314 2540 2885 3430 6060 4406 4459

Spolupráce městské policie s dalšími subjekty v r. 2010
MP spolupracuje se subjekty Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií 
ČR. Součinnost je jak v oblasti běžné hlídkové činnosti, ale mezi operačními středisky, 
kdy i PČR se velmi často obrací na operační středisko MP k provedení opatření – po-
dle vytíženosti hlídek. Společně s Policií ČR jsou prováděny akce k zajištění veřejného 
pořádku při rizikových utkáních v hokeji a preventivních akcí v oblasti veřejného po-
řádku, např. na podávání alkoholu.  
S lékařskou záchrannou službou i s  hasiči je taktéž velmi dobrá spolupráce – sou-
činnosti při haváriích, nehodách, otevírání bytů, převozy podnapilých osob do PZS, 
řešení bezdomovců, společné akce, ukázky, atd.
Velmi dobrá je spolupráce s jednotlivými odbory MěÚ, zejména na úseku kontrol pra-
videl výherních hracích automatů, strojního čištění města, vyhledávání vraků vozidel, 
dopravního značení, placení poplatků ze záborů, nepovolené skládky,  revize doprav-
ního značení, využívání vyhrazených parkovišť, atd. Takových společných kontrol 
bylo provedeno 102. 
Je nezbytné využívat spolupráci s médii, které informují veřejnost o trestné činnosti, stavu 
veřejného pořádku, pátrání po osobách, týdenních událostech. Informace MP poskytuje 
i na městském webu.

4. Přehled přestupků
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Přestupky 
celkem 7319 8050 7359 7524 7219 9006 9950 10959 8978 9158 8765

Celkový počet zjištěných přestupků vypovídá jednak o stavu veřejného pořádku, ale 
také o zaměření činnosti strážníků. Podíl dopravních přestupků činí 77%, což je sní-
žení o 3% proti r. 2009. 
V rámci ČR je od r. 2008 včetně, sledován celkový pokles přestupků a to o 17%.

Přehled zjištěných a řešených přestupků za období 2000-2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Podávání alkoholu 2 6 3 6 6 11 28 79 24 18 4
Městské vyhlášky 173 226 221 230 158 221 155 180 245 221 331
Občanské soužití 45 45 116 97 127 49 59 130 78 79 97
Veřejný pořádek 342 493 566 445 381 377 758 999 1017 1016 947
Proti majetku 159 276 502 462 545 534 455 363 421 444 540
Dopravní 5970 6239 5354 6284 6001 7813 8443 9139 7102 7334 6761
Přestupky celkem 7319 8050 7359 7524 7219 9006 9950 10959 8978 9158 8765

Celkově je počet přestupků je o 4,3% nižší než v předchozím roce. Hodnocení veřej-
ného pořádku z pohledu číselného vyjádření lze objektivně hodnotit jako stabilizo-
vaný, bez větších výkyvů. Podíl řešených přestupků domluvou celkem za r. 2010  činí 
39%, obdobně jako v předchozích letech. Projevuje se zde aplikace ustanovení § 12 
zákona o přestupcích, kdy za přestupek je ukládána sankce zejména s přihlédnutím 
k závažnosti přestupku, způsobu jeho spáchání, následkům, osobě pachatele, atd. Ulo-
žené sankce pak by měly působit preventivně na veřejnost.   

Přestupky na úseku veřejného pořádku

V posledních čtyřech letech je na tomto úseku stav stabilizován. 
V této oblasti se jedná zejména o rušení nočního klidu, převážně v letních měsících. 
V průběhu roku byla činnost zaměřena k dodržování obecně závazné vyhlášky č. č. 
12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Žádostí o povolení 
výjimky bylo podáno celkem 8.  Porušení vyhlášky bylo řešeno v  jednom případě, 
avšak ostatních rušení nočního klidu – hlučnost provozoven, hlučných skupin, v by-
tech, bylo řešeno ve 133 případech. Další dohled byl prováděn nad obecně závaznou 
vyhláškou č. 10/2009 o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostran-
ství. Porušení bylo zjištěno v 81 případech. Lze však konstatovat, že obecně závazné 
vyhlášky přispěly ke zlepšení stavu na úseku veřejného pořádku. Další problematiky 
tohoto přestupkového jednání jsou znečistění veřejného prostranství, neoprávněný 

zábor veřejného prostranství, založení skládky nebo 
odložení odpadů mimo určená místa, problematika 
nepřizpůsobivých osob, které se zdržují na nádra-

