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Výročí květnových 
událostí

9. května 2011 v 13.00 hodin si při-
pomeneme vzpomínkovým aktem na 
prostějovském městském hřbitově na Br-
něnské ulici 66. výročí konce II. světové 
války. Jak se tehdejší události odehrály 
v Prostějově? Nechejme promluvit druhý 
díl Dějin města Prostějova, vydaný měs-
tem Prostějovem v roce 1999:

V  časných ranních hodinách ve stře-
du 9. května 1945 zavlála z prostějovské 
radnice československá vlajka. Obyvatelé 
města se probouzeli do prvního dne svo-
body. Město i kraj tonuly v přívalu rados-
ti, nadšení a jásotu. Smích na rtech, slzy 
v  očích, to vše vyjadřovalo neskonalou 
blaženost z osvobozeného státu a vlasti.  
Lidé se shromažďovali před radnicí, na 
náměstích, zaplňovali ulice.

Správu města převzal národní výbor, 
v jehož čele nakrátko stanul předválečný 
starosta, prostějovský advokát a sociál-
ně demokratický politik JUDr. Oldřich 
John.

Následujícího dne, 10. května odpo-
ledne, se před radnicí konala mohutná 
národní manifestace, na níž se sešlo de-
set tisíc lidí z města a okolí. Oslavy kon-
ce války vyvrcholily v neděli 13. května 
ranní děkovnou bohoslužbou za mír a 
osvobození v kostele Povýšení sv.Kříže a 
odpoledním požehnáním se slavnostním 
Te Deum.

Válka způsobila městu a jeho obyva-
telům rozsáhlé materiální škody. Výbuch 
muničního vlaku zničil nádraží ČSD, 
bombardování v závěru války poškodilo 
desítky domů, zejména na Olomouckém 
a Brněnském předměstí. Více než tři de-
sítky budov byly neopravitelné a musely 
se zbourat, vážně utrpěly rovněž školní 
budovy na Kollárově ulici. Většina oken 
ve městě byla rozbitá, město se ocitlo bez 
elektřiny, plynu a téměř bez vody, po 
náletech zůstala vyřazená telefonní síť a 
ulice poseté municí. Nefungovala vlako-
vá ani autobusová doprava, což způso-
bovalo tíživou izolaci Prostějova od jeho 
okolí.

Samo zajištění pořádku a klidu neby-
lo proveditelné bez možnosti poskytovat 
občanům informace. Město však bylo od 
5. května bez elektřiny, a tudíž nefungo-
val městský rozhlas. A tak včasná pomoc 
fi rmy Wikov, která radnici zapůjčila ag-
regát, umožnila vysílání. V dvouhodino-
vých intervalech se městem po celé dny 
nesly zprávy, informace, pokyny a výzvy. 
Již 15. května si obyvatelé mohli popr-
vé přečíst Svobodné noviny, dopravené 
z Brna a 19. května začaly vycházet prv-
ní prostějovské noviny. O zprávy národ-
ního výboru pro město a okres Prostějov, 
které měly pouhé dvě stránky, byl mezi 
obyvateli mimořádný zájem. Pro nedo-
statek papíru se však z původně předpo-
kládaného deníku stal obdeník a od jara 
1946 mohl tento informační list vycházet 
pouze jednou týdně…

Mnoho dalších podrobností o pová-
lečném vývoji se dozvíte z 
publikace Prostějov, Dějiny 
města 2, kterou si můžete 
zakoupit v Regionálním 
informačním centru v  bu-
dově zámku. -jg-
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Starosta Miroslav Pišťák a místosta-
rostka Ivana Hemerková převzali za 
město Prostějov velkolepé výtvarné 
dílo autora Aloise Doležela. Roz-
měrný obraz darovala městu jeho 
manželka Libuše Doleželová.
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Výpis z usnesení ze 13. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 4. 2011 
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu  nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

Schválení nákupu 
uměleckých děl

Rada města Prostějova schválila nákup umě-
leckých děl z rozpočtu města Prostějova
• Jaroslav Nenadál, krajina s potokem, olej na 

kartonu – cena 4.000,- Kč,
• František Kubíček, „Ze sadu“, pohled na Pro-

stějov od Domamyslic, olej na plátně – cena 
11.000,- Kč, 

• František Tříska, „Plachetnice u Jadranského 
pobřeží“ olej na plátně– cena 20.000,- Kč,

• Bohuš Čížek, „Pohled na Prostějov 1941“, olej 
na plátně - cena 28.000,- Kč,

• Richard Kaňák, kresby krajiny z  Balkánu, 
kresba – cena za 2 ks 4.000,- Kč,

• Viktor Hohaus, interiér kostela Jana Nepo-
muckého v Prostějově, akvarel– cena 12.000,- 
Kč,

• Jitka Brunová, „Poštovní schránka na rohu 
ulice“ – cena 30 000,- Kč,

Valná hromada obchodní 
společnosti Společenský dům 

Prostějov, s. r. o.

Rada města Prostějova při rozhodování je-
diného společníka v působnosti valné hro-
mady obchodní společnosti Společenský 
dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333, sídlem 
Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01
Uložila Ing. Romanu Vejmolovi, jednateli 
společnosti, zajistit odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrolách hospodaření Spo-
lečenského domu Prostějov, s.r.o., prove-
dených kontrolním oddělením fi nančního 
odboru Městského úřadu Prostějov a společ-
ností DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ 
PACLÍK, a.s. 

Valná hromada obchodní 
společnosti Domovní správa 

Prostějov, s. r. o.

A) Rada města Prostějova  při výkonu pů-
sobnosti valné hromady obchodní společ-
nosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.

I. b e r e   n a   v ě d o m í
zprávu dozorčí rady společnosti o přezkou-
mání řádné účetní závěrky a návrhu na roz-
dělení zisku
II. s c h v a l u j e
1. výroční zprávu o hospodaření společnosti 
za rok 2010,
2. zprávu auditora, 
3. řádnou účetní závěrku,
4. hospodářský výsledek společnosti za rok 
2010, 
5. rozdělení zisku podle návrhu jednatele 
společnosti, 
6. zprávu statutárního orgánu společnosti o 
vztazích mezi propojenými osobami podle  
§66a Obchodního zákoníku,
7. Ing. Viktora Vorla, osvědčení KAČR č. 
1519, sídlem Šumvald 266, 78385 Šumvald, 
jakožto osobu auditora, oprávněnou k ově-
řování účetní závěrky společnosti, přičemž 
tento souhlas se vztahuje jak na současně 
schvalované období, tak i na následující účet-
ní období, a to do odvolání,
8. mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru 
Průšovi, jednateli obchodní společnosti Do-
movní správa Prostějov, s. r. o. dle návrhu 
Dozorčí rady ze dne 25. 3. 2011,

B) Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti 
Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem 
Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, 

IČ: 262 59 893 (dále jen „společnost“) jmé-
nem jediného společníka města Prostějova  
rozhodla  takto:
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 
částku  4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony 
osmdesát devět tisíc korun českých)  peně-
žitým vkladem, a to převzetím závazku ke 
zvýšení vkladu jediným společníkem měs-
tem Prostějovem, identifi kační číslo 002 
88 659,  se sídlem v  Prostějově, Nám.T.G. 
Masaryka 12 – 14, PSČ 796 01 s využitím 
jeho přednostního práva k účasti na zvýše-
ní základního kapitálu.

2. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvý-
šení vkladu převzat je do . 6. 2011   (slovy 
třicátého dubna roku dva tisíce deset).

3. Závazek ke zvýšení vkladu jediný dosa-
vadní společník město Prostějov převezme 
písemným prohlášením, které musí obsa-
hovat veškeré zákonné náležitosti a podpis 
musí být úředně ověřen, prohlášení nabý-
vá účinnosti doručením společnosti.

C) Rada města Prostějova  při výkonu 
působnosti valné hromady obchodní spo-
lečnosti Domovní správy Prostějov, s.r.o. 
schvaluje smlouvu o výkonu funkce jed-
natele Domovní správy Prostějov, s.r.o. s 
Ing. Vladimírem Průšou podle předlože-
ného návrhu.

Starosta města Prostějova Miroslav Pišťák obdržel následující dopis od 
velvyslance Japonska v České republice:

„Z celého srdce Vám děkuji za Váš upřímný projev účasti s Japonskem 
postiženým silným zemětřesením v oblasti Tóhoku a Tichomoří. Japonská 
vláda společně s obyvateli postižených oblastí a celým japonským národem 
vynaloží veškeré úsilí na překonání těžké situace, která nastala.“

Chikahito Harada, 
velvyslanec Japonska v České republice

Představitelé města Prostějova 
jednali se zástupci Ředitelství 
silnic a dálnic Olomouc o snížení 
rychlosti na rychlostní komunikaci 
R 46 v místech, kde tato komunikace 
prochází Prostějovem.
„Na základě podnětů občanů zejména 
z lokality Šárka a Dolní jsme 
vstoupili do jednání s Ředitelstvím 
silnic a dálnic Olomouc s cílem 
dosáhnout snížení rychlosti na části 
rychlostní komunikace R 46. Jde 
nám tím zároveň o snížení hlučnosti 
a rezonancí z projíždějících vozidel, 
hlavně kamionů v úseku, kde silnice 
protíná město. Věříme, že se tento úsek 
současně stane bezpečnějším. O toto 
opatření jsme usilovali už i v minulosti, 
bohužel neúspěšně. Nyní je situace 
díky novému řediteli olomoucké správy 

Ředitelství silnic a dálnic Martinu 
Smolkovi na dobré cestě,“ vysvětluje 
místostarostka Alena Rašková s tím, 
že celý proces schvalování bude trvat 
přibližně dva měsíce.
Ředitel olomoucké správy Ředitelství 
silnic a dálnic Martin Smolka potvrzuje, 
že již nyní má předběžný souhlas 
ministerstva dopravy. „Ministerstvo 
udělilo v této věci předběžné kladné 
stanovisko, na jehož základě jsme zadali 
zpracování technické dokumentace k 
umístění značek s vyznačením snížené 
rychlosti. Ta by měla začít platit ještě 
do začátku hlavní turistické sezony, 
tedy ještě před prázdninami,“ dodal 
Smolka.

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova se bude na 
svém dubnovém jednání zabývat výsledkem 
rozpočtového hospodaření města a jím říze-
ných organizací - závěrečným účtem města 
Prostějova za rok 2010. Ten skončil kladným 
saldem příjmů a výdajů ve výši přes 52 mili-
onů korun. Prostředky získané vyúčtováním 
rozpočtového hospodaření města Prostějo-
va a jím řízených organizací navrhuje rada 
města převést v  roce 2011 na krátkodobé 
prostředky na bankovních účtech města – do 
fondu rezerv a rozvoje. 
Co dodat k  výsledkům hospodaření měs-
ta? Řeč čísel je dostatečně přesvědčivá, ale 
je nutné zdůraznit to ALE – tak za prvé: při 

důkladnější analýze oněch kladných čísel si 
musíme uvědomit, že z určité části je tento 
výsledek ovlivněn tím, že některé investiční 
náklady nemohly být z různých důvodů re-
alizovány. A za druhé: nepodléhejme příliš 
velké euforii- připomeňme si, že v předchá-
zejícím roce nebyly plánované příjmy napl-
něny (v daňových příjmech jsme přišli skoro 
o 100 milionů korun), takže těch 52 milionů 
nám pomůže do určité míry naplnit naše fi -
nanční rezervy. 
Co je ale tím nejdůležitějším – hospodařili 
jsme dobře a věřme, že tak to bude i nadále. 
Poděkování po právu patří všem, kteří se o to 
zasloužili. Miroslav Pišťák, starosta města

Závěrečný účet 
města za rok 2010

Aktuálně Informace

Dopis z japonského 
velvyslanectví

Protihluková opatření na R 46
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Před časem se v Plumlově uskutečnila 
tisková konference zaměřená na aktuální 
práce i budoucnost  Plumlovské přehrady. 
Konference se zúčastnil také místostaros-
ta Prostějova Jiří Pospíšil (ODS).
Pane místostarosto, v jaké fázi je revita-
lizace přehrady?
Stále ještě probíhá odstraňování sedimen-
tů, ze dna přehrady už bylo odtěženo více 
než 130 tisíc metrů krychlových, ještě zbý-
vá asi 70 tisíc kubíků. Ty by měly být odtě-
ženy v červnu letošního roku. Práce se totiž 
opozdily kvůli špatným klimatickým pod-
mínkám.  Od druhé poloviny května pak 
bude dno vodní nádrže brázdit obojživelný 
sací bagr, který odtěží nánosy u hráze a ve 
zhruba dva metry hluboké laguně, v níž se 
před výstavbou přehrady nacházel lom.
Kdy se budou návštěvníci přehrady 
koupat v čisté vodě?
To je otázka, která určitě zajímá jak Pros-
tějováky, tak všechny v okolí Plumlovské 
přehrady. Povodí Moravy si vytklo za cíl 

začít napouštět vodu do nádrže koncem 
roku 2012, takže podle aktuálního plánu 
by se mohli první plavci vykoupat v pře-
hradě v roce 2013. Toto „zpoždění“ oproti 
původnímu předpokladu je způsobeno i 
tím, že kromě samotného čištění nádrže 
proběhnou také stavební práce, na které 
nedávno získalo Povodí Moravy staveb-
ní povolení a zejména peníze. Jednak se 
rekonstrukce dočká hráz tak, aby nebyly 
nutné opravy minimálně v následujících 
pěti desítkách let. Dále zde má vyrůst nová 
silnice, osvětlení, zídky a most.
Co Podhradský rybník? Bez jeho vyčiš-
tění bude přehrada brzy zase zanesená 
sedimenty…
To nepochybně. Dobrou zprávou v tomto 
smyslu je, že už v květnu by měly začít 
práce na vyčištění Podhradského rybníka. 
Z něj zmizí odtěžením bezmála 60 tisíc tun 
sedimentů. Povodí Moravy plánuje poté i 
rekonstrukci výpustného objektu, loviště a 
kádiště a dále obnovu hlavní a vedlejší od-

vodňovací příkopy v zátopě rybníka. Bez 
těchto opatření by revitalizace Plumlovské 
přehrady postrádala smysl. Doufám proto,  
že  všechny práce půjdou podle předpokla-

dů, a v roce 2013 se přesvědčíme na vlastní 
kůži, že revitalizace přehrady přináší své 
ovoce.  -mik-

 Město Prostějov vyhlašuje pátý ročník sou-
těže O nejoriginálnější maturitní tablo, do 
které se mohou zapojit všechny střední ško-
ly se sídlem v Prostějově.
 „Soutěž se stala oblíbenou, už koncem břez-
na jsme zaznamenali ze strany studentů prv-
ní dotazy, jestli budou moci opět soutěžit o 
nejzajímavější tablo. Stejně jako v předcho-
zích ročnících vyhodnotí originalitu tabla 
komise, v níž každý člen přidělí tablům ur-
čitý počet bodů, takže vítěz nakonec vzejde 
z nejvyššího bodového zisku,“ připomenula 
místostarostka Ivana Hemerková. Zájemci 
se mohou přihlásit e-mailem na informační 
službě městského úřadu informace@pro-
stejov.eu  . „Zástupci tří nejlépe hodnoce-
ných tříd dostanou fi nanční obnos ve výši 
2000,--, 1500,--  a 1000,-- Kč,“ dodala mís-
tostarostka Alena Rašková.

Podmínky soutěže 
O nejoriginálnější maturitní tablo:

do soutěže se může přihlásit pouze škola, 
resp. maturitní třída školy se sídlem v Pro-
stějově  e-mailová adresa pro přihlášky: in-
formace@prostejov.eu 

 termín pro přihlášení: do 2. 5. 2010

 pro platné přihlášení je třeba uvést: název 
školy, třída, umístění tabla (náměstí, ulice, 
číslo domu, popř. název obchodu -  výlohy), 
kontaktní osoba (e-mail, telefon!)
PŘIHLÁŠKA MŮŽE BÝT PODÁNA,

 I KDYŽ TABLO JEŠTĚ NENÍ 
V TĚCHTO DNECH VYSTAVENO!!!!

 (odborná komise bude tabla hodnotit 
v týdnu od 9. do 13. května 2011)

 Zástupce tříd s  vítěznými tably budou kon-
taktováni a své ceny si převezmou v kan-
celáři starosty v pátek 27. 5. 2011.
 Mgr. Jana Gáborová, 
 tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Aktuálně

INZERCE

Plumlovská přehrada – kdy opět ožije?Plumlovská přehrada – kdy opět ožije?