žích a veřejných prostranstvích. Díky činnosti MP se daří negativní jevy eliminovat. 
Tato problematika je nadále v zájmu řešení, aby byla dodržována pravidla čistoty měs-
ta, dodržování klidu a pořádku. Zejména je nutné zaměřit se na oblast čistoty města 
při venčení psů. V r. 2010 bylo řešeno celkem 153 případů nedodržení podmínek pro 
venčení psů. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

342 493 566 445 381 377 758 999 1017 1018 947

 Pozitivním přínosem při řešení veřejného pořádku je městský kamerový a dohlíže-
cí systém, který má v současné době 25 kamer a jedna kamera mobilní. V několika 
případech bylo zjištěno vandalství, poškozování dopravních značek. Je využíván k si-
tuační prevenci, monitorování společenských a kulturních akcí na veřejných prostran-
stvích. Policii ČR bylo předáno celkem 21 záznamů k tr. činnosti k dalšímu využití a 
dokumentaci. 
Na katastru města nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku, demonstraci či 
vystoupení extremistických skupin. Větší narušení veřejného pořádku hrozilo vždy 
při rizikovém utkání v hokeji. Veřejný pořádek byl však zajištěn v součinnosti s Policií 
ČR, zejména využíváním pořádkové jednotky („těžkooděnci“). 
 Ze statistiky vyplývá, že stav veřejného pořádku je na stejné úrovni. Je však nezbytné hlíd-
ky směřovat do lokalit, „kde se něco děje“. Nadále je věnována pozornost ul. Barákova, 
nám. Spojenců, Janáčkova, Pražská, Plumlovská, Olomoucká, Kolářovy sady, Smetanovy 
sady, Vrahovická, nám. TGM a odchodovým trasám z restaurací a barů, kde dochází k po-
škozování mobiliáře, vandalství, výtržnictví, atd. Směřováním hlídek a spoluprací s ve-
řejností se podařilo několik pachatelů zadržet – např. zadržení pachatele trestného činu 
krádeže vloupáním do objektu na ul. Školní dne 10.11.2010.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vypátráno vozidel 0 1 2 1 6 1 3 4 1 5 10

Vypátráno osob 1 7 4 10 4 10 9 4 18 30 30

Zadrženo pachatelů 33 48 40 46 32 44 27 45 55 52 66

Předvedeno osob 84 107 167 139 73 67 64 142 187 179 158
Dodáno osob do 
záchytky 0 0 0 0 0 0 0 11 15 36 44

 K nárůstu došlo u počtu zadržených pachatelů při spáchání tr. činu, nebo  bezprostředné 
pro jeho spáchání. Tito jsou pak předáváni Policii ČR k provedení dalších úkonů trest-
ního řízení. Tyto ukazatele vypovídají o činnosti strážníků v terénu a jsou významným 
faktorem snižování kriminality a získávání důvěry veřejnosti v policii. Obdobně i počty 
vypátraných osob, po kterých je vyhlášeno pátrání z důvodu dodání do výkonu trestu, 
vazby, je vydán zatykač, či jsou hledány z důvodu šetření. Počty vypátraných vozidel pak 
zvýší důvěru občanů, kteří dostanou s vůj majetek zpět. Zvyšuje se počet osob dodávaných 
do PZS – náklady na jednu osobu činí 1500 Kč za převoz, 1100 Kč za pobyt. V současnosti 
činí dlužná částka za převo-
zy 86.417 Kč, uhrazeno je 
25%. Od r. 2010 je pro sta-
tistiku MVČR sledován po-
čet předaných případů pro 
Policii ČR – tedy podezření 
ze spáchání trestného činu. 
Podezření bylo zjištěno cel-
kem ve 151 případech, včet-
ně zadržení 66 pachatelů při 
spáchání trestného činu či 
bezprostředně poté.
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informací

Sportovec roku 2010:

Tomáš Berdych,
 tenis TK Agrofert Prostějov

Petra Kvitová, 
tenis TK Agrofert Prostějov

Hynek Tábor, parašutismus, 
Dukla Prostějov

Sportovní tým roku 2010:

Volejbalistky VK Modřanská Prostějov
Raftaři Tomi-Remont Prostějov

Basketbalisté BK Prostějov

Talent roku 2010:

Jiří Veselý, tenis, TK Agrofert Prostějov
Jakub Filip, cyklistika SKC Prostějov

František Hajduk, lukostřelba LO Prostějov

Mládežnický tým roku 2010:

Gymnasté TJ Pozemstav Prostějov, 
mladší žáci

Tenisté TK Agrofert Prostějov, 
starší žactvo

Basketbalistky TJ OP Prostějov, 
starší minižákyně

Trenér mládeže roku 2010:

Pavel Švécar, 
basketbal TJOP Prostějov

Ivo Šilhánek, tenis,

TK Agrofert Prostějov
Magdalena Majarová,
lukostřelba LO Prostějov

Sportovní událost roku 2010:

BC DTJ Prostějov za uspořádání 
Mistrovství České republiky mužů 

a žen v boxu
SKC Prostějov za zorganizování 

Grand Prix-Memoriálu Otmara Malečka 
v dráhové cyklistice

Město Prostějov za uspořádání 
Mezinárodních sportovních 

her mládeže
Neprofesionální sportovec 

roku 2010:

Petr Ejem, cyklistika
Michal Sitter, kulturistika

Kurt Herlich, atletika

Síň slávy prostějovského sportu:

Jaroslav Šalamoun
za celoživotní přínos plavání
Jan Hrbatý za celoživotní 

přínos lednímu hokeji
Rostislav Václavíček 

za celoživotní přínos kopané

Sportovní hvězda 
prostějovských médií:

Volejbalistky VK Modřanská Prostějov

Výsledky 7. ročníku ankety „SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA 2010“Výsledky 7. ročníku ankety „SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA 2010“

„Komise pro mládež a tělový-
chovu ve svém novém složení 
neměla na přípravy letošního 
ročníku ankety příliš mnoho 
času. Proto jsme se v první 
řadě snažili udržet vysoce na-
stavenou laťku její úrovně z 
minulých let, a přitom jsme 
chtěli přijít i s něčím novým. 
Hodnocení je samozřejmě na 
jiných, ale sám za sebe mám 
pocit, že se nám záměr podařilo naplnit.
Díky úzké spolupráci s marketingovou 
agenturou TK Plus, které tímto velmi dě-
kuji za pomoc, proběhl slavnostní večer ve 
standardní kvalitě. To v případě naší ankety 
znamená vysokou společenskou hodnotu 
a prestiž, o čemž svědčí například vystou-
pení známé zpěvačky Jitky Zelenkové. Že 
osobně chyběla celá řada oceněných spor-
tovců? Bohužel najít takový termín, který 
by vyhovoval všem, nebylo možné. Všichni 
absentéři museli buď na soutěž, turnaj nebo 
soustředění do zahraničí, takže důvod jejich 
nepřítomnosti byl stejný, jako to, proč vlastně 
byli oceněni – samotný sport. Což je myslím 
úplně v pořádku.
Čeho si osobně velmi cením, to jsou po-
suny, které jsme dle mého názoru letos 
udělali k lepšímu. Zmínil bych například 

hodně povedené videoportréty 
sportovních osobností, jejichž 
autorem byl člen komise Miloš 
Sklenka. Dobrým nápadem ur-
čitě bylo zařazení nové katego-
rie Neprofesionální sportovec 
roku, ve které se zaslouženého 
ocenění dočkají ti, kteří mají 
sport nikoliv coby zaměstnání, 
ale pouze jako koníček. A při 
takové akci jako je slavnost-

ní vyhlášení ankety by rozhodně neměl 
chybět charitativní podtext, což splnil náš 
desetitisícový šek spolku Prostějovští vo-
zíčkáři. Pro její členy má tato částka svou 
hodnotu a my jsme rádi, že touhle cestou 
může komise pomoci.
Je jasné, že nikdy neproběhne vše úplně ide-
álně, ale v rámci možností považuji letošní 
ročník Sportovce města Prostějova za vyda-
řený. Do dalších let však nesmíme ustrnout, 
naopak je potřeba okamžitě začít pracovat 
na vylepšeních a novinkách pro příští rok. 
V tomto smyslu mám několik nápadů, které 
ale zatím neprozradím. Nejprve s nimi chci 
seznámit ostatní členy komise a následně 
uvidíme, co a jak převedeme do skutečnosti.“ 

Pavel Smetana, předseda Komise
pro mládež a tělovýchovu při 

Radě města Prostějova

Zástupcům nejlepších sportovců předal trofeje starosta měs-
ta Miroslav Pišťák.  Foto: Milan Začal

Nejlepší mládežnické týmy ocenil radní Jaroslav 
Faltýnek. Foto: Milan Začal

Hodnocení předsedy pořádající 
komise Pavla Smetany

Do  slunného Řecka se tentokrát podí-
vá pan Jiří Paul, za kterého cenu jako za 
vítěze čtenářské ankety, převzal jeho 
syn.  Foto: Milan Tatarkovič

LICEA - prodejna 
místní nádraží prodává
SADBOVÉ BRAMBORY Cena 14,80,- /za kg
Konzumní brambory Cena 9,80 / za kg

 Info tel.:    582 331 970
Prodejní doba: Po-Pá: 8-16.30  hod.
 So:  9-10.30 hod.