“Můj manžel profesor Alois Doležel 
prožil v Prostějově první polovinu 
svého života a zde také inspirován 
prostředím, geniem loci a duchem té 
doby vytvořil to nejlepší a nejhodnot-
nější z celé své malířské tvorby. Osu-
dem a okolnostmi musel rodné a jeho 
srdci milé město vyměnit za Prahu. 
Přesto se nikdy v myšlenkách, duši 
ani srdci s Prostějovem nerozloučil. 
A protože po něm v Prostějově z jeho 
nejvýznamnější tvorby nic nezůstalo, 
cítila jsem sama v sobě povinnost vě-
novat městu jednu skromnou malbu 
z jeho rozsáhlého díla, a tak alespoň 
v něčem zachovat pro současné i bu-
doucí generace malou vzpomínku na 
skoro již zapomenutého a snad i ne-
právem nedoceněného umělce,” říká 
paní Libuše Doleželová.
 “Skromnou malbou”, kterou malí-
řova žena městu Prostějovu minulý 
týden darovala, je ve skutečnosti ole-
jomalba o rozměrech 220 x 180 cm, 
mytologická fi gurální kompozice Na 

vraku Anagny (evropské lodi poznání), 
kterou soudní znalec v oboru starožit-
ností a výtvarného umění ocenil část-
kou 300.000,- Kč!  Toto výtvarné dílo, 
které po zrestaurování vyzdobí vstupní 
prostory před kanceláří starosty města, 
vytvořil malíř, scénograf a pedagog 
Alois Doležel (20. 10. 1893 Prostějov - 
21. 7. 1984 Praha)  v roce 1924 brzy po 
svém návratu z pražské Akademie vý-
tvarných umění do Prostějova, když v 
letech 1919-1940 působil jako profesor 
kreslení na dívčím reálném gymnasiu. 
V prostějovském ústraní zpracoval 
moderním malířským výrazem a oso-
bitým pojetím kompozice, prostoru a 
stylizace tvaru v monumentálním sym-
bolickém obrazovém cyklu nadčasový 
pohanský mýtus, oslavující svébytným 
způsobem sebevědomí člověka, čímž se 
mu podařilo uměleckými výtvarnými 
prostředky vyjádřit složité fi losofi cké, 
přírodovědné i etické aspekty lidského 
života, nad nimiž se hluboce zamýšlel.                                                                                 
 -Mc-                                    

Prostějov je bohatší 
o unikátní výtvarné dílo

Soutěž  „O nejoriginálnější maturitní tablo“ 
je po roce opět zde!



Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně Informace

V poslední době rozčeřily klidné vody 
prostějovského života zprávy o chys-
tané demolici bývalého zásilkového 
obchodního domu Dona a následné 
výstavbě přízemního supermarketu 
s parkovištěm na místě zbořené stav-
by. Občané i média se na nás obracejí 
s dotazy na historii a význam stávající 
historické stavby a možnost ovlivnit 
záměry investora.

K funkcionalismu, historické 
budově Dony a jejímu tvůrci

Pokud jde o plánovanou demolici histo-
rického objektu, ta je z hlediska památ-
kové péče nesporně chybným krokem. 

V případě Dony jde o objekt, který má 
své neoddiskutovatelné architektonické 
kvality. Jedná se o výraznou stavbu, po-
stavenou ve funkcionalistickém stylu, 
jednu ze souboru funkcionalistických 
objektů, které ve městě vznikly v době 
jeho největšího rozmachu ve 20. a 30. 
letech 20. století, kdy Prostějov patřil 
k nejprůmyslovějším městům Moravy 
(po Brně, Ostravě a Zlíně). Z význam-
ných architektů tohoto období, kteří 
v Prostějově zanechali nesmazatelné sto-
py, můžeme vzpomenout například Edu-
arda Žáčka, rodáka z nedaleké Kromě-
říže, který v Prostějově absolvoval stu-
dia na reálce a i v dospělosti se sem ze 
svého brněnského bydliště rád vracel. 

V Prostějově se tak dodnes můžeme se-
tkat s jeho budovami Finančních úřadů 
na náměstí Spojenců (bývalý Okresní 
národní výbor), vilou Eveliny Fleische-
rové na Svatoplukově ulici nedaleko 
hlavního nádraží (dnes je zde prodejna 
čerpadel a vodovodní techniky), střední 
odbornou školou průmyslovou a střed-
ním odborným učilištěm strojírenským 
na Lidické ulici naproti kostelu sv. Petra 
a Pavla (původně Odborné školy živ-
nostenské) nebo třeba rodinným domem 
Karla Melhuby v ulici Sádky (v nedávné 
minulosti veřejnosti známým spíše jako 
bar Charlie). 
Dalšími významnými architekty této 
doby, působícími v Prostějově, byli 

František Kalivoda, Miroslav Putna 
a zejména Antonín Navrátil, absolvent 
pražské Uměleckoprůmyslové školy, 
žák známého architekta Pavla Janáka, 
autor mnoha prostějovských staveb včet-
ně budovy Neherových oděvních závo-
dů, pozdější Dony. Navrátilovu tvorbu 
charakterizuje uměřenost, racionalita 
a důraz na maximální užitnou hodnotu. 
Mezi jeho četnými prostějovskými reali-
zacemi jmenujme například dům s foto-
grafi ckým ateliérem Václava Ševčíka na 
Husserlově náměstí (fotografi cký ateliér 
je zde dodnes), nájemní  dům manželů 
Kozlových na nároží Husserlova náměs-
tí a Netušilovy ulice, obytný a obchod-
ní dům Karla a Roberta Švejdových na 
Plumlovské ulici (dnes sídlo fi rmy La-
chman) nebo rodinnou vilu Anastázie 
Neherové v ulici Pod Kosířem (dnes 
sídlo fi rmy Pozemstav, prozatím jediná 
kulturní památka ze všech staveb toho-
to období na území Prostějova). Budova 
Dony byla Navrátilem navržena počát-
kem třicátých let minulého století jako 
sídlo oděvní továrny Jana Nehery na ná-
roží Jihoslovanské a Svatoplukovy ulice. 
Jednoduchá a střídmá stavba je ozvlášt-
něna pro Navrátila netypickým prvkem 
– zaobleným nárožím.

Neherova vila v ulici 
Pod Kosířem – dnešní stav

Ševčíkův ateliér na Husserlově náměstí 
v 30. letech 20. stol.

Jan Nehera a slavná historie 
oděvního průmyslu

 v Prostějově

Budova Dony není jen zajímavou stav-
bou známého architekta, ale je také ne-
oddělitelně spjata se slavnou novodobou 
historií města a oděvního průmyslu jako 
symbolu celého Prostějova, který ho 
proslavil v celém světě. Tradici textil-
nictví a oděvnictví v Prostějově založily 
známé továrny židovských podnikatelů 
Veitha Ehrenstamma či bratří Mandlů, 
v novodobé historii v ní pokračovaly 
s l a v n é 
továrny 

Plánovaná demolice OD Dona a výstavba 
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Nehera a Rolný (reklamní slogany „Ne-
hera šije šaty dobře“ nebo „Obuv Baťa 
- oděvy Rolný“ znali v předválečném 
Československu snad všichni) a po válce 
světoznámé závody Oděvního průmyslu 
(OP) Prostějov. Dnes, jak víme, z této 
tradice již nezbylo prakticky nic.

Dona dříve a dnes

Pokud jde o Jana Neheru, ten se narodil 
v roce 1900 v nedalekém Kostelci na 
Hané. Pocházel z rodiny drobného krej-
čího a tomuto oboru se sám také již od 
mládí věnoval. Řečeno moderním jazy-
kem, byl typickým „selfmademanem“ – 
začal prakticky z ničeho, ale rychle svou 
výrobu oděvů rozšiřoval. Před válkou 
měl již vlastní síť více než 130 prodejen 
a expandoval i do zahraničí. Své továr-
ny vedl podobným způsobem jako Baťa, 
staral se i o sociální podmínky a výcho-
vu svých zaměstnanců (pro jeho zaměst-
nance navrhl bytové domy na Janáčkově 
ulici u hlavního nádraží také Antonín 
Navrátil). Za války ho o továrnu připra-
vili Němci a po válce se rozhodl odejít 
do zahraničí. Zemřel v Maroku v roce 
1958. Jan Nehera (1900-1958)

Konečná stanice známé 
stavby?

Z hlediska památkového i obecného ur-
banismu je demolice objektu Dony a jeho 
náhrada prezentovanou přízemní novo-

stavbou, 
k t e r o u 

zamýšlejí současní majitelé objektu 
– brněnská fi rma O.H.Y., s.r.o., viet-
namských vlastníků – jen těžko pocho-
pitelná, neboť stávající objekt se velmi 
významně pohledově uplatňuje v dané 
lokalitě a tvoří její neoddělitelnou a jen 
těžko nahraditelnou součást.

Argumentace,  že stavba je ve špatném 
technickém stavu a její celková demo-
lice je nezbytná, není v daném případě 
rozhodně příliš na místě, protože (jak 
vyplývá nejen z prezentovaných závad 
objektu, ale je to také na první pohled při 
vnější kontrole objektu zřejmé), nejde 
o stav zcela havarijní, ohrožující životy 
nebo zdraví, ale pouze o otázku opra-
vy, resp. náhrady některých konstrukcí 
objektu, a tedy pouze o otázku určité 
zvýšené fi nanční náročnosti, spojené 
s údržbou stávajícího objektu (která se 
evidentně dlouhodobě zanedbávala), ne 
tedy o problém stavby jako celku. Pra-
xe památkové péče zná mnoho případů 
historických staveb v mnohem horším 
technickém stavu, které byly zachovány 
a opraveny, vždy se však muselo jednat 
o dobrou vůli vlastníka, resp. investora.

Zamýšlená demolice OD Dona a nová vý-
stavba v podobě prezentované veřejnosti, tj. 
přízemní, pravděpodobně z větší části pouze 
montovaná stavba s vyvýšenými štíty – ati-
kami, budícími (jen velmi nedokonale) zdání 
prvního patra, není tedy v žádném případě 
z hlediska památkové péče žádoucí. Je otáz-
kou, pro který případný obchodní řetězec má 
být stavba „šita na míru“, protože je pravdě-
podobné (a v tisku to bylo již avizováno), že 
vlastníci sami nový objekt velkoplošného 
supermarketu provozovat nehodlají. A před-
stavíme-li si na místě, kde má stavba stát, 
objekt podobných „kvalit“, jako je nedaleký 
Lidl, musí být každému zřejmé, že něco asi 
není v pořádku. Z hlediska zákona však 
doposud nešlo celou věc nijak ovlivnit, pro-
tože stavební zákon při posuzování žádosti 
o demolici, tedy řečeno terminologií staveb-
ního zákona „odstranění stavby“, nedává 
možnost hodnotit důvody, jaké k takové 
žádosti vedly a jejich oprávněnost (pokud 
odstranění stavby není v rozporu se zájmy 
chráněnými některým z dotčených orgá-
nů). Památkáři sami za současné situace 
také nemohou věc vyřešit, protože v tomto 
případě nejsou dotčeným orgánem, který by 
mohl uplatňovat ochranu zájmů podle zvlášt-
ního zákona - objekt Dony není kulturní 
památkou, zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky a na-

chází se již za hranicí městské památkové 
zóny. Pouze případný návrh na prohlášení 
domu kulturní památkou, podaný na Minis-
terstvo kultury a řádně odůvodněný (podle 
památkového zákona „za kulturní památ-
ky… prohlašuje ministerstvo kultury České 
republiky nemovité a movité věci, popřípa-
dě jejich soubory, které jsou významnými 
doklady historického vývoje, životního 
způsobu a prostředí společnosti od nej-
starších dob do současnosti, jako projevy 
tvůrčích schopností a práce člověka z nej-
různějších oborů lidské činnosti, pro jejich 
hodnoty revoluční, historické, umělecké, 
vědecké a technické… (nebo) které mají 
přímý vztah k významným osobnostem 
a historickým událostem.“) by mohl his-
torickou budovu Dony (přinejmenším na 
určitou dobu) zachránit, protože po podání 
návrhu podle památkového zákona „minis-

terstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka 
věci o podání návrhu na prohlášení věci za 
kulturní památku nebo o tom, že hodlá věc 
prohlásit za kulturní památku z vlastního 
podnětu, a umožní mu k návrhu nebo pod-
nětu se vyjádřit… Vlastník věci je povinen 
od doručení vyrozumění… až do rozhodnutí 
ministerstva kultury chránit věc před poško-
zením, zničením nebo odcizením a oznámit 
ministerstvu kultury každou zamýšlenou 
i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, 
správy nebo užívání.“. Pokud by minis-
terstvo kultury nakonec rozhodlo kladně 
a navrhovaný objekt kulturní památkou 
prohlásilo, jeho odstranění by již nebylo 
možné, protože zákon o státní památkové 
péči možnost demolice kulturní památky vů-
bec nepřipouští. Mgr. Daniel Zádrapa
 vedoucí oddělení památkové péče
 Městského úřadu Prostějov

 supermarketu na Svatoplukově ulici

  Město Prostějov má za úkol na základě 
obecně závazné vyhlášky  města č. 
66/2002, (kterou se vyhlašuje závazná 
část územního plánu sídelního útvaru 
Prostějov), chránit a respektovat 
architektonické a urbanistické hodnoty 
městské památkové zóny jako celku a 
dalších kvalitních zachovalých městských 
prostorů s kvalitní architekturou. Jedná se 
především o ulice Rejskova, Partyzánská, 
Šafaříkova, Sladkovského, Palečkova, 
Daliborka, Tetín, Svatoplukova, Vápenice, 
Karlov, Komenského. 
 Demolice není v souladu se zájmy státní 
památkové péče, z hlediska zákona však 
celou věc orgán státní památkové péče za 
současného stavu není schopen nijak ovlivnit, 
protože objekt není kulturní památkou, 
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky a nachází se již za 
hranicí městské památkové zóny.
  Samotná demolice stávajícího objektu 
je podle názoru orgánu státní památkové 
péče zcela chybným krokem, neboť 
jde o objekt, který má nejen nesporné 
architektonické kvality a jeho autorem 
byl významný architekt (Navrátil), ale 
také je tento objekt neoddělitelně spojen 
se slavnou novodobou historií města 
a oděvního průmyslu jako symbolu 
celého Prostějova, který ho proslavil 
v celém světě (objekt byl původně 
oděvním závodem slavné fi rmy Nehera). 
Z hlediska památkového i obecného 
urbanismu je demolice tohoto objektu a 
jeho náhrada prezentovanou novostavbou 
zcela nepochopitelná, neboť stávající 
objekt se velmi významně pohledově 
uplatňuje v dané lokalitě a tvoří její 
neoddělitelnou a jen těžko nahraditelnou 
součást. Svatoplukova ulice byla 
v minulosti výstavní prostějovskou 
třídou, spojující hlavní nádraží 
s centrem města a tomu odpovídala 
i její koncepce a zástavba. Dodnes 
se zde nachází řada významných 
a architektonicky velmi kvalitních 
objektů a navíc celá zástavba 
lokality má zcela jiné hmotové 
a výškové parametry (viz např. 
nedaleké objekty ZŠ Kollárova, 
Gymnázia Jiřího Wolkera a další), 

což ve výsledku může danou lokalitu 
pouze poškodit.
   Vzhledem k tomu, že město Prostějov 
není majitelem objektu  obchodního domu  
DONA a nejedná se o objekt, který by byl 
kulturní památkou ani o objekt v hranicích 
městské památkové zóny a žadatel o 
demolici splnil všechny zákonem dané 
podmínky, nemá  stavební úřad důvod ani 
možnost zakázat uvažovanou demolici. 
  Rada města  proto apeluje  na dobrou 
vůli vlastníka objektu s požadavkem, 
aby přehodnotil svůj záměr na  demolici 
objektu. Praxe památkové péče zná mnoho 
případů historických staveb v mnohem 
horším technickém stavu, které byly 
zachovány a opraveny, byť za cenu  určité 
zvýšené fi nanční náročnosti. 
  Nová výstavba na těchto parcelách v podobě 
prezentované veřejnosti, tj. přízemní, 
zřejmě dokonce montovaná budova 
s vyvýšenými štíty – atikami, budícími (jen 
velmi nedokonale) zdání prvního patra, 
není v souladu ani s požadavky obecného 
urbanismu v této významné prostějovské 
lokalitě. Ing. Zdeněk  Fišer

Rada města Prostějova zaujímá následující 
stanovisko  k  informaci o uvažované  

demolici obchodního domu DONA
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V pátek 1. dubna byli v divadelním sále pros-
tějovského Národního domu oceněni nejlepší 
učitelé prostějovských mateřských, základ-
ních i středních škol a učilišť.
„Ceny převzala pětadvacítka učitelů a pe-
dagogických pracovníků, kteří dosáhli 
vynikajících výsledků. Je to určitá forma 
poděkování za jejich úsilí a nelehkou práci 
s dětmi a mládeží. Jde o pedagogy a vy-
chovatele, kteří se věnují nejrůznějším 
aktivitám, ať už jde o výchovu předškolní 
mládeže, vedení tvůrčích nebo sportovních 
kroužků až po výuku odborných předmětů 
či organizaci školních olympiád a zapojení 
se do evropských projektů,“ shrnul předse-

da Komise pro výchovu a vzdělávání Rady 
města Prostějova Michal Mϋller.
O kulturní doprovod se v rámci slavnost-
ního vyhlášení postaral pěvecký sbor GJW 
pod vedením Jany Dosedělové a vystoupi-
la také taneční škola Pirouette. 
„V průběhu večera čekalo na přítomné divá-
ky ještě jedno překvapení v podobě vyhlášení 
nejlepšího ředitele. Víceméně šlo o aprílový 
žertík, i když myšlený vážně, protože „nej-
lepší ředitel – Josef Fiala“ slavil v den vyhlá-
šení své šedesátiny, což jsme nemohli nechat 
bez povšimnutí,“ uzavřel závěrem Mϋller. 
 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ Prostějov
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Ocenění učitelé se bavili

Ocenění učitelé :  1. skupina (převažují MŠ)

Alena Kirchnerová, MŠ na Moravské ulici
Hana Smékalová, MŠ Rumunská 
Alena Servusová, MŠ Šárka
Lenka Růžičková,   MŠ Partyzánská 
Marie Kopečná, Základní škola a dětský domov na Lidické ulici 
Mgr. Gabriela Altmanová, Oděvní škola ART ECON s.r.o. 
Mgr. Alena Nováková, Střední odborné učiliště stavební na Fanderlíkově ulici
Mgr. Dana Bajerová, Střední, základní a mateřská škola JISTOTA o.p.s. 

Ocenění učitelé :  2. skupina (převažují základní školy)

Mgr. Helena Hopjanová, ZŠ dr. Horáka
Mgr. Jarmila Komárková, ZŠ Jana Železného 
Mgr. Magdalena Kaprálová, ZŠ a MŠ Melantrichova
Taťána Máderová, ZŠ a MŠ Kollárova
Mgr. Lenka Gottvaldová, ZŠ E. Valenty
Mgr. Monika Fialová, ZŠ a MŠ Palackého
Mgr. Martina Rozsypalová, ZŠ Majakovského
Hana Palacká, ZUŠ Vladimíra Ambrose

Ocenění učitelé :  3. skupina ( střední školy  )

Mgr. Eliška Sahánková,  Střední odborné učiliště obchodní, nám. Husserla
Ing. Ivana Tomková, Obchodní akademie
Ing. Marie Žáková, Střední škola designu a módy
RNDr. Anna Průšová, Gymnázium Jiřího Wolkera
Mgr. Lenka Halouzková, Cyrilometodějské gymnázium 
Ing. Jitka Karhanová , Švehlova střední škola 
Mgr. Anežka Vítková, Střední zdravotnická škola 
Mgr. Hana Volencová, Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 
Mgr. Alice Klímová, Střední odborná škola průmyslová a Středním odborné učiliště 

INZERCE

Nejlepší učitele středních škol dekorovali starosta města Miroslav Pišťák a náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Pavel Sekanina

Místostarostka a někdejší předsedkyně škol-
ské komise Ivana Hemerková předala pomysl-
nou štafetu novému předsedovi komise Micha-
lu Mϋllerovi.

PRVNÍ DVA VOLAJÍCÍ MAJÍ NÁROK NA KURZ ZDARMA*
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Měsíc květen

3.5. blok č. 11 Hanačka, Pod Kosířem, 
Pod Kosířem – parkoviště, Palečkova,Bří 
Čapků, Tyršova, Sportovní, Sportovní –
parkoviště, Olympijská

5.5. blok č. 12 Rejskova, Daliborka, 
Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, 
Sladkovského

10.5. blok č. 13 Wolfova, Příční, 
Strojnická, Květná, Sportovní (Pod 
Kosířem - E. Valenty), Krásná, Na 
Výsluní, Sadová

12. 5. blok č. 14 E. Valenty, E. Valenty-
zálivka - parkoviště, Veleslavínská, sídl. 
E. Beneše - vnitroblok, sídl. E. Beneše 
- vnitroblok - parkoviště, chodník-
Sladkovského- E.Valenty

17. 5. blok č. 15 Barákova II (od 
Olomoucké vlevo), nám. Odboje, 
Hybešova, V. Outraty, Vrlova, 
Tovačovského, Kotkova, Arbesovo nám., 

Zborov, Neumannovo nám., J.Kuchaře, 
Kotěrova, Kotěrova-parkoviště

19. 5. blok č. 4 2. polovina – parkoviště 
Billa Plumlovská, parkoviště Peny 
market 

24. 5. blok č. 16 Barákova I (od 
Olomoucké vpravo), Českobratrská,nám. 
Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U 
Kalicha, spojka Hloučelní, J. Lady, 
A.Slavíčka, K. Svolinského, K. 
Svolinského-parkoviště

26. 5. blok č. 17 Svatoplukova, 
Třebízského, C. Boudy, C. Boudy-
parkoviště, St.Suchardy, V.Špály, 
J.Zrzavého-chodníky, K.H.Kepky

31. 5. blok č. 43 U Sv.Anny-parkoviště 
u sběrného dvora, U Sv.Anny-
parkoviště koupaliště, V Polích, 
Dr.Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. 
Kučery, Vícovská, J.Kaštila, Krasická 
(nová zástavba), Krasická-část za 
Moravskou

INZERCE

Od druhé poloviny března začalo opět 
ve městě strojní čištění. I přesto, že tyto 
informace proběhnou tiskem, termíny 
jsou uvedeny na internetových stránkách, 
rozhlasem je hlášená relace o místech, kde 
bude čištění provedeno, stále lidé vozidla 
zanechávají v úseku, kde má proběhnout 
úklid. 
V průběhu čtyř dnů bylo zaznamenáno 95  
přestupků, kdy řidiči nerespektovali dopravní 
značení. V mnoha případech je to dáno tím, 
že neznají význam  přenosné dopravní 
značky „zóna s dopravním omezením“ 
IP 25a.  Zapomínají na platnost dopravní 
značky v celé zóně, křižovatka ji totiž neruší! 
Konec platnosti je opět označen IP 25b. 
Neznalost neomlouvá. Každý řidič má znát 
dopravní předpisy. Navíc tímto jednáním 
znemožní pracovníkům A.S.A TS Prostějov, 
s.r.o. provést úklidové práce na komunikaci. 
A to je škoda, vždyť většina z nás má ráda 
čisté prostředí.
Pro ty, kteří mají zájem vědět s časovým 

předstihem, kdy a kde bude tento úkon 
prováděn, naleznou bližší informace  na 
internetových stránkách města www.
prostejov.eu.  V odkazu - Co nejčastěji 
hledáte, pod názvem „Blokové čištění města/
zimní údržba“.
Názorné upřesnění:
Jednotlivé bloky ulic jsou označeny sedm 
dní dopředu přenosnou dopravní značkou 
- zóna s dopravním omezením IP 25a s 
dodatkovou tabulkou, kde je níže uvedeno 
přesné datum i časový rozsah čištění. 

Zóna s dopravním omezením je označena 
dopravní značkou IP25a – začátek zóny a 
IP25b – konec zóny se symbolem B 29 – 
zákaz stání a dodatkovým textem. 

Upozornění : 

Strážníci mohou dle zákona udělit blokovou 
pokutu za tento přestupek až do výše 2 000 
Kč. Jana Adámková

Tuto značku neruší křižovatka a platí 
i pro parkoviště uvnitř zóny !!!!!

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 
MĚSTA PROSTĚJOVA V ROCE 2011

Bezplatná právní 
poradna,

Lidická ulice č. 35, Prostějov

Předem je nutno se objednat na telefonu: 

582 345 812 
 

    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:
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 V pátek dne 29. 4. 2011 od 8.30 hod. pořádá 
Zdravé město a Městská policie Prostějov již 
devátý ročník „O pohár Zdravého města 
Prostějova“. Soutěž je určena pro čtyřčlenná 
družstva žáků šestých tříd prostějovských zá-
kladních škol. Jednotlivá stanoviště jsou při-
pravena odbornými partnery projektu Zdravé 
město. Akce bude probíhat bez ohledu na po-
časí v hale SportCentra na Olympijské ulici.
Celé dopoledne budou děti soutěžit v ná-
sledujících oblastech pod odborným vede-
ním partnerů Zdravého města.
1. Policie ČR Prostějov: test z oblasti bez-
pečnosti střelba vzduchovou pistolí
2. Městská policie Prostějov: test pozor-
nosti zkouška obratnosti
3. Český svaz ochr. přírody: test z ochrany 
životního prostředí poznávání rostlinných 
a živočišných druhů
4. Hasičský záchranný sbor: test z požární 
ochrany  stříkaní hadicí na cíl
5. K-centrum Želva Prostějov: 

srovnávání nebezpečnosti drog,  test o ná-
vykových látkách 
6. Nízkoprahové centrum sportovní dis-
ciplína na trampolíně test náplň volného 
času 
7. SportCentrum: test z pravidel silničního 
provozu  jízda zručnosti na kole
8. Střední zdravotnická škola a Zdravot-
nická záchranná služba: křížovka z oblasti 
 zdravovědy a zkouška první pomoci
Místostarostka RNDr. Alena Rašková, 
politička Zdravého města, zve také rodiče, 
babičky a dědečky, aby podpořili své děti.

„O pohár Zdravého města Prostějova“„O pohár Zdravého města Prostějova“
 devátý ročník soutěže devátý ročník soutěže

Nechce se vám na brigádu a budete se 
nudit? Rádi byste svůj volný čas vyplni-
li  činností, která by vám přinesla pocit 
uspokojení? Pojďte pomáhat starým li-
dem!

V Prostějově již šestým rokem pracu-
je Dobrovolnické centrum ADRA. Pod 
jeho záštitou jsou vysíláni dobrovolníci 
do sociálních zařízení na území Prostějo-
va a okolí, kde se věnují seniorům a zdra-
votně postiženým spoluobčanům: poví-
dají si s nimi, čtou jim knihy a časopisy, 
jdou s nimi na procházku po okolí nebo 
se společně věnují ručním pracím. Dob-
rovolníci z řad studentů si kromě těchto 
činností připravují pro zpestření pobytu 
seniorů v zařízení různé aktivity. Např.  
Tereza a Marcela, studentky z Gymná-
zia J. Wolkera, vytvořily zeměpisnou 
prezentaci o Rusku, která se u seniorů 
ze sociálních zařízení setkala s velkým 
úspěchem. V současné době se děvčata 
připravují na její opakování v dalších do-
movech pro seniory.
A co pro vás bude odměnou? Seznámíte 
se s o prací v sociálních službách, na-
čerpáte od starších spoluobčanů životní 
moudrost, získáte řadu nových zážitků, 
zkušeností a možná navážete nová přá-
telství. Především však  budete mít dobrý 
pocit, že jste někomu pomohli.  
Pokud vás napadne jakákoli aktivita, kte-
rá by našim starým spoluobčanům zpří-
jemnila podzim života, zavolejte, napište 
nám nebo za námi zastavte v dobrovol-
nickém centru. Čekáme na vás. 

Kontakt: 

Dobrovolnické centrum ADRA, 
Rostislavova 26, 
email: dcpv@adra.cz, 
tel. 734 390 914 

Dobrovolnice Tereza a Marcela 
při zeměpisné prezentaci v sociál-
ním zařízení. Foto archiv ADRA 

Studenti, víte, 
co dělat o 

prázdninách? 

 
5. den – pond lí 9. kv tna – Den melanomu v Nemocnici Prost jov 
8:00 – 15:00 na kožní ambulanci - 2. patro v budov  polikliniky prob hne bezplatné vyšet ení znamének, 
odborné poradenství léka  z kožního odd lení a prohlídka ambulancí.  
„V letošním roce jsme navázali spolupráci s prost jovskou nemocnicí, která se spolupodílí na organizaci Dn  
zdraví. Konkrétn  jde o pond lí 9. kv tna, kdy prob hne Den melanomu. Spolupráci s nemocnicí plánujeme i 

                          
 

JARNÍ DNY ZDRAVÍ  
 pond lí až st eda 2. 5. - 4. 5. 2011, restaurace Národního domu PV 

 tvrtek 5. 5. 2011 vstupní hala Nemocnice Prost jov 
pond lí 9. 5. 2011 kožní ambulance Nemocnice Prost jov 

3. den - st eda 4. kv tna.  
16 – 17 hod – Mgr. Michael Polák, fyzioterapeut, „Aby t lo nebolelo“ 

 
Další program: 
1. den - pond lí  2. kv tna: 
16 hod – MUDr. Roman Jelínek – „Jste to, co jíte“ 
16,30 hod – Jarmila Zelenská – farma Rózinka – naši p edkové znali kladný vliv kozího mléka a sýr  

ý ý
2. den - úterý 3. kv tna: 
16 hod -  Mgr. Jarmila Podhorná - „Gemmoterapie – ovlivn ní zdravotního stavu bylinnými p ípravky 

 
4. den - tvrtek 5. kv tna  „Zachra te životy – m jte isté ruce“ – Mathonova ul. 
9:00 – 14:00hod prob hne ve vstupní hale Nemocnice Prost jov mezinárodní kampa  na podporu správné 
hygieny rukou.  Zam stnanci, pacienti i ve ejnost se nau í správné hygien  a dezinfekci rukou. 
16,00 hod – MUDr. Adolf Gryga –  Obezita nebezpe í pro všechny generace – restaurace Národního domu 

pro další akce, v íme, že to bude i ob an m k užitku,“ íká místostarostka a politi ka Zdravého m sta Alena 
Rašková.  
 

Srde n  zvou po adatelé. 
 

T šíme se na Vaši návšt vu. 
 

Akce prob hne pod záštitou Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, 

územní pracovišt  Prost jov a v rámci projektu Zdravé m sto Prost jov.

27. dubna 201127. dubna 20111010
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ČČK informuje
V  pondělí dne 2. 5. 2011 bude Oblastní spolek ČČK Prostějov pořádat 54. 
ročník soutěže „Hlídky mladých zdravotníků“ - okresní kolo pro děti ze ZŠ 
okresu Prostějov. Soutěží 5ti členná družstva v poskytování první pomoci. 
Stanoviště vytvoří i vojáci, HZS, Policie ČR, městská policie, SONS. Akce 
bude na hřišti RG a ZŠ města PV, Studentská ul. od 9 hodin. 
V  sobotu dne 28. 5. 2011 v 9 hodin pořádá Oblastní spolek ČČK Prostě-
jov krajské kolo soutěže Hlídky mladých zdravotníků pro vítězná družstva z 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje před Sportcentrem na Olympijské 
ul. (u Hloučely).
Akce je spolufinancovaná z veřejné finanční podpory města Prostějova.