INZERCE
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informací

Ačkoliv se ještě před pár týdny po-
hybovaly venkovní teploty hluboko 
pod bodem mrazu, cyklistika nespí, 
zvláště pak ta dráhová. Nedávný 
úterní večer patřil v Praze-Motole 
cyklistice. Konala se zde akce na-
zvaná Afterparty k nejprestižnější 
české klasice Praha-Karlovy Vary-
-Praha.
Součástí večera byly závody všech 
věkových kategorií. Slavnostní večer 
ozdobily legendy české cyklistiky 
jako Jiří Daler, Jaroslav Cihlář, Lubo-
mír Tesař a další. V nejprestižnější ka-
tegorii profesionálů, kategorii ELITE 
nechyběli ani závodníci SKC Prostě-

jov, Jakub Filip, Michal Mráček a To-
máš Salaj. Závodilo se v omniu, které 
bylo pro tentokrát omezeno pouze na 
bodovací závod, scratch a vylučovací 
závod. Prostějovští mladíci si vedli 
velmi zdatně a ve všech třech disci-
plínách patřili k nejaktivnějším jezd-
cům. V celkovém hodnocení si Jakub 
Filip  po výborném výkonu přijel pro 
senzační 3. místo a Michal Mráček 
závod dokončil taktéž na velmi hez-
kém 6. místě. Celkovým vítězem se 
stal Alois Kaňkovský před svým kole-
gou z pražské Dukly Markem Mixou. 
 -red-
  Foto: Jan Brychta

SKC Prostějov na Afterparty k závodu 
Praha-Karlovy Vary - Praha

Všichni tanečníci potvrdili své 
celosezónní úspěchy, které byly 
samostatně vyhlášeny v konečných 
výsledcích Extraligy České taneční 
organizace pro sezónu 2010/2011. 
Na MČR k nim přidali ještě 12 medailí, z 
toho 5 mistrovských titulů! Tím si zajistili 
nespočet možností reprezentovat naši taneční 
školu a město Prostějov na mistrovství 
Evropy a Světa. Doufáme jen, že se podaří 
zajistit dostatek fi nančních prostředků, aby 
opravdu všichni tanečníci, kteří si tuto čest 
svými výtečnými výkony vybojovali, mohli 
reprezentovat.
V kategorii mini (děti do 8 let) jsme získali 
2 medailová umístění. Titul mistr ČR duo 
Diana Konečná a Tereza Rozkošová a v 
sólové kategorii obsadila Diana Konečná 
3.místo.
Ve velmi silně obsazené dětské věkové 
kategorii si vedla velmi dobře naše děvčata v 
sólech. V konkurenci 120 tanečnic se 3 naše 
reprezentantky probojovaly až do fi nále, 

kde se vítězka Extraligy Denisa Konečná 
umístila na 2.místě, na 3.místě pak Natálie 
Kočařová a na 6.místě Kateřina Rozkošová. 
Mezi chlapci jsme měli dvě fi nálové účasti. 
K titulu Vítěz Extraligy přidal Radek Flajsar 
1.místo a získal titul Mistra ČR, Robert Volek 
vybojoval v silně obsazeném fi nále 6 místo.
V kategorii duo naše děti převálcovaly 
konkurenci z celé ČR a získaly shodným 
počtem bodů dvě první místa v Extralize a 
výborně skončila i mistrovská soutěž! Titul 
Mistrů ČR získala dvojčata Alice a Radek 
Flajsarovi a na 2.místě se umístilo duo 
Denisa Konečná a Kateřina Rozkošová. 
Naše děti svá úspěšná vystoupení potvrdily 
i v kategorii malých skupin, kde jejich malá 
skupina „JUMP!“, ve složení Radek Flajsar, 
Karolína Doleželová, Alice Flajsarová, 
Eva Hlahůlková, Natálie Kočařová, Denisa 
Konečná a Kateřina Rozkošová obsadila 
krásné 2.místo, tedy titul prvního Vicemistra 
ČR.
Velmi dobré výsledky si naši tanečníci 