Ing. Lenka Černochová
OS ČČK PV

Brány dětského dopravního centra se pro 
děti a rodiče otevřou již 4. dubna 2011. 
Vytíženost dopravního hřiště bude téměř 
stoprocentní. Dopolední hodiny jsou ur-
čeny žákům 4. tříd ZŠ v Prostějově a jeho 
okolí, školní družiny mají prostor pro 
trénování chování v  silničním provozu 
v době od 13.30 do 15.00hod a odpolední 
hodiny jsou určeny široké veřejnosti. 
Otevírací hodiny pro veřejnost budou 
stejné jako minulý rok, tzn. pondělí až 
pátek od 15.00 do 18.00 hodin, v sobotu 
od 14.00 do 18.00 hodin, v neděli zavřeno. 
„Zima byla plná změn. Proběhla rekon-
strukce učeben, které slouží jako zázemí 
pro výuku dopravní výchovy žáků ZŠ a 
MŠ, byly nainstalovány nové dopravní 
značky a byla započata spolupráce s  fi r-
mou Kostka, která   společně s námi vy-
tváří nové a kvalitnější šlapací káry pro 
rozšíření vozového parku“ vysvětluje Jiří 

Novák, pedagog volného času, který má 
dopravní hřiště na starost. „Již v pilotním 
minulém roce byla průměrná návštěvnost 
v  odpoledních hodinách 35 dětí za den 
a stávalo se, že kapacita vozového parku 
hřiště byla nedostatečná. Letos je našim 
cílem tuto kapacitu ještě navýšit a podstat-
ně tak rozšířit nabídku“ uvedl Jiří Novák. 
Dětské dopravní hřiště je rovněž ideálním 
výchozím bodem pro netradiční výuku 
tělesné výchovy. Zejména díky své polo-
ze, z  níž vedou samostatné cyklostezky. 
„Dětem a jejich učitelům jsou nabídnuty 
sportovní koloběžky, které jsou velmi ob-
líbenou aktivitou. Je to potvrzení směru, 
kterým se ubírají pohybové aktivity dneš-
ní doby, charakteristické touhou vyzkou-
šet něco nového a moderního“ uzavřel Jiří 
Novák.
Na brzkou shledanou se těší volnočasové 
dětské dopravní centrum Prostějov. -red-

Ředitel Městské policie Prostějov 
Jan Nagy obdržel 7. dubna 2011 e-
-mail následujícího znění:

Vážený pane řediteli,
touto cestou bych chtěla poděkovat 
Vašim dvěma příslušníkům městské
policie. Pracuji v Prostějově na hlav-
ním nádraží v prodejně tisku.
Včera, v dopoledních hodinách se v 
hale objevila skupina občanů, kdy po 
jejich “nájezdu” zbývají všem pro-
dejcům jen oči pro pláč. Vzhledem 
k tomu, že vešli i do naší prodejny a 
jejich chování svědčilo o tom, že by 
mohly vzniknout problémy, chtěla 
jsem zavolat o pomoc na městskou 
policii, ale asi mě někdo předešel, 
neboť se tam zrovna objevila Vaše 

hlídka. Proto jsem je požádala, zda 
by bylo možné zůstat chvíli na pro-
dejně, než “nákupčí” odejdou. Veli-
ce ochotně mi vyhověli, “intenzívně 
četli časopisy”,ale hlavně neustále 
dohlíželi na pohyb této skupiny, a to 
i v protější prodejně potravin. Chtěla 
bych jím tímto poděkovat za to, že 
předešli případným drobným krá-
dežím, které nejsou v naší prodejně 
ničím neobvyklým. V tom shonu 
jsem si nezapamatovala služební čís-
la a ani jim nestačila poděkovat, ale 
mezi sebou se oslovovali “Drobku” a 
“Klémo”. 
Patří jim Vašim prostřednictvím můj 
dík.
 E. F., prodejna RELAY
 Prostějov, hlavní nádraží

Dětské dopravní centrum otevřeno

Poděkování městské policii

1. Hospicová péče je poskytována 
převážně: 
a) lidem s onkologickým onemocně-
ním, u kterých už není možné uzdrave-
ní, a jsou v posledním stádiu nemoci
b) seniorům a starším lidem s onko-
logickým a dalším smrtelným one-
mocněním, u kterých už není možné 
uzdravení, a jsou v posledním stádiu 
nemoci
c) bez ohledu na věk všem, kteří trpí 
nevyléčitelnou chorobou a jsou v po-
sledním stádiu nemoci

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

3. Domácí hospicová péče: 
a) není hrazena zdravotní pojišťov-

nou, hradí si ji osoba sama
b) je částečně hrazena zdravotní po-
jišťovnou a zbytek hradí pojištěnec
c) není vůbec hrazena ze zdravotního 
pojištění

4. Co je to paliativní péče:
a) komplexní péče, jejíž cílem je od-
stranění bolesti u lidí s  nevyléčitel-
ným nemocných v  posledním stádiu 
nemoci
b) péče jejíž cílem je odstranění zmír-
ňování bolestí páteře pomocí speciál-
ních cviků a rehabilitací
c) je to diagnostika a rehabilitace u 
závažnějších diagnóz a onemocnění 

5. Součástí  hospicové péče :
a) je paliativní péče
b) je, v některých případech na zákla-
dě doporučení posudkového lékaře
b) není součástí hospicové péče

Pět otázek  pro kvíz z oblasti 
hospicové a paliativní péče

Prezentace volno asových aktivit v Prost jov  a okolí

d tská kulturní a sportovní sdružení

ekologické sout že

záchraná ský víceboj

sportovní vyžití:

ADRENALINOVÉ AKCE!

atletika, mí ové sporty,

sportovní gymnastika a 

další zajímavé sporty

prezentace 

sportovních klub

tane ní a hudební

vystoupení:

folk

disko

free dance

aerobic

hudební skupiny

divadélko pro d ti

Kdy: 2. – 3. ervna 2011
8:30 – 15:00 hod. ( tvrtek) – speciální program pro malé

d ti
8:30 – 17:00 hod. (pátek) – adrenalinové akce pro starší

Kde: zimní stadion a p ilehlé prostory
(vstup vchodem do velodromu)

Po adatel:
Sportcentrum – DDM,

Olympijská 4, 796 01  PROST JOV
tel.: 582 332 297, 582 336 324

e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz



Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Premiéra Prostějovského veletrhu na zimním stadionu 
 Ve dnech 13. - 15. května 2011 
připravuje výstavnická společnost 
Omnis Olomouc na zimním stadionu 
v Prostějově akci Prostějovský veletrh 
s  podtitulem Stavba, Auto, Bydlení, 
Zahrada, Region, Zábava. Tato víken-
dová akce je určena návštěvám celých 
rodin z  Prostějova a spádového oko-
lí. Svoji nabídku zde představí firmy 

z  oblasti zaměření veletrhu i místní 
firmy bez rozdílu zaměření.

A co zde najdou ti, kteří na veletrh  
v těchto dnech zavítají?
Největší podíl vystavovatelů tvoří fir-
my nabízející výrobky a služby pro 
stavbu a bydlení. Návštěvníci zde na-
jdou širokou nabídku stavebních  ma-

teriálů a technologií - zdící materiály, 
střešní systémy, okna, dveře, podlahy, 
zateplovaní, sanační, a hydroizolač-
ní technologie, stavební chemii, sa-
nitu, vybavení koupelen, obklady a 
dlažbu....   Nebude chybět vybavení 
interiérů, nábytek, bytové doplňky i 
centrální vysavače a elektroinstalač-
ní prvky.  Oblast vytápění zastoupí 
kromě klasických komponentů jako 
kotle a otopná tělesa, kamna, krby i 
solární kolektory,  tepelná čerpadla. 

Neméně zajímavou části veletrhu je 
doprovodný program. V  sobotu  a 
neděli bude k dispozici  poradna pro 
zařízení interiérů. Jak harmonic-
ky, účelně, moderně zařídit interiér 
domu, bytu, či chalupy, jak vše dola-
dit i s exteriérem –  nejen to, ale i vy-
řešení konkrétních otázek poskytnou 
zájemcům  fundovaní odborníci zcela 
zdarma
V  neděli je připravena poradna pro 
zahrádkáře. Zájemci se dozví např. - 
jak založit trávník a potom o něj pe-
čovat, jaký postup zvolit při zakládá-
ní zahradních jezírek, jak na závlahu, 
jakými přípravky zlikvidovat škůdce 
a ale i konkrétní pěstitelské rady ... 
Pro děti jsou připraveny různé atrak-
ce – skákací hrad, trampolína a také 

se mohou opět zapojit do soutěže 
v kreslení Prostějov v  roce 2050 oči-
ma dětí.
Dobré jídlo a pití patří vedle střechy 
nad hlavou a dobrého auta k  hlav-
ním životním potřebám i radostem. 
To inspirovalo pořadatele k  vy-
tvoření jednodenní akce - MLSNÁ 
SOBOTA na Prostějovském veletr-
hu. Tato samostatná prezentační a 
prodejní akce klade důraz na kva-
litu potravin, zdravý životní styl a 
preferuje malé a lokální výrobce a 
pěstitele. Živé prezentace a ukázky, 
osvěta, ochutnávky, přímý prodej 
zajímavých potravin – to vše nabíd-
ne MLSNÁ SOBOTA.
HOBBY NEDĚLE by měla být  odra-
zem toho, čím lidé ve městě a  regio-
nu žijí, co je zajímá a čím zajímavým 
se zabývají. 

Závěrem nezbývá než všechny pozvat 
do Prostějova na zimní stadion pro 
zajímavé  informace, inspiraci i poba-
vení. Pro veřejnost je otevřeno v  pá-
tek a sobotu od 9 do 18hod, v neděli 
do 17-ti.

Více informací na www.omnis.cz nebo 
na tel.: 588 881 427, 776 711 499 nebo 

e-mail: fuglickova@omnis.cz.
Omnis Olomouc, a.s., tel.: 588 881 427, fax: 588 881 445, www.omnis.cz

po adatel veletrhu

Přehled odchycených psů v Prostějově, které je možné si osvojit
Útulek ligy na ochranu zvířat, organizace Olomouc, Areál letiště Neředínská ul., 779 00 Olomouc

Telefon: +420 585 418 484, E-mail:olomouc.utulek-loz@seznam.cz  

Evid. č. 911 (Halina) – fena, kříženec, odchycena 
dne 1. 4. 2011 na nám. T.G. Masaryka

Evid. č. 920 (Ťulda) – pes, kříženec, odchycen dne 
5. 4. 2011 v Prostějově na ul. Hvězda

Evid. č. 926 (Míša) – pes, kříženec, odchycen dne 6. 
4. 2011 v Prostějově na ul. Družstevní

Okresní hospodářská 
komora v  Prostějově 
pořádá odborný se-
minář na téma Novela 

Zákoníku práce v  roce 2011. Seminář se 
uskuteční dne 10. května 2011 od 9 do 12,30 
hodin v Národním domě Prostějov. Přednáší 
JUDr. Eva Slavíčková z  Oblastního inspek-
torátu pro Moravskoslezský a Olomoucký 
kraj. Obsahem budou zejména připravované 
změny v Zákoníku práce, nově formulované 
zásady pracovně právních vztahů a zjištěné 
nedostatky při prováděných kontrolách in-

spektorátu práce.
V  případě zájmu je nutné po-

tvrdit účast na OHK, kde také získáte po-
drobnější informace,  tel. č. 582332721, 
582332721, email: ohkpv@ohkpv.cz

Příspěvek Olomouckého kraje 
na výměnu oken a zateplení

Na základě velkého zájmu o příspěvek na za-
teplení a výměnu oken rozhodlo vedení Olo-
mouckého kraje o obnovení příjmu žádostí 
na poskytování příspěvku z Programu na 
zateplení a výměnu oken. Příspěvek si klade 

za cíl snížit spotřeby energií, oživit podnika-
telské aktivity stavebních fi rem a zvýšit pra-
covní uplatnění v regionu. 
Zájemci mohou získat dotaci 15% z uznatel-
ných nákladů, max. však 30 tisíc Kč na jednu 
bytovou jednotku.
Pověřenými subjekty zabývajícími se admi-
nistrací žádostí a poradenstvím jsou Krajská 
hospodářská komora OK a Okresní hospo-
dářské komory v OK /Prostějov, Přerov, Olo-
mouc, Šumperk, Jeseník/.
ŽÁDOSTI MOHOU ZÁJEMCI PODÁ-

VAT OD 1. 5. 2011 v kanceláři Okresní 
hospodářské komory v Prostějově , Li-
dická 6 /budova fi rmy APO/, Prostějov. 
Zájemcům doporučujeme osobní ná-
vštěvu, při které budou podrobně se-
známeni s  podmínkami pro poskytnutí 
dotace. Tel.č. 582332721, email: ohkpv@
ohkpv.cz   Podmínky a formulář žádosti 
také ke stažení na www.ohkpv.cz
Pracovní doba kanceláře: po-čt  8,00-16,00 
pá 8,00-13,00 /polední přestávka 11,30-12,15 
hod/. Helena Chalánková

Ředitelka OHK v Prostějově

Novela Zákoníku práce 2011

27. dubna 201127. dubna 20111212
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Klezmeři v muzeu oslavili 10 let své existence
Prostějovská klezmerová kapela Létající

rabín zahájila v sobotu 2. 4. 2011 vernisáží

ve Špalíčku Muzea Prostějovska výstavu s

názvem „10 let v lihu“. Vernisáží kapela

muzeu plnému návštěvníků představila

průřez svou desetiletou historií.

Jak je však již u Létajícího rabína zvykem,

nejednalo se o nudné historické pojednání, ale

o svérázný pohled na bizarní okolnosti, které

Létajícího rabína provázely od jeho vzniku až

do současnosti. „Příprava celého projektu pro

nás byla opravdovým martyriem, ale zároveň

jsme si díky ní vybavili spoustu zážitků, na

které jsme už zapomněli…tedy přesněji řeče-

no, které jsme v dobré víře vytěsnili z paměti,“

přiblížil práci před zahájením výstavy umělec-

ký vedoucí kapely a houslista Vojtěch Peštuka.

Kapela v prostějovském Špalíčku vystavuje

spolu s mikulovskou výtvarnicí Sylvou Chlu-

dilovou, která expozici doplnila o své obrazy se

židovskou tematikou. Létající rabín se s ní

poprvé potkal v roce 2005 a od té doby je pra-

videlným hostem kulturních akcí, které Sylva

Chludilová v mikulovské židovské čtvrti

pořádá. Její výtvarná tvorba ovlivněná židov-

skou mystikou se pojí s rozvernou částí o Léta-

jícím rabínovi v jeden zajímavý celek.

Vernisáž samotnou doprovodilo virtuózní klez-

merové trio „Mojše Band“ z Bratislavy, ke

kterému se při klezmerské hymně Ale Brider

přidali i členové Létajícího rabína a posléze

všichni přítomní a z celé akce se tak stal menší

hudební happening. „Ještě v pátek večer před

vernisáží jsem nevěřil, že Mojše Band dorazí,

protože jsme na ně neměli telefonní číslo.

Nakonec dorazili bez problémů a po hudebním

výkonu, který předvedli, jsme rozhodnuti

nadále s nimi spolupracovat. Kapelu do Pro-

stějova určitě pozveme na samostatný koncert

a snad se poštěstí jejich cimbálistu jako hosta

přizvat i k našemu příštímu albu,“ podělil se o

plány do budoucna manažer Létajícího rabína

a klarinetista Vojtěch Pospíšil. 

Při troše nadsázky se dá v návaznosti na název

expozice „Létající rabín – 10 let v lihu“ říct, že

výstava byla destilací hudební esence Léta-

jícího rabína a vernisáž pak byla degustací

výsledného produktu. Klezmerový destilát

můžete ve Špalíčku ochutnat až do konce

května. -peš-

O čem vypráví, co naznačuje, o čem mlčí
renesanční radnice v Prostějově

Mile překvapeni zájmem návštěvníků

poslední muzejní noci nabízíme u příleži-

tosti Dne muzeí prohloubení, rozšíření a

věříme, že i zatraktivnění jednoho z témat,

jež tehdy vzbudilo pozornost. Dva muzej-

ní podvečery - 19. května a 2. června –

budou patřit historii prostějovského muzea

a památkám prostějovského muzejnictví.

„První dámu“ mezi prostějovskými

měšťanskými budovami, renesanční radni-

ci, od roku 1905 hlavní budovu prostějov-

ského muzea, představí PhDr. Michaela

Kokojanová. S podporou fotografické pre-

zentace, dobových plánů, ukázek předmě-

tů z původního vybavení radního domu, v

případě zájmu též na malé procházce

objektem si přiblížíme poslání radního

domu, jeho osudy a proměny. Navrch při-

dáme příběhy, které budovatelé, uživatelé,

majitelé a správci objektu zakleli do jeho

stěn, ať už úmyslně, či mimoděk.

Setkáme se ve čtvrtek 19. května 2011 od

17 hodin v přednáškovém sále Muzea Pro-

stějovska v Prostějově, náměstí T. G.

Masaryka č. 1. Těšíme se na vaši návštěvu

Muzeum Prostějovska v Prostějově Nejstarší známá fotografie s renesanční radnicí z doby krátce po polovině 19. století (výřez)

Fotografie z vernisáže výstavy. Foto: Jana Gáborová



Režie: Kenneth Branagh, 130 min, český

dabing,  premiéra, ŠUP, mládeži do 12 let

nevhodný. 

PÁTEK 27. KVĚTNA

15.30 Rio 3D

17.30 Rio 3D

20.00 Thor 3D  

SOBOTA 28. KVĚTNA

15.00 Rio 3D

17.30 Rio 3D

20.00 Thor 3D    

22.30 Thor 3D - NOČNÍ PŘEDSTAV.

NEDĚLE 29. KVĚTNA

15.00 Rio 3D

17.30 Rio 3D

20.00 Thor 3D  

PONDĚLÍ 30. KVĚTNA

14.00 Čarodějky z předměstí              

ČR 1990, 81 min, Režie: D. Králová

17.30 Kazatel 

Post apokalyptický sci-fi thriller

V hl.rolích P. Bettany, K. Urban, C.

Gigandetová, Maggie Q, Ch.   Plummer

Režie:  Scott Stewart, 87 min, české titul-

ky, premiéra, mládeži přístupný

17.30 Kazatel

ÚTERÝ 31. KVĚTNA

17.30 Kazatel

20.00 Kazatel

14

NEDĚLE 1. KVĚTNA

15.00 Čertova nevěsta 

česká pohádka 

Režie: Zdeněk Troška, 98 minut, premié-

ra, ŠUP mládeži přístupný 

17.30 Čertova nevěsta

20.00 127 hodin

americké drama  

Podle neuvěřitelného, ale pravdivého
příběhu
Režie: Danny Boyle,  93 min., české titul-

ky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný 

PONDĚLÍ 2. KVĚTNA

14.00 Na vlásku  

USA 2010, 92 min, český dabing

Režie: Nathan Greno, Byron     Howard

17.30 Čertova nevěsta 

20.00 Orel deváté legie

koprodukční historický film 

Dobrodružná výprava římského vojáka
a jeho otroka mezi nebezpečné divochy na
dalekém Severu…
V hl. rolích Ch. Tatum, J. Bell, D.

Sutherland , režie:  Kevin      McDonald.

114 min, české titulky, premiéra, mládeži

přístupný

ÚTERÝ 3. KVĚTNA

17.30 Čertova nevěsta   

20.00 Orel Deváté legie 

STŘEDA 4. KVĚTNA

17.30 Čertova nevěsta

20.00 Orel Deváté legie 

ČTVRTEK 5. KVĚTNA

17.30 Czech made  Man

česká černá komedie 

S poctivostí leda pojdeš!!!
V hl. rolích: J. Budař, K. Brožová,  M.

Pisařík, M. Šteindler, E. Kočičková, J.

Krausová, P. Čtvrtníček , T. Matonoha aj.,

Režie: Tomáš Řehořek, 90 minut, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný

20.00 Czech made Man

PÁTEK 6. KVĚTNA

17.30 Czech made Man    

20.00 Czech made Man    

22.15 Czech made Man

- NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

SOBOTA 7. KVĚTNA

17.30 Czech made Man    

20.00 Czech made Man    

22.15 Czech made Man

-  NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 8. KVĚTNA

17.30 Czech made Man    

20.00 Czech made Man    

PONDĚLÍ 9. KVĚTNA

17.30 Czech made Man

20.00 Czech made Man 

ÚTERÝ 10. KVĚTNA

17.30 Czech made Man    

20.00 Czech made Man 

STŘEDA 11. KVĚTNA

17.30 Czech made Man    

20.00 Czech made Man  

ČTVRTEK 12. KVĚTNA

17.30 Medvídek Pú

americký animovaný rodinný film

Co je nového ve Stokorcovém lese ?!
Režie: S. Anderson a D. Hall, 60 min,

český dabing,premiéra, mládeži přístupný

20.00 Zkus mě rozesmát 

americká komedie

Osudy všech změní jedna neuvážená lež  
V hl.rolích A. Sandler, J. Annistonová, N.

Swardson, N. Kidmanová  režie: Dennis

Dugan,  116 min, české titulky, 

Premiéra, mládeži přístupný

PÁTEK 13. KVĚTNA

16.00 Medvídek Pú

17.30 Zkus mě rozesmát    

20.00 Láska a jiné závislosti

americká romantická komedie

Nekorektně zábavná komedie s Viagrou
v důležité roli ! 
V hl. rolích A. Hathawayová, J. Gylenhaal,

O. Platt, H. Azaria

Režie: Edward Zwick, 112 min, české

titulky, premiéra, mládeži od 12 let pří-

stupný

SOBOTA 14. KVĚTNA

15.00 Medvídek Pú

17.30 Zkus mě rozesmát    

20.00 Láska a jiné závislosti 

NEDĚLE 15. KVĚTNA

15.00 Medvídek Pú

17.30 Zkus mě rozesmát    

20.00 Láska a jiné závislosti 

PONDĚLÍ 16. KVĚTNA

14.00 Letopisy Narnie

- Plavba jitřního Poutníka 

USA 2010,  113 min, český dabing, režie:

Michael Apted 

17.30 Rychle a zběsile  5

americký akční film

Akce v rozpálených ulicích  brazilského
Ria !
V hl.rolích V. Diesel, P. Walker, D.

Johnson, J. Brewsterová

Režie: Justin Lin, 130 min, české titulky,

premiére, ŠUP, mládeži od 12 let přístupný

20.00 Rychle a zběsile 5

ÚTERÝ 17. KVĚTNA

17.30 Rychle a zběsile 5 

20.00 Rychle a zběsile 5 

STŘEDA 18. KVĚTNA

17.30 Rychle a zběsile 5 

20.00 Rychle a zběsile 5 

ČTVRTEK 19. KVĚTNA

17.30 Piráti z Karibiku :

Na vlnách podivna  3D 

americký dobrodružný film

Podlehne kapitán Jack Sparrow nástrahám
tajemné Angelicy ?!
Uvádíme shodně s datem světové premiéry!!!

V hl. rolích J. Depp, P. Crúzová, I.

McShane, K. R. McNally, A. Bergeés-

Frisbeyová Režie: Rob Marshall,  128 min,

český dabing, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D

PÁTEK 20. KVĚTNA

17.30 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D  

20.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D  

SOBOTA 21. KVĚTNA

15.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D

17.30 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D

20.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

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

ÚTERÝ 3. KVĚTNA

20.00 Úterý po Vánocích    

Rumunsko/Francie/Německo  2010,  100

min, české titulky, Režie: Radu Muntean  

STŘEDA 4. KVĚTNA

15.00 Rodinka      

ČR 2010, 90 min, Režie:  Dušan Klein,

Vstupné :  35,- Kč

SOBOTA 7. KVĚTNA

17.30      Hon na čarodějnice 

americký dobrodružný film       

Režie: Dominic Sena, 98 minut, české titul-

ky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný 

20.00 Hon na čarodějnice 

STŘEDA 11. KVĚTNA

15.00 Dobrý ročník       

USA 2006, 112min, české titulky, Režie:

Ridley Scott, Vstupné :  35,- Kč

PÁTEK 13. KVĚTNA 

17.30 Tacho

česká černá komedie

Život je přece o každém okamžiku…
V hl. rolích D. Landa, O. Lounová, R.

Pomajbo aj. Režie: Mirjam Landa, 102

minut, ŠUP, premiéra, do 12 let nevhodný

20.00 Tacho

SOBOTA 14. KVĚTNA

17.30 Tacho 

20.00 Tacho 

ÚTERÝ 17. KVĚTNA

20.00 Norské dřevo   

Japonsko  2010,  133 min, české titulky,

Režie: Anh Hu Tran

STŘEDA 18. KVĚTNA

15.00 Jíst, meditovat a milovat      

USA  2010, 140 min, české titulky,    Režie:

Ryan Murphy, Vstupné :  35,- Kč

SOBOTA 21. KVĚTNA

17.30 Londýnský gangster

americký krimi film

Režie: W. Monahan,  103 min, premiéra,do

15 let nepřístupný  

20.00 Londýnský gangster

STŘEDA 25. KVĚTNA

15.00 Milý Johne

USA 2010, 112min, české titulky, Režie:

Ridley Scott, Vstupné :  35,- Kč

PÁTEK 27. KVĚTNA

17.30 Cizinec 

americké drama

Smrtící hra kočky s myší v kulisách Paříže a
Benátek ...
Režie: F. H. von Donnersmarck, 105 min,

čes. titulky, ŠUP, repríza, mládeži přístupný

20.00 Cizinec 

SOBOTA 28. KVĚTNA

17.30 Cizinec

20.00 Cizinec

NEDĚLE 22. KVĚTNA

15.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D  

17.30 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D

20.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D

PONDĚLÍ 23. KVĚTNA

17.30 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D   

20.00 Piráti z Karibiku

Na vlnách podivna 3D

ÚTERÝ 24. KVĚTNA

17.30 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D  

20.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D

STŘEDA 25. KVĚTNA

17.30 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D  

20.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna 3D 

ČTVRTEK 26. KVĚTNA

17.30 Rio 3D

americká animovaná komedie

Režie: Carlos Saldanha, 96 min, český

dabing, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Thor 3D

americký fantastický film

Bůh. Rebel. Legenda. 

BIO SENIOR

BIO SENIOR

ART FILM ART FILM

BIO ROMANTIKA BIO ROMANTIKA
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Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.

Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí

Pevensieových, tráví prázdniny u svých

příbuzných společně se svým nesnesitel-

ným bratrancem Eustacem. Často tu

vzpomínají na Narnii a na dobrodužství,

které tam zažili, když jednoho dne z niče-

ho nic ožije obraz lodi, který visí v

Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostáva-

jí zpátky do Narnie. Bohužel i s bratran-

cem Eustacem. Z moře, kam se pomocí

obrazu přenesli, je zachraňuje král

Kaspian desátý, kterému děti v předcho-

zím díle, společně se sourozenci Petrem a

Zuzanou, pomohly ke královskému trůnu.

Nyní se mladý král na své lodi s podivným

názvem Jitřní Poutník vydává splnit svou

přísahu a najít sedm ztracených lordů z

Narnie, kteří se kdysi dávno ztratili během

nebezpečné výpravy. Pevensieovi si samo-

zřejmě takové dobrodružství nemohou

nechat ujít, jsou štastni, že jsou zpět v kou-

zelném království, a tak opět stanou po

Kaspianově boku a plují s ním podél

nebezpečných ostrovů, ale také přátel-

skými vodami a všude zažívají veliká

dobrodužství. Na konci své cesty stanou

až na samém konci světa… 

Jamie (Jake Gyllenhaal) se ve chvíli,

kdy praštil s medicínou, stal profesionál-

ním flákačem. Jedinou věcí, kterou umí,

je balení holek. Tenhle talent vyžaduje

slušné přesvědčovací schopnosti, a tak

se Jamie nechá zlákat na práci reprezen-

tanta velkého farmaceutického koncer-

nu, jehož výrobky má vnucovat léka-

řům, aby je šířili dál, mezi své pacienty.

Když čeká na audienci v jedné čekárně,

uvidí JI, krásnou a smyslnou Maggii

(Anne Hathaway). Domluvit si rande

zabere Jamiemu pár minut, stejně dlou-

ho trvá, než vzájemné romantické oťu-

kávání skončí v posteli. Jako by Maggie

měla na všechno málo času. Coby paci-

entka v první fázi Parkinsonovy choroby

ho skutečně nemá nazbyt. Ve chvíli, kdy

se spolu začnou intimně sbližovat,

vstoupí do jejich života viagra. Jamie

totiž není zrovna ve formě, a tak mu

Maggie navrhne, že by mohl vyzkoušet

„motor na erekci“, který jeho zaměstna-

vatel právě vyvinul. Jamie, bohatší o

vlastní zkušenost, začne modrý prášek

prodávat jako o život. Jenže bývalému

flákači nepřináší kariérní růst to pravé

uspokojení. Tím by byl jen užší vztah s

Maggie. Tahle holka je ale těžký oříšek,

který lze sice snadno rozlousknout, ale

jen těžko se dá udržet. Jamie je ochoten

udělat pro jejich společné štěstí cokoliv.

Otázka zní, jestli to bude stačit.

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI Režie:Edward Zwick

Dobrodružné drama z dob římského impé-

ria se stoupající hvězdou stříbrného plátna

Channingem Tatumem v hlavní roli. V roce

140 n. l. se dva muži, římský voják Marcus

(Tatum) a jeho otrok Esca (Jamie Bell),

vydávají na nebezpečnou cestu na sever za

hranice dosud známého světa. Dvacet let

před osudnou výpravou se římská Devátá

legie pod vedením Flavia Aquily vydala

dobývat divoký Sever. Žádný z pěti tisíc

vojáků slavné legie se z válečné výpravy

nevrátil. Spolu s nimi se ztratil i zlatý Orel,

jejich emblém a odznak síly. Nyní se začíná

proslýchat, že Orel Deváté legie byl spatřen

v divošské svatyni daleko na severu.

Flaviův syn Marcus neváhá a v doprovodu

svého otroka Escy vyráží do rozlehlých a

neprobádaných končin kaledonských hor

(dnešní Skotsko) s jasným cílem: postavit se

divokým severským kmenům, obnovit čest

zmizelého otce a získat nazpět posvátného

Orla.

OREL DEVÁTÉ LEGIE Režie: Kevin Macdonald 

Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani

ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se stane

legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu. Thor se

zrodil v severské mytologii a je zároveň čle-

nem elitní líhně superhrdinů komiksového

gigantu Marvel, který už přivedl na plátna kin

jeho sourozence Spidermana, Ironmana nebo

mutanty X-Men. Thor je ale výjimečný.

Mimo jiné i tím, že se jeho filmového příbě-

hu ujal slavný specialista na Shakespeara

Kenneth Branagh.

Thorovu (Chris Hemsworth) otci, vládci

bohů Odinovi (Anthony Hopkins), trvalo

spoustu let, než ve své říši nastolil křehký mír.

Jeho arogantní a domýšlivý syn ale dělá

všechno proto, aby tuhle rovnováhu narušil.

Když pohár trpělivosti jeho otce přeteče, Odin

Thora exemplárně potrestá. Odebere mu jeho

božské schopnosti a svrhne ho mezi obyčejné

smrtelníky na planetu Zemi. Svržený a zav-

ržený Thor lidmi zpočátku opovrhuje,

postupně se mu ale začnou dostávat pod kůži,

zejména sličná vědkyně Jane Foster (Natalie

Portman). Thorovi ale není dopřáno užívat si

pozemského klidu. Jeho bratr Loki (Tom

Hiddleston) chce využít Thorova aktuálního

oslabení a pošle na něj armádu všehoschop-

ných pochopů, která v duchu přísloví „Když

se kácí les, létají třísky", rozpoutá peklo na

Zemi. Boží synek se bude muset rychle roz-

hodnout, jestli nechá lidi za sebe krvácet,

nebo se vzchopí, zvedne kladivo a vyrazí na

zteč.

THOR Režie:Kenneth Branagh 

Černá komedie podle skutečného příběhu.

Originální příběh filmu vznikl na základě

skutečného příběhu jednoho mladého byz-

nysmena.

Obsahuje základní prvky, které úspěšná

komedie má obsahovat. Sledujeme jednu

"velkou" kariéru. Od kluka z rodiny alkoho-

lika, k současnému globálnímu králi inter-

netových domén. Nemožné je možné, pada-

jí normy, konvence, pravidla. Na základce

doluje mince z telefonních automatů nebo

součástky z lodí v holešovickém přístavu

(šrouby dělají šrouby). Z prváku průmy-

slovky ho vyhodí, stáhne se do skladu léčiv.

Listopadová revoluce - nechápe, co se to

vlastně děje. Po revoluci už to jede, ba letí.

Nahoru a dolů. Do Německa a zpátky. A

letíme do Číny. Vše je tak snadné, až je to k

smíchu. Stačí být chytřejší (vyčůranější?) a

odvážnější (bezohlednější?) než průměr. Z

internetových hříček pak vyroste virtuální

blahobyt. Milióny přilétají a odlétají.

Takový je zákon džungle. Ví nebo neví?

Odkud jde a kam kráčí? Na kontech má

hodně nul, po kapsách vždy pro jistotu dva

pakly tisícovek přetažených gumičkou, v

megabytě skoro žádný nábytek, přátelům

rozdává auta, sám jezdí metrem. Žije se

dvěma lesbičkami a plánuje s nimi rodinu.

Happyend se ovšem stylově zvrtne.

CZECHMADE MAN    Režie: Tomáš Řehořek

Nohou zašlapávají pedál plynu do podla-

hy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají

zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený pro-

středník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už

popáté. Pod vedením režiséra Justina

Lina, jenž si vydobyl ostruhy na předcho-

zích dvou dílech slavné akčně závodní

série, se potkávají všichni staří známí –

Paul Walker, Vin Diesel a Jordana

Brewster – které tentokrát doplňuje i akční

hvězda první velikosti Dwayne Johnson.

Česká policie může zůstat v klidu, veškeré

silniční běsnění se bude odehrávat v roz-

pálených ulicích brazilského Ria. Až sem

utekli před spravedlností notorický zloči-

nec s dobrým srdcem Dom Toretto (Vin

Diesel) a Brian O´Conner (Paul Walker),

bývalý polda, který mu naposled pomohl

utéci z vězení. Ne však náhodou. Do

města pod obří Ježíšovou sochou je přive-

dl plán, na jehož konci na ně čeká vstu-

penka ke svobodě. Potíž vězí v tom, že ten

plán, v nominální hodnotě 100 miliónů

dolarů, které na ně čekají v sejfu policejní

stanice, je naprosto šílený. Brian a Dom

povolají do Ria bývalé parťáky, aby zvýši-

li své šance na úspěch, jenže proti nim

nestojí jen zkorumpovaný narkobaron a

jeho bojůvka, ale také drsný federální

agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson).

Hobbs je typ člověka, který bere svou

práci smrtelně vážně, a když dostane něja-

ký úkol, tak ho vždycky splní. A to je pro

oba hrdiny smrtonosná kombinace. Ještě

že mají auta a schopnost dostat z nich

pokaždé to nejlepší.