vytancovali i v hlavní věkové kategorii. V 
sólových kategoriích získal mezi muži jak 
vítězství v Extralize, tak i titul Mistra ČR 
Ondřej Krysmánek. 3.místo a bronzovou 
medaili pro druhého vicemistra ČR mezi 
ženami Kristýna Hlostová. V kategorii 
duo obsadili 1.místo a získali titul Mistrů 
ČR Ondřej Berky a Kristýna Hlostová. I 
v této věkové kategorii se dařilo v malých 
skupinách. Prostějovská malá skupina 
„SWEAR“, ve složení Ondřej Krysmánek, 
Kristýna Hlostová, Yveta Kabilková, 
Markéta Možná, Alexandra Müllerová a 
Denisa Pernicová, obsadila 3.místo.
Naši taneční školu a město Prostějov 
reprezentovalo celkem 25 tanečníků a i 
ti, kteří nezískali medailová či fi nálová 
umístění, bojovali velmi statečně a 
rozhodně se neztratili v konkurenci více 
než 860 soutěžících. Opět jsme dokázali, 
že TŠ Hubený je jednou z nejúspěšnějších 
tanečních škol v celé ČR.
Taneční škola Hubený otevírá  Hip Hop – 

pro začátečníky i mírně pokročilé. Pokud 
se chcete skvěle pohybovat při hiphopové 
muzice, přijďte mezi nás. Učit vás budou 
ti nejpovolanější, mistři a vicemistři 
hiphopových soutěží. Začali jsme v úterý 
15.2.2011 a ve čtvrtek 17.2.2011. Od 
15:30 do 16:30 v tréninkovém sále TŠH 
na Bulharské 1, areál Autoklubu Prostějov. 
Cena za 60 minutovou lekci je 50 Kč. 
Případné informace na tel. 602 755 856.

-kh-

Medailové žně na mistrovství ČR

Centrum stavebních prací - CESTAP s.r.o.
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Døevostavby na klíè vè. základové desky Døevostavby na klíè vè. základové desky 

Fanderlíkova 56, Prostìjov 79601

Tel: 777 94 20 21

www.cestap.eu

TAKÉ PROVÁDÍMETAKÉ PROVÁDÍME

STROJNÍ VÝKOPOVÉ 
PRÁCE     660Kè/hod
STROJNÍ VÝKOPOVÉ 
PRÁCE     660Kè/hod

VODO - TOPO - PLYN
vè. podlahového vytápìní

VODO - TOPO - PLYN
vè. podlahového vytápìní

ELEKTRO PRÁCE
NA KLÍÈ

ELEKTRO PRÁCE
NA KLÍÈ

PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE
PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE

SÁDROKARTONOVÉ
PRÁCE, PÙDNÍ VESTAVBY

SÁDROKARTONOVÉ
PRÁCE, PÙDNÍ VESTAVBY

Katalog døevostaveb zasíláme zdarma!
2Rodinný dùm od 19 100,-Kè/m  vè. DPH a základové desky

Pro katalog zašlete SMS na 777 942021 
ve tvaru: KATALOG JMÉNO, ADRESA, PSÈ

17 L
TENA TRHU

Vrchol sezóny 2010/2011 měli disko tanečníci z TŠ Hubený v lednu 
v Chomutově a nevedli si vůbec špatně! 

INZERCE
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Útulek ligy na ochranu zvířat, organizace Olomouc, Areál letiště Neředínská ul., 77900 Olomouc

Telefon: +420585418484, E-mail:olomouc.utulek-loz@seznam.cz 

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

INZERCE

Evid. č. 857 (Asman) – pes, buldoček, odchycen 
dne 9. 3. 2011 v lesoparku Hloučela

Evid. č. 861 (Alík) – pes, kříženec, odchycen dne 6. 
3. 2011 v Prostějově na ul. Vápenice

Evid. č. 850 (Pongo) – pes, kříženec, odchycen dne 
4. 3. 2011 v Prostějově na ul. J. B. Pecky

SportKaleidoskop 
informací Volný čas
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NOVĚ OTEVŘENÝNOVĚ OTEVŘENÝ
 OUTLET OUTLET

ANDREA ZIEGLERINIANDREA ZIEGLERINI, , 
PROSTĚJOV, PLUMLOVSKÁ 71PROSTĚJOV, PLUMLOVSKÁ 71

Pánská, dámská, jeansová móda značek:
Andrea Zieglerini, B&K, Blue Bulls, 

Gate One, Guru, Shocker, Verse.