RYCHLE A ZBĚSILE 5 Režie:Justin Lin 

LETOPISY NARNIE: PLAVBA ... Režie:Michael Apted 
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Koncem měsíce dorazí do Prostějova herecké hvězdy - zleva Jan Kačer, Jan Hrušinský a Jan Tříska

Následnice Hany Hegerové 
Szidi Tobias zazpívá v Prostějově 

Městské divadlo v Prostějově poprvé

představí svému publiku v pondělí 16.

května v 19 hodin vynikající slovenskou

šansoniérku SZIDI TOBIAS. Její vystou-

pení navazuje na úspěšné turné, se kte-

rým na přelomu roku 2010 a 2011 zpěva-

čka s podmanivým projevem vystoupila  v

Praze, Bratislavě, Brně, Karlových

Varech, Zlíně a dalších kulturních cent-

rech.

„V mnohém se vnucuje podobnost Szidi

Tobias s Hanou Hegerovou. Obě jsou půvo-

dem Slovenky, obě jsou herečky a obě mají

zcela nezaměnitelný pěvecký projev, obě tíh-

nou k šansonu,“ uvedla ředitelka prostějov-

ského divadla Alena Spurná. 

Producent Szidi Tobias Michal Hrubý tento

názor zcela potvrzuje: „Královnou českého

šansonu je už mnoho let Hana Hegerová.

Není pochyb, že jí ve slovenské zpěvačce

Szidi Tobias vyrůstá důstojná následnice.

Skutečnost, že Szidi Tobias vydává svá CD

v Čechách, je pro českou scénu opravdovým

přínosem, protože tak přesvědčivou osob-

nost v její generaci v českém šansonu nejspíš

nemáme“. 

Szidi Tobias je slovenská herečka s maďar-

skými kořeny, členka bratislavského divadla

Astorka. Tam ji pro českou hudební scénu

objevil Michal Horáček, který ji poprvé přiz-

val ke spolupráci na společném autorském

albu s Jaroslavem Svobodou (Traband).

Následovala spolupráce i na jeho dalších

dvou hudebních počinech společně s Petrem

Hapkou – CD Strážce plamene a Ohrožený

druh. Velmi známá je například píseň Na

hotelu v Olomouci pocházející už z prvního

z nich. Třetí české album Pod obojím z roku

2008  vyneslo Szidi Tobias Zlatou desku.

Loni v létě ji převzala při pravidelném kon-

certu v rámci Metropolitního léta hereckých

osobností na pražském Vyšehradě.

I čtvrtá deska DO VETRA stylově opět

nabízí šanson s občasnými prvky jazzu, ale

i folklóru, písně zpívané se značným cito-

vým nasazením postavené na divadelním

základě. A samozřejmě důraz na skvělé

texty, ať už zpívané česky, slovensky nebo

maďarsky. Hudbu písní složil Milan Vysko-

čány, slova napsali Peter Lipovský, Michal

Horáček či básníci Lope de Vega a Sandor

Petöfi. (eze)

Za Kumštem z Jezerky stojí čtyři Janové:
Tříska, Kačer, Hrušínský a Hřebejk

Doslova hitparádou Janů se dá nazvat před-

stavení KUMŠT pražského Divadla Na

Jezerce, které je na programu prostějovské-

ho divadla v úterý 31. května v 19 hodin.

Do tří mužských rolí totiž obsadil režisér Jan

Hřebejk  herce Jana Třísku, Jana Kačera a Jana

Hrušínského. Příběh tří nerozlučných kamarádů,

jejichž poklidné vztahy naruší banální spor nad

modernistickým obrazem, je uváděn mimo

předplatné. 

Ovacemi vestoje odměnilo prostějovské publi-

kum hvězdnou trojici přibližně před čtyřmi lety.

„Jsme rádi, že se nám podařilo Kumšt s Jany

Třískou, Kačerem a Hrušínským získat pro

Prostějov znovu. V Divadle Na Jezerce patří

tento titul k nejúspěšnějším a počet repríz se

počítá už na stovky,“ uvedla ředitelka Městské-

ho divadla v Prostějově Alena Spurná. 

Autorkou vlídné komedie je uznávaná součas-

ná francouzská dramatičkaYasmina Reza.

Kumšt  patří bezesporu mezi nejúspěšnější hry

a krátce po prvním uvedení v roce 1994 si našel

cestu k divákům z celého světa. Byl přeložen do

pětatřiceti jazyků. Pojednává o třech nerozlu-

čných kamarádech, Markovi (Jan Tříska), Iva-

novi (Jan Hrušínský ) a Borisovi (Jan Kačer),

kteří se přes zdánlivě obyčejnou debatu o umění

dostanou až k životně důležitému sporu, který

odhalí jejich nejniternější hodnoty. Kumšt

pojednává o situacích a problémech, které

nevyhnutelně zajímají každého člověka. 

(eze)

PÁTEK 13. KVĚTNA

19 HODIN Divadlo Point: KABARET SERVÁC 

Pátek třináctého jako vystřižený z deníku typického divadelníka. Noční můry a růžové sny se zhmotní přímo před zraky
užaslého diváka. To vše doprovázené tancem, hudbou a divadelní improvizací.

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

Keramika: Veselá zahrada –

figurky do zahrady

KDY: pondělí 2. května od 16 do 18

hodin

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 pra-

covní hodiny.

akce pro žáky 9.tříd  

Kámen mluví

Kdy: úterý 3. května a středa 4. května,

vždy od 8:30 do 11:30 hodin

Kde: hl. budova Muzea Prostějovska,

náměstí T. G. Masaryka 2, Prostějov

Interaktivní program o regionální geologii

Prostějovska s řadou tematických her a

soutěží. Geologický program je určen pro

žáky 9. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku

víceletých gymnázií. Program bude pro

jednu třídu nebo max. pro 30 žáků a bude

trvat 60 minut. Cena: 30 Kč za žáka.

Nutno se předem objednat na adrese
iris@iris.cz nebo na 582 338 278, 603 298 039.

exkurze

Hledání pramenů - Expedice

Český a Stříbrný potok

KDY: sobota 7. května

KDE: sraz v 9 hod. v Pěnčíně před obec-

ním úřadem, odjezd vhodného autobusu

z Prostějova v 8:30 

Dobrodružná výprava spojená s hledáním

pramenů Českého, Stříbrného a možná i

Přemyslovického potoka. Doprava na místo

je nejvhodnější autem, budeme pak schopni

zmapovat více vodních toků. Akce je vhod-

ná i pro rodiny s dětmi, na děti čekají u pra-

menů (pokud je nalezneme) různá překva-

pení. Cestou potkáme i některé studánky.

S sebou: oblečení a pevnou obuv do teré-
nu, budeme se často pohybovat mimo cesty,
např. po okrajích polí.

tvořivá dílna

Korálky z fimo hmoty

-letní náramky a náhrdelníky

KDY: pátek 13. května od 16 do 18

hodin

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov 

Výroba různých ozdob a šperků nejen na léto

z fimo hmoty. Poplatek: 50 Kč na osobu.

terénní exkurze

Exkurze Lednické rybníky

KDY: sobota 14. května

KDE: odjezd v 8.00 z Joštova náměstí,

návrat do Prostějova v 19.00

Exkurze do mezinárodně významné ptačí

oblasti Lednické rybníky. Lokalita v Led-

nicko - Valtickém areálu je významným

mokřadem, který je vyhlášen v rámci Ram-

sarské úmluvy. Dopoledne vycházka

kolem Mlýnského a Prostředního rybníka s

výkladem ornitologa Petra Podhorného o

vodních ptácích. Cestou uvidíme Apollo-

nův chrám a Rybniční zámeček. Přesun

autobusem do Lednice. Pozorování hníz-

dění vodních ptáků u Lednického zámku.

Zbytek odpoledne individuální program

(prohlídka minaretu, jízda na lodičkách,

prohlídka parku, skleníku atd.)

Doporučujeme dalekohled a pevnou obuv do
terénu. Poplatek za dopravu 190 Kč je třeba
zaplatit předem. Vstupné si hradí každý sám. 
Nutno se přihlásit do 9. 5. na iris@iris.cz
nebo telefonicky 582 338 278, 603 298 039.

tvořivá dílna

Keramika - glazování:

Veselá zahrada 

KDY: pondělí 16. května od 16 do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,

Husovo nám. 67, Prostějov  

Výroba dekorativních předmětů s velikono-

ční tematikou. Pracovní oblečení s sebou.

Poplatek: 100 Kč za osobu na 2 pracovní

hodiny.

beseda pro veřejnost

Barevný svět na louce

KDY: pátek 20. května od 16:30 do

18:00 hodin

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Beseda spojená s promítáním fotografií.

Seznámíme se, kdo a co na loukách žije a

roste, co můžeme udělat pro to, aby byl život

na louce barevný, stále bohatý a různorodý. 

stezka pro žáky

Hrátky s přírodou v bota-

nické zahradě

Kdy: čtvrtek 26. května od 8:30 do

12:30 hodin

Kde: Botanická zahrada v Prostějově,

Lidická ulice

Přírodovědná stezka pro žáky 5. - 9. tříd

zaměřená na poznávání a pozorování rost-

lin v botanické zahradě. Program bude

vždy pro jednu třídu a začíná každou půl-

hodinu od 8:30 do 12:30.

Nutno se přihlásit na iris@iris.cz nebo
telefonicky na 582 338 278, 603 298 039.

terénní exkurze

Otvírání studánek spojené

s vycházkou okolím Nivy 

KDY: sobota 28. května

KDE: začátek v 9:00 hod. v Nivě před

prodejnou Jednoty

Cílem vycházky (okružní trasy) jsou stu-

dánky v okolí Nivy, Vysočan a Baldovce,

zaniklé středověké vsi Husí, Svatoňůvka a

Vaňkouš, ležící v malebných lesnatých

údolích na pomezí okresů Prostějov a

Blansko. Vycházku dle zájmu a časových

možností doplníme o návštěvu PP Nivské

louky a PP Návesní niva. 

Délka trasy cca 14 km. Doprava do Nivy
vlastními auty, vhodné dopravní spoje
ráno do Nivy ani večer zpět nejedou. 

terénní exkurze

Chráněná území v Brně

a arboretum Křtiny  

KDY: neděle 29. května

KDE: odjezd do Brna vlastním autobu-

sem v 7:00 hod. z Joštova nám., návrat

cca v 17 hod.

Exkurze s pracovníkem ochrany přírody

odboru ŽP v Brně na jižní svahy Evropsky

významné lokality Hády. Navštívíme

Přírodní památku Kavky, Přírodní památ-

ku Velká Klajdovka, Růženín lom a

Národní přírodní rezervaci Hádecká pla-

ninka. Odpoledne se přesuneme do arbore-

ta Křtiny na Den otevřených dveří, kde zde

nás prohlídka s odborným průvodcem. 

Poplatek za dopravu 130 Kč je třeba
zaplatit předem. Vstupné si hradí každý
sám. 
Nutno se přihlásit do 20. 5. na iris@iris.cz
nebo telefonicky 582 338 278, 603 298 039.

tvořivá dílna

Keramika: Nástěnné kachle

KDY: pondělí 30. května od 16.00  do

18.00 hodin

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.

Akce finančně podpořili:

Město Prostějov

MŽP a MŠMT v rámci společného pro-

gramu SSEV Pavučina a ČSOP - Národ-

ní síť EVVO, ESF a MŠMT v rámci pro-

jektu Přírodě OK 2, MŽP v rámci pro-

jektu „Od pramene až k nám“.

5. 5. 18.00 hodin – Dámská jízda 
„MALÝ PŘÍTEL PANA HOPSE“  divadelní představení spolku HISTORIA. V režii Evy Suchánkové v hlavní roli Jakub Čech.
Premiéra filmu „PŘÍBĚHY SPÍCÍHO MRAMORU“. Film vznikl za finanční podpory města Prostějova, Okrašlovacího spol-
ku, Ing. Milady Sokolové a firem Montáže Kučera s.r.o. a Dektrade a.s. 
Scénář RNDr. Anna Švécarová. Režie a střih Ondřej So vík.  Kamera a produkce T omáš Fraus. Dokumentem pro vází
Mgr. Jana Zikmundová a Jakub Dohnal.Vstupné: 50 Kč

6. 5. 18.00 – 22.00 hodin - Taneční večer pro seniory 
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

17.5. 9.00 a 10.15 hodin – NÁPAD MYŠKY TEREZKY ANEB O ZLÉ KOZE
(Divadlo Matěje Kopeckého, Praha - příběh o přátelství lesních zvířátek a jejich poklidném životě, kter ý se změní
příchodem zlé a marnivé kozy Rozalindy. Ta léčkou vyláká zajíčka Jakuba z jeho chaloupky. Ostatní kamarádi se
mu snaží pomoci. Každý má svůj plán, ale na ko zu vyzraje chytrá myška Terezka. 
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

18.5. 9.00 a 10.15 hodin – NÁPAD MYŠKY TEREZKY ANEB O ZLÉ KOZE
(Divadlo Matěje Kopeckého, Praha) Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

20. 5. 18.00 – 22.00 hodin - Taneční večer pro seniory
Poslední v jarní taneční sezóně!! Zahájíme Hodo vou zábavou v pátek 9. září. K tanci hrají manželé Vykoukalo vi
z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

14. 5. – 2. 6. Ludmila Jandová – Grafika
Ze sbírky Jana Maulera. Vernisáž výstavy v sobotu 14.5. v 10:00 hodin.

14. 5. XXIV. celostátní setkání sběratelů a přátel grafiky
Program: od 09:00 hodin Přátelské setkání – výměna, od 10:00 hodin Zahájení výsta vy Ludmily Jandové, od 11:30
hodin Aukce Každý účastník setkání obdrží grafický list Milana Janáčka.

Výstavy jsou otevřeny denně od 9,00 do 13,00, při filmo vých projekcích a večerních klubových akcích
dle programu v klubu. 
Prohlídku výstavy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620. 

19.5. 9.30 hodin Akademie třetího věku - „TA ŽENA MUSÍ BÝT HANA VÍTOVÁ“
- od samého znovuobnovení souvisí akademie jistým způsobem také s kinem.
A tak toho využijeme a na hvězdu předválečného filmu za vzpomínáme s „nepamětníkem“ Ivanem Čechem.
O vrcholech i pádech jejího života, o slávě i zapomnění, o jejím nádherném hlase… Vstupné:  30 Kč

12.5. 9.20 a 10.30 hodin Vítání občánků se zápisem do pamětní knihy
města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice)

16.5. 14.00 hodin Setkání jubilantů města Prostějova
- kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

26.5. 9.20 a 10.30 hodin   Vítání občánků se zápisem do pamětní knihy
města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice)

30.5. 14.00 hodin  Setkání jubilantů města Prostějova
- kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

Výstavy:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost :

program na květen 2011

Jaro přivítaly tancem
Všechny soubory, které se 27. března

zúčastnily oblastního kola přehlídky dět-

ských národopisných souborů, kterou

pořádal Městský úřad- OŠK - oddělení

Duha ve svém sále kulturního klubu,

mile překvapily. Zúčastnilo se 8 souborů z

bližšího i vzdálenějšího okolí, poprvé k nám

zavítal i z "našeho" okresu jediný soubor z

krojově odlišné oblasti - horácký Skaláček z

Protivanova.  Do krajského kola soutěže

postoupily soubory Klásek a Kláseček z

Kralic na Hané, Valentýnek z Prostějova a

vyškovský Klebetníček.  A v prostějovském

divadle se 16. dubna při krajském kole

mimo soutěž představil i  výše zmíněný

Skaláček, který velmi překvapil porotu i

diváky svou "vytancovaností"  - jak oprav-

du posoudila jejich výkon jedna z porot-

kyň...... -ič-
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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:

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

Co k těmto výstižným slovům dodat?

Snad jen opakovat, to co je obecně

známo. Jan Přidal se narodil 1. května

1921. Poctivý sedlák a věrný vlastenec,

sokol, muž, který v těžkých dobách nacis-

tické okupace zůstal věrný Masarykovu

odkazu, člověk, který se zapojil do II.

národního odboje, muž, který prošel kru-

tými německými věznicemi. Muž, který

zůstal věrný sokolské myšlence a aktivně

usiloval o obnovu Sokola. I jeho zásluhou

byla znovuobnovena socha T. G. Masary-

ka na náměstí před prostějovskou radnicí.

Jeden z prvních nositelů Ceny města Pro-

stějova.

Jan Přidal je ale nejen veřejně známou

postavou především díky jeho práci v

Sokole. Řada z nás ho zná i díky jeho

psaní. Kronikář, historik, básník. A když

sečteme těch devadesát let jeho života, tak

výsledek je jasný – poctivost, obětavost,

pracovitost, skromnost ho provázely

všechna ta léta. Za to mu patří naše podě-

kování. 

Takže, Jane Přidale, jen a jen to dobré Ti
k devadesátinám přeje jménem města
Prostějova Miroslav Pišťák, starosta.

Významné jubileum Jana Přidala 
Motto:

„…Na závěr promluvil člověk snad nejpovolanější, spiritus agens všech sokolských
aktivit Jan Přidal. Promluvilo sokolské srdce, sokolská vůle, sokolská síla,“ uvádí

PhDr. Václav Kolář ve sborníku k obnovení sochy T. G. Masaryka v Prostějově.

V dnešním světě není o rady nouze                                                         
Existuje nějaký zdroj rad, na který

bychom se mohli opravdu spolehnout? 

Bible je kniha stará tisíce let, ale obsa-

huje nadčasové zásady, které pomáhají

najít odpovědi.

„Mohou nám biblické zásady pomoci

zvládat dnešní problémy?“

Tento proslov založený na Bibli zazní po

celém světě, ve více než 230 zemích.

Zveme Vás na tuto přednášku, která se

bude konat v neděli 8. května v 9:00h          

v sále Království svědků Jehovových v

Prostějově, Husovo náměstí 43.               

Vstup je volný.

O Starosti 
Ženich z Turecka přijel; ovšem ze staré

dobré Vápenice. Kam a odkud přijel

tento blíže neznámý ženich? Následující

řádky vysvětlí vše. Na sklonku minulé-

ho roku se přestěhovalo Loutkové diva-

dlo Starost na ulici, která se již znovu

j m e n u j e ,

tak,jak před sto

lety, Vápenice.

A právě tam,

už v nové zku-

šebně, vznikala

ne lehce nová

premiéra toho-

to prostějov-

ského spolku.

Vše, co mohlo

ji postihnout se

uskutečnilo -

c h ř i p k y ,

angíny, úrazy,

selhání hlasu -

zkrátka všech-

no vypadalo, že ženich z Turecka se asi

nikdy neožení. Ale poslední sobota v

březnu byla svědkem nejen velkého

ozdravení všech lazarů, stěhování a

cestování, ale také velké loutkářské

předpremiéry přímo na 45. ročníku sout-

ěže Třebíčské loutkářské jaro. Ano,

starý známý Giňol, tentokráte převleče-

ný za ženicha někde od Cařihradu,

vytrestal v nové inscenaci prostějov-

ských loutkářů jednu nadutou Nánu. /Je

to tak, ona děva se vskutku jmenuje

Nána/ Přes to, že šlo vlastně o předpre-

miéru, návštěvníci se bavili a také pro-

stějovští loutkáři mohli být docela spo-

kojeni. Teď ještě pár úprav a Ženich z

Turecka začne řádit i v našem městě - a

je nutno poděkovat jak městu Prostějo-

vu, tak Olomouckému kraji, že jsou

nápomocni tomu, aby i v dalekých

městech reprezentovala Starost naše

město i kraj. -ič-

Příběhy spící v mramoru
zavedou diváky do historie Prostějova 
Osudy tuctu významných rodáků Pro-

stějova má představit filmový dokument

Příběhy spící v mramoru. Slavnostní

premiéra se uskuteční ve čtvrtek 5. květ-

na v 18 hodin v prostorách kulturního

klubu Duha. 

Videodokument má za úkol seznámit

širokou veřejnost s místy městského

hřbitova, osudy historicky známých

osobností a náhrobky těchto lidí, kteří se

podepsali na tváři Prostějova. "Z nápadu

udělat dokument o známých nežijících

osobnostech jsme si tento 

prvotní úmysl během realizace hodně

zkomplikovali, ale přispělo to ku pro-

spěchu celého dokumentu" řekl filmař

Tomáš Fraus, který je producentem a

kameramanem tohoto dokumentu. Jak si

realizaci zkomplikovali však divákům

nechtěl prozradit. "Bude to překvapení"

říká Tomáš Fraus. Režie a střihu se ujal

absolvent VOŠG Jihlava a student UP v

Olomouci Ondřej Sovík. Anna Švécaro-

vá, autorka knihy Parky a dřeviny Pro-

stějova napsala scénář, podíl na doku-

mentu má i Eva Suchánková z Divadel-

ního spolku Historia, která pomáhala v

průběhu celé realizace.

Celým filmem provede moderátorská

dvojice Jana Zikmundová a Jakub

Dohnal. 

Dokument vznikl za finanční podpory

města Prostějova, Okrašlovacího spolku

v Prostějově, Ing. Milady Sokolové,

firmy Montáže Kučera s.r.o. a Dektrade

a.s. "Diváci se můžou těšit a nechat se

překvapit, co jsme pro ně připravili"

uzavírá Fraus. Jakub Čech
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Country večer v Hobitu 
Příznivci country se také v Prostějově

dobře bavili při kvalitní hudbě. Prostě-

jovskou kapelu Fiddle-Dedee zanají

fanoušci bluegrassu z country klubu, kde

sice mají dobré pivo a kde vždycky hráli

výborně, ale přes kouř tam nebylo skoro

vidět.

Tentokrát, 25. března, pořádala kapela Fidd-

le-Dedee ( Jitka Šeluďková – housle, Miro-

slav Kalousek – kytara, Radek Kaprál –

kontrabas) jarní country večer v Hobitu.

Hostovala spřátelená olomoucká  kapela

Soft&Easy, obě hrály především bluegrass.

Přišlo překvapivě dost posluchačů z Prostě-

jova a okolí, kteří ocenili především dobrou

muziku, nekuřácké prostředí Hobitu a ukáz-

ku country tanců skupiny Zuzana ze Selou-

tek a skupiny line dance Josefína z Prostě-

jova. Velký úspěch měla výuka tanců,

zejména tanec nazvaný chaos nadchl a

pobavil úplně všechny. Country oblečení

včetně klobouků patří k tomuto stylu - i na

Hané žijí kovbojové.

Příjemný country večer končil nostalgickou

vzpomínkou na taneční hudbu 50. let. Takže

ti, kterým se tento večer líbil, si mohou

podobný zážitek zopakovat na letním

country večeru, a to 10. června 2011v res-

tauraci El Dorádo na Olomoucké ulici, kde

je poněkud větší taneční parket (informace

na: http://www.fiddle-dedee.mkpages.org). 

Text Jarmila Dubová, foto Rudolf Dub.

Vlastimila zve na jarní koncert
Jaro a s ním i festival Prostějovské dny

hudby jsou v plném proudu.

Svým dílem tradičně přispěje do progra-

mu také ženský pěvecký sbor Vlastimila.

Již od začátku roku se zpěvačky na jarní část

sezóny pilně připravují, stihly však přitom

uspořádat i výroční členskou schůzi svého

sdružení. 

Konala se 8. března v salonku restaurace U

tří bříz a pozvání na ni přijali i čelní předsta-

vitelé Města Prostějova, starosta Miroslav

Pišťák a radní ing. Milada Sokolová. Ta při-

šla zároveň jako předsedkyně Okrašlova-

cího spolku. Spolupráce Vlastimily s

Městem i Okrašlovacím spolkem nabírá

díky vstřícnosti všech zúčastněných slibný

směr a všichni věří, že to bude ku prospěchu

kulturnímu a společenskému životu našeho

města. 

Vlastimila připravuje na letošní rok několik

zajímavých akcí, o kterých budeme průb-

ěžně informovat. Jen v měsíci květnu to

bude v Prostějově samostatný jarní koncert

a vystoupení v rámci akce Noc kostelů.

Mimo Prostějov pak účast na festivalu v

Moravské Třebové.

Na první z akcí - Jarní koncert, srdečně

zveme všechny příznivce sborového zpěvu,

aby s námi prožili pohodový večer s melo-

diemi Antonína Dvořáka, lidovkami i sklad-

bami moderních autorů.

Koncert se koná v přednáškovém sále

Národního domu v úterý 10. května v 19

hodin. -lc-

Hudba a poezie na plumlovském zámku
Májový koncert Zdislavy Krausové

(zpěv a klavír) se koná v neděli 8.

května v 15.00 hodin na zámku v

Plumlově. Na programu jsou zhu-

debněné básně, šansony, vlastní písně a

klavírní improvizace.

Vstupné dobrovolné
Srdečně zve Klubové zařízení Plumlov

Kámen mluví
aneb geologie Prostějovska

Začátkem března letošního roku byla v

hlavní budově prostějovského muzea ote-

vřena výstava „Kámen mluví aneb geolo-

gie Prostějovska“, jejímiž autory jsou

RNDr. Vladimíra Jašková, geoložka

Muzea Prostějovska a Mgr. Tomáš Lehot-

ský, Ph.D., odborný asistent katedry geo-

logie PřF UP v Olomouci a také geolog

Vlastivědného muzea Olomouc.

Názorné výstavní panely, jejichž tisk fina-

nčně podpořilo Město Prostějov, čerpají ze

stejnojmenné publikace vydané v roce 2010

ČSOP, Regionálním sdružením Iris v Prostě-

jově. Velkoformátové vzorky nejzajímavě-

jších hornin doplněné vzácnými zkameněli-

nami z klasických geologických lokalit i z

novodobých výzkumů přiblíží všem návštěv-

níkům výstavy dávnou minulost této oblasti.

Návštěvník muzea si prohlédne výstavu za

chvíli, z pohledu geologa však bude na

vycházce celých 600 milionů let!

Výstava pamatuje i na dětského návštěvníka

muzea, a proto jsou zde připraveny úkoly

zábavné soutěže s názvem „geologický dese-

tiboj“, dále lov mamuta a skládání a kreslení

trilobita. Děti základních škol jsou také auto-

ry prací, které se umístily ve výtvarné soutěži

k výstavě. Můžete se tak těšit třeba na potka-

na, rybu nebo na stromeček štěstí – to vše

vyrobené z obyčejných valounů z Hloučely

nebo z úlomků silničního štěrku.

Výstava potrvá do 26. června 2011. 

Milovníci kultury mají možnost získat infor-

mace o kulturním dění nejen v Prostějově, ale

i v blízkém okolí. Na pultech trafik se koncem

každého měsíce objevuje magazín s názvem

KDY-KDE-CO, v němž najdou čtenáři pře-

hled kulturních akcí v Prostějově, Olomouci,

Přerově, Litovli a Šternberku. 

„S vydavatelem jsme navázali kontakt a

dohodli, že kromě akcí prostějovského diva-

dla, Duhy, Společenského domu a hvězdárny

budeme zasílat také pozvánky na vernisáže,

koncerty, případně na jiné kulturní podniky,

které by občany mohly zajímat,“ uvedla před-

sedkyně kulturní komise Milada Sokolová.

Kdy-kde-co
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Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA KVĚTEN 2011:

*HUDEBNÍ OBOR:

Prostějovské dny hudby :

1.5. 2011 v sále MD v 18.00 hod. 

„ ZŮSTÁVÁM DÁL „ koncert Dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose 

a  M. Absolonové. 

4. 5. 2011 v přednáškovém sále ND v 19.00 hod.

ARS COLLEGIUM

Komorní koncert , umělecký přednes L. Lakomý. 

10.5. 2011 v sále MD v 10.00 hod.

DĚTI  DĚTEM

Komponovaný pořad žáků ZUŠ pro žáky MŠ a I. stupně ZŠ

10.5. 2011 v přednáškovém sále ND v 19.00 hod.

JARNÍ KONCERT

Pěveckého sboru Vlastimila

13. 5. 2011 nám. T.G.Masaryka ve 14.00 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERT žáků ZUŠ Vl.Ambrose Prostějov 

14.5. 201l  na nám. T.G. Masaryka v 9.00 hod. 

PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH ORCHESTRŮ

Dechový orchestr Ostrava, Holóbkova mozeka Protivanov, Dechový orchestr

Vl.Ambrose Prostějov 

26.5.2011 v sál ZUŠ v 19.00 hodin 

KONCERT UČITELŮ ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov 

BESÍDKY :
10.5. 2011 sál ZUŠ v 17.,00 hod.

BESÍDKA KE DNI MATEK

11.5. 2011 sál ZUŠ v 17.00 hod. 

KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY 

12.5. 2011 sál ZUŠ v 17.30 hod. 

3. A BSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ

17.5. 2011 v sále ZUŠ v 17.30 hod. 

4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ 

*LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

9.5. 2011 – sál ZUŠ v 17.00 hod. 

Z TAJNĚHO DENÍKU A. MOLEA 

Hrají : DS Dneska nehrajem 

Režie : Jana Turčanová 

Příběhy ze života 14ti letého teenegra , který se rozhodl nést

obtížný úděl intelektuála. 

HELEN MONROOVÁ VYPRAVUJE 

Hrají : Ještě.R.K.Y

Režie : Jana Turčanová 

Suchý anglický humor v Sakiho povídkách. 

*VÝTVARNÝ OBOR :

Galerie Linka – Kravařova ul. 

5. května 2011 v 16.00 hodin 

Vernisáž výstavy soutěže „Vytvoř desky na výkresy“ 

spojená s vyhlášením výsledků

„Zůstávám dál“
Koncert Dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

Po úspěšném účinkování na Mezinárod-

ní soutěži dechových orchestrů v Praze

vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Vl.

Ambrose opět v Prostějově. V rámci Pro-

stějovských dnů hudby, které Základní

umělecká škola  Vl. Ambrose. pořádá, se

orchestr představí svým jarním koncer-

tem s názvem „Zůstávám dál “.

1. května 2011 v 18 hod. v sále Městského

divadla v Prostějově budeme moci slyšet

klasické symfonické skladby, ale i  filmové a

muzikálové  melodie. Hlavním hostem bude

populární muzikálová zpěvačka Monika

Absolonová, která zazpívá hit muzikálu

Drákula „Jsi můj pán “ i píseň  z filmu Deník

Bridget  Jonesové „ Zůstávám dál “.

Předprodej vstupenek je v pokladně MD,

cena 150,- Kč. 

A  nejen fanoušci Dechového orchestru jsou

zváni i na další akci s účastí orchestru –

Přehlídky dechových orchestrů na náměstí

TGM v Prostějově 14. května 2011, kde

uslyšíme i ansámbly z Protivanova a Ostra-

vy.  Potom už se orchestr vedený dirigentem

Rudolfem Proseckým rozjede do světa a

bude koncertovat v Letovicích, Prešově,

Ostravě atd.

A proto si nenechte ujít zážitek slyšet  hrát

prostějovský Dechový orchestr Vl. Ambro-

se znovu doma v Prostějově. Jste srdečně

zváni.   

Hledá se „předskokan“ Prostějovského léta 2011!
Příprava letošního Prostějovské léta je

už v plném proudu. „Na 25. srpna jsme

pro návštěvníky připravili vystoupení sku-

piny Xindl X. V této souvislosti chceme

dát šanci také amatérské kapele z Pro-

stějova nebo okolí, která by vystoupila

jako takzvaný „předskokan“. Kromě

přihlášky je třeba dodat demo snímek na

CD nosiči a popis hudby, které se skupina

věnuje a dále technické požadavky kape-

ly,“ říká organizátorka Prostějovského léta

Martina Drmolová.

Hlásit se mohou zájemci na adresu marti-

na.drmolova@prostejov.eu . Demo snímky

zasílejte nebo předejte na adresu:

Městský úřad Prostějov

MgA. Martina Drmolová

Odbor školství a kultury, oddělení Duha

Podatelna-náměstí T.G.Masaryka

130/14, 796 01  Prostějov

Hudba a poezie na plumlovském zámku
Májový koncert Zdislavy Krausové

(zpěv a klavír) se koná v neděli 8.

května v 15.00 hodin na zámku v

Plumlově.

Na programu jsou zhudebněné básně,

šansony, vlastní písně a klavírní impro-

vizace. Vstupné dobrovolné

Srdečně zve Klubové zařízení Plumlov



5. 5. V 18. 00 HODIN

PŘEDNÁŠKA „SLUNCE

A ČLOVĚK“

Slunce jako

Bůh. Slunce

jako předmět

pozorování

dalekohle-

dem. Slunce

a jeho obraz v

kronikách. Slunce ovlivňuje

život na Zemi.  Slunce  jako byz-

nys (solární energetika).  Před-

náší: ing. Rostislav Rajchl

(*1953), vedoucí Hvězdárny

Domu kultury Uherský Brod, E-

mail: hvezdarna@ub.cz. Vystu-

doval ČVUT, obor geodézie a

kartografie, specializace druži-

cové geodézie a geodetická astronomie. Kromě popularizace astronomie se zabývá archeoastro-

nomií. Do okruhu jeho badatelského zájmu patří M. R. Štefánik, astronomie v díle J. A. Komen-

ského a analýzy astronomických záznamů z kronik. Publikuje v časopisech Kosmos, Astropis, v

denním tisku, v archeologických sbornících. Vstupné 20 Kč. 