Slevy: 20% - 80%
Mimořádná akce: 

pánský oblek s lycrou 
 2490,- Kč + kravata ZDARMA.

Pondělí - pátek  9 -18, sobota 9 -12

Město Prostějov, prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí 
dne 16. 4. 2011 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů :
Stanoviště ( obec ) Čas předání odpadu a elektrozařízení
1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45 - 10:55

2.   Vrahovice ul. J. Suka 11:00 - 11:10

3.   Vrahovice ul. M. Alše 11:15 - 11:25

4.   Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 - 11:40

5.   Čechůvky točna 11:45 - 11:55

6.   Domamyslice u samoobsluhy 12:15 - 12:30

7.   Čechovice u pošty 12:35 - 12:50

8.   Žešov u pomníku 13:15 - 13:30
a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný 
např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel (Větší pneumatiky 
z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát také, ale za úplatu. ) 
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není 
možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, 
vyřazené oblečení apod.
d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané  
v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, 
mikrovlnné  trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod

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

Mimo výše uvedený termín je možné  nebezpečný a objemný odpad odvést na:

sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod , pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716) 
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod , úterý a středa – zavřeno.

Mobilní sběr – jaro 2011

INZERCE

U příležitostí letošního 40. výročí 
úmrtí známého prostějovského fotogra-
fa Václava Ševčíka (1900-1971) a chysta-
ných výstav jeho dětských snímků v Duze 
(4.4.-4.5.2011) a portrétních fotografi í 
v Muzeu Prostějovska (4.5.-5.6.2011), 
vychází nová kniha „Fotoateliér Ševčík 
Prostějov“, kterou připravili Václav Šev-
čík ml. a Karel Tabery. Obsahuje výběr 
nejlepších ateliérních fotografi í Václava 
a Františky Ševčíkových z let 1927-1985. 
Zvláštní pozornost je v ní věnována 
portrétům, kterými se Václav Ševčík 
zabýval i teoreticky, a k jejichž úspěš-
nému zvládnutí v praxi přispěl vyná-
lezem vlastních osvětlovacích těles, 
jež byla používána ve většině česko-
slovenských ateliérů. Významné mís-
to je v publikaci věnováno portrétům 
veřejně známých osobností z Prostě-
jovska. Jsou na nich zastoupeni mnozí 
bývalí starostové města, profesoři, lé-
kaři, kněží, hudebníci, literáti, malíři, 
architekti, sochaři, fotografové, herci, 
podnikatelé i vojáci. Jejich jména jsou 
někomu dosud ještě známá, jejich 
podoba se ale již mnohdy nevybaví. 
Díky Ševčíkovým fotografi ím je za-
chována i pro budoucnost a jistě zau-
jme pamětníky a lokální prostějovské 
patrioty. Mimo svých uměleckých 
kvalit mají tyto portréty dnes už také 
značnou historickou hodnotu. Vedle 
nich jsou v knize představeny rovněž 
akty, reklamní, krojované, svateb-
ní i taneční fotografi e, a také dětské 

snímky, v nichž fotozávod Ševčík vynikal 
díky aranžérské pohotovosti Františky 
Ševčíkové a jejímu umění jednat i s těmi 
nejmenšími dětmi. Po publikaci „Pro-
stějov ve fotografi ích Václava Ševčíka“, 
která vzbudila značný ohlas a jejíž dotisk 
by měl dorazit na knihkupecké pulty ně-
kdy koncem dubna, má tedy prostějovská 
veřejnost nyní možnost seznámit se i s 
fotografi emi z dalších žánrových oblas-
tí, kterými se manželé Ševčíkovi ve svém 
ateliéru zabývali. Karel Tabery

Vychází nová publikace 
s fotografiemi Václava Ševčíka
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SD Průmyslová ul., Prostějov – Vrahovice, tel. 725 824 716 
Provozní doba:

Pondělí 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Úterý zavřeno
Středa zavřeno
Čtvrtek 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Pátek 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Sobota 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00
Neděle 9.00 – 13.00 13.30 – 17.00

SD Anenská č. 11, Prostějov, tel. 582 334 711
Provozní doba:

Pondělí zavřeno
Úterý 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Středa 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Čtvrtek 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Pátek 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 13.30 14.00 – 17.00
Neděle zavřeno

Provoz sběrných dvorů Provoz sběrných dvorů 

1 5
1 4
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6
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ŘEŠENÍ
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