2. - 8.  5.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN S PŘEDNÁŠKOU

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- od pondělí do čtvrtka vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum pořa-

dů, včetně pohádek pro děti, 

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

kou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer (neplatí 5. 5. – večerní přednáška) ve 21. 30 hodin na

pozorování hvězdné oblohy. Nutnou podmínkou pro konání pozoro-

vání 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 DALEKO-

HLEDY se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 5. 5. – večerní před-

náška) od 21. 30 do 22. 30 hodin. 

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

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

osoby a maximálně dvě děti 30 Kč. 

JAK VOJENSKÝ BUBENÍČEK ZACHRÁNIL SVĚT

2. – 6. 5. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU

KVĚTNOVOU STŘEDU V 15. 30 HODIN. Bojovný král Mars

chce vládnout celému světu. Zajistit mu to má jeho armáda. Co se

však stane, když vojsko odmítne válčit? A co malý bubeníček,

bude na vše stačit sám nebo mu někdo pomůže? V pohádce vše

dobře dopadne. Bojovný král bude potrestán. Proměněný v plane-

tu stále obíhá okolo Slunce. Závěrem si prohlédneme fotografie

planety Mars a jeho měsíců. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro

dvě dospělé osoby a dvě maximálně děti 30 Kč.

8. 5. VE 14. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2010/11

„MALÁ TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY“ – OKRAJ SLUNEČNÍ SOU-

STAVY

Soutěži bude předcházet povídání o Oortově oblaku. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě

dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.

XIX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

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

kání bude seznámení s letní oblohou. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním Slunce.

Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XL. ROČNÍK KLUBU GEMINI

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

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

Termíny setkání členů klubu: 12., 19., 26. 5. v 16. 30 hodin a 5. 5. v 18. 00 hodin. Obsahem

setkání budou lekce o vývojových stadiích hvězd. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100

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

VÝSTAVY

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

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

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.

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

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

ma zapůjčujeme. Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci květnu tel. 582 344 130 

PADESÁT LET OD STARTU PRVNÍHO KOSMONAUTA
V letošním ročníku Radničních novin se

budeme na tomto místě zabývat kosmonau-

tikou. Oborem s nesmírně dynamickým

vývojem od samotného počátku své prak-

tické éry. Můžete podotknout, že toto v sou-

časnosti platí pro všechny obory. Souhlasím

a dodávám, že však ne každý obor lidské

činnosti má tak vysoké preference i finanční

dotace a z toho vyplývající možnost aplikace

nejprogresivnější techniky i technologií. 

BOJ O MĚSÍC
V letech 1959 – 1969 se roz-

poutala mezi tehdejšími

dvěma světovými velmoce-

mi – Sovětským svazem a

USA soutěž o dopravení

člověka na měsíční povrch.

Ačkoliv v počátečních fázích tzv. praktické éry

kosmonautiky měl sovětský kosmický pro-

gram před USA náskok, později pro narůstající

ekonomické problémy toto prvenství postupně

ztratil. A byli to Američané, kteří v rámci pro-

gramu Apollo poprvé na Měsíci přistáli, zatím

co sovětský (a doposavad ani žádný jiný) kos-

monaut nikdy na povrch Měsíce nevkročil. 

Sovětský výzkum se po řadě neúspěchů se

superraketami N omezil na automatický průz-

kum našeho nejbližšího vesmírného souseda.

Éru nepilotovaných sond z programu Luna

zahájila už 2. ledna 1959 sonda Luna 1. Jejím

cílem byl dopad na povrch Měsíce, jenže měla

asi o 100 m/s větší než plánovanou rychlost a

Měsíc po 34 hodinách letu minula o 6700 km

od jeho středu. Byla však prvním objektem,

který překonal druhou kosmickou rychlost

(11,4 km/s). Luna 3 v roce 1959 poprvé pořídi-

la snímky odvrácené strany Měsíce a to ze

vzdálenosti 7940 km od měsíčního povrchu.

Luna 16 byla další sonda z programu Luna,

která v roce 1970 dokázala automaticky dopra-

vit z Měsíce vzorky horniny. A totéž zopakova-

la sonda Luna 20 v roce 1972. Sovětský svaz

také v letech 1970 a 1973 vyslal na povrch

Měsíce dvě vozítka Lunochod (viz foto vlevo
dole), která na pokyny z pozemského řídicího

střediska prováděla průzkumnou činnost

měsíčního povrchu. 

Americká verze byla odlišná. Již 25. května

1961 tehdejší prezident J. F. Kennedy v Kon-

gresu oficiálně vyhlásil program Apollo. Cíl byl

sice závratný, ale jasný: „Přistát ještě v tomto

desetiletí s pilotovanou kosmickou lodí na

Měsíci“. Program Kongres posvětil a v násle-

dujících letech do jeho realizace plynulo ročně

až pět miliard dolarů. Tak vedle vyčerpávajících

závodů supervelmocí ve zbrojení začaly i závo-

dy v dobývání kosmu. Situace snad nikdy

nebyla napjatější. Vše spočívalo na bedrech v

tomto seriálu již zmíněného Dr. Wernher Mag-

nuse Maximiliana Svobodného Pána Von

Brauna (23. 3. 1912 - 16. 6. 1977), který byl

konstruktérem německých raket V-2, jimiž za

druhé světové války Německo ostřelovalo

Londýn, ale také stále nejmohutnější rakety

světa Saturn 5, která vynesla první lidi k Měsíci.

Von Braun se tak stal jednou z hlavních osob-

ností amerického kosmického programu. Muž,

jemuž Hitler osobně předával titulární profesu-

ru, vystoupil z pozadí konstrukční kanceláře i

vojenských odpalovacích ramp a jeho minulost

byla rázem zapomenuta. Bylo to nutné, neboť

v západním světě nebyl člověk, který by měl

větší zkušenosti s vývojem velkých raket. Po

osmi letech, během kterých se uskutečnila řada

zkušebních letů a při kterých zahynuli i tři ame-

ričtí kosmonauti (požár Apolla 1 během trénin-

ku), se podařilo cíl programu Apollo splnit.

Posádka Apolla 11 přistála na Měsíci 20. čer-

vence 1969. Za první slova z povrchu Měsíce

se všeobecně považují slova Neila Armstronga

„Houstone, tady je základna Tranquility. Orel

přistál!“ 21. července, šest a půl hodiny po přis-

tání, Neil Armstrong uskutečnil svůj sestup na

povrch Měsíce a pronesl památnou větu: "Je to

malý krůček pro člověka, ale velký skok pro

lidstvo.“ Po dvojici kosmonautů z mise Apollo

11 se později procházelo po Měsíci ještě deset

dalších jejich kolegů.
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Jediný snímek Neila Armstronga na Měsíci

je vpravo dole.
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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

KVĚTEN NA TÉMA RODINA

Rodinná olympiáda

- sportovní i hravé dopoledne pro celou rodinu

neděle 15.3. od 9.30. na hřišti ZŠ J.Železného na sídl.Svobody

v případě deště se akce nekoná

Sourozenci- jak vychovávat sourozence bez rivality?

celodenní sobotní seminář pro rodiče, 21.5. MC Dvořákova, přihlášky v MC

Jak podpořit zdraví na jaře

beseda o prevenci, bylinkách, aromaterapii i výživě

úterý 3.5. 8.30-9.30 v MC sídl.Svobody, přihlášky v MC, běžný provoz od

9.45

Kuličkiáda 

čtvrtek 12.5. v době provozu MC - dopoledne s kuličkami na zahradě MC

,MC Dvořákova

Individuální poradenství při hledání zaměstnání

individuální poradenství pro maminky na rodičovské dovolené

informace a přihlášky v MC

Výlety na Bělák

vlakové výlety do přírody pro rodiče s děti

středa 18.5. (MC Dvořákova zavřeno) a čtvrtek 26.5. (MC sídl.Svobody zavřeno)

přihlášky v MC 

Hedvábné týdny-malování na hedvábí pro rodiče s dětmi

v době dopoledního provozu

MC Dvořákova 2.5.-6.5. a MC sídl.Svobody 9.5.-13.5.

Masáže pro maminky 

v pátek 6.5. v MC sídl.Svobody v době dopoledního provozu,

objednávky v MC

Jak podpořit zdraví? - beseda pro maminky s miminky

o aromaterapii, masážích i bylinkách

v průběhu Hopsánek a zpívánek s miminky ve středu 4.5. 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

Dne 31. března  2011 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně
uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občán-
ci 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.

Michal Vaníček

Charlotte Hošková

Adéla Schusterová

Lucie Mišovicová

Barbora Hájková

Daniel Matušík

Petr Trávníček

Denisa Horňáková

Nella Vyroubalová

Sára Ticháčková

Tobiáš Skládal

Nikolas Mižikár

Vendula Houšťová

Aneta Pastrnková

František Frys

Filip Chládek

Tereza Popelková

Michal Zabloudil

Pavel Vymazal

Lukáš Jančík

Eliška Lasáková

Radek Lalík

Jiří Langer

Filip Brančík

Klára Reiterová

Lia Malina Schwarz – Herda

Jiří Palatka

Daniel Volf

Zuzana Řezníčková

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

Matěj Gábor

Ondřej Olejník

Jan Verner

Adéla Marie Vodicová

Tomáš Komárek

Kateřina Wutzelová

Kristýna Procházková

Sára Gottwaldová

Matyáš Mrazík

Jaroslav Kadlček

Tomáš Vytlačil

Maik Lakatoš

Petr Horák

Ladislav Holomek

Kristýna Laštovicová

Richard Kremzer

Barbora Strbáčková

Jolana Vrbová

David  Merxbauer

Sofie Stražická

Tomáš Hataš

Ema Čajkovičová

Dominik Répal

Jan Hálek

Eliáš Novák

Tobiáš Valoušek

Ema Luhanová

Cipísek pokračuje ve vzdělávání rodičů
Mateřské centrum Cipísek pokračuje ve vzdělávacích aktivitách pro rodiče. Po

kurzu efektivního rodičovství proběhl v dubnu sobotní seminář o tom, jak

zvládat emoce svoje i svých dětí. Na květen pak Mateřské centrum Cipísek zařa-

dilo do programu seminář s názvem Sourozenci. Rodičům by měl seminář

pomoci pochopit vztahy svých dětí a najít cestu, jak zabránit sourozeneckým

sporům a jak s dětmi komunikovat, aby v nich nepodporovali sourozeneckou

žárlivost. Seminář je určen pro stávající i nastávající rodiče. Projekt je realizo-

ván za finanční spoluúčasti města Prostějova. -red-

Relaxační tábor u moře
– Řecko, Olympská riviéra LEPTOKARIA
pořádá od 12. 6. do 23. 6. 2011 pro děti,

mládež a dospělé

SPORTCENTRUM,

dům dětí a mládeže Prostějov

Doprava: autobusem

Ubytování: zajištěno ve dvou komplexech

– OUZERY

a APARTHOTEL HELENA

Cena: 6900 Kč

Cena zahrnuje: ubytování, rozšířenou

polopenzi, dopravu autobusem

Cena nezahrnuje:  cestovní pojištění, zaji-

šťuje si každý účastník sám, fakultativní

výlety v místě pobytu

Pedagogický dozor a program pro děti je
zajištěn

Informace:

Mgr. Tereza Zajíčková, 

Tel: 582 332 296

e-mail:

tzajickova@sportcentrumddm.cz 
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci dubnu své jubileum oslavili tito

občané Prostějova a příměstských částí:

Kolda Zdeněk, Šajtarová Drahomíra, Ing. Ada-

mec Ivan, Kalabis Jiří, Ing. Vašek Jan, Šubčíko-

vá Marta, Knobová Irena, Dopita Josef, Holík

Jaroslav, Maťcha Oldřich, Juračka Karel, Otrubová Světlu-

ška, Chudožilovová Eva, Banýrová Marie, Masarovičová

Růžena, Mlčáková Jiřina, Süsserová Jaroslava, Burešová

Emilie, Dostálková Anna, Rozehnal František

Pavlíčková Anežka, Fládrová Milada, Raisová

Alžběta, Ing. Sláma Ignác, Ing. Svoboda Franti-

šek, Zapletalová Jarmila, Jedličková Anna, Vla-

chová Miroslava

Klíč Karel, Indráková Růžena, Plajnerová Libu-

še, Václavek Stanislav, Hanischová Ludmila,

Janků Stanislav, Lechner Alois, Altmannová

Věra, Soldán Leoš, Frömlová Ludmila, Hrubá Marie, Pro-

cházková Jaroslava, Blechtová Marie, Grumlíková Jitka,

Micka Drahoslav, Kratochvílová Jindřiška

Brablec Vladislav, Kopečná Lidmila, Kraváková

Věroslava, Procházka Milan, Horáková Draho-

míra, Petrželová Vojtěška, Žedková Vlasta,

Sotorník Květoslav

Dvorský Jiří, Horký Vladimír, Černá Libuše,

Hepnárková Božena, Korvasová Marie, Dvo-

řáková Marie, Zatloukal František, Nebesová

Jarmila, Houžvičková Ludmila

70

85

90

Koutná Milada, Janečková Ludmila, Kopecká

Jaroslava91

Komínková Zdeňka

92

Peclová Oldřiška, Osvaldová Marie, Schle-

singerová Josefa95

Templová Květoslava

97

Vyhlídal Richard

98

80

75

BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci březnu své jubileum oslavili tito

občané Prostějova a příměstských částí:

V minulém čísle došlo vinou technického nedopatření omylem ke
zveřejnění některých nesprávných jmen, za což se omlouváme.

V tomto vydání proto přinášíme kromě tradičního přehledu 
za měsíc duben i kompletní březnový sumář. 

Děkujeme za pochopení
redakce   

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, Kav-

ková Irma, Běhalová Věra, Fojt Jindřich,

Geržíková Irena, Vočková Marie, Navrátil Josef, Dočkalová

Ludmila, Ovečková Jiřina, Ševčíková Eva, Hájková Alena,

Bartošová Aloisie

Kaštylová Bohumila, Poláková Františka, Frau-

sová Drahomíra, Greplová Alena, Vláčil Josef,

Staroba Jan, Šťastná Ludmila, Ing. Grepl Josef,

Javůrková Marie, Smékal Rudolf, Parobková Božena, Burián-

ková Anežka, Hořava Zdeněk, Skopalová Marie, Švec

Zdeněk, Hanák Antonín, Pinkava Stanislav, Srovnalová Marie

Mgr. Konečná Libuše, Valášek Iljič, Maňasová

Marie, Wurstová Věra, Papáková Jindřiška, Lan-

grová Zdena, Uhrová Naděžda, Dědičová Bože-

na, Miroslav Jahoda, Provazníková Věra, Zatloukal Vladimír,

Čeřovský Miroslav, Opletal Ladislav

Petrželová Jiřina, Navrátil Alois, Pán Ladislav,

Vrcha František

70

85

90

Vychodilová Marie, Vylášková Marie

91

Čížek Arnošt

92

80

75

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

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

Církev adventistů, Šafaříkova 9:

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

Církev bratrská, Šárka 10a:

- bohoslužby v neděli v 09,30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:

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

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:

- bohoslužby v neděli v 09.00 hod., studium Bible a teokratická škola ve čtvrtek 17.30 hod.

Pozvánka na veterány

Hanácký auto moto Veterán klub pořádá v sobotu 7. května

„Veteránskou motoristickou burzu“ v Držovicích na parkovišti

u obchodního domu Tesco. Začátek je v 8.00 hod. Mnozí prodej-

ci nabízejí i další předměty, někdy velmi zajímavé.

V neděli 22. května pak proběhne 16. setkání historických

vozidel. Od 8.00 hod. se na náměstí T. G. Masaryka uskuteční

výstava, soutěž elegance a vzpomínková jízda ulicemi města. 

Srdečně zveme veřejnost na tyto sportovní akce

Hanácký auto moto Veterán klub AČR Prostějov
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NOC V KNIHOVNĚ
Už po jedenácté se prostějovské Knihovně

pro děti svítilo dlouho do noci. Policisté ale

zasahovat nemuseli. Namísto lupičů s

baterkami by totiž v knihovně našli děti s

rozzářenýma očima. Nocležníky byli letos

žáci páté třídy ZŠ a RG města Prostějova,

kteří si tuhle zvláštní noc zasloužily za svoji

pilnost při návštěvách knihovny. Průvod-

kyněmi pohádkovou nocí byly dětem jejich

třídní učitelka Jitka Kopecká se svojí kole-

gyní Hanou Zbořilovou, a Jarmila Šmucro-

vá s Lídou Coufalovou z Knihovny pro děti.

Pan Andersen se neobjevil, protože by ho

stejně všechny ty šikovné děti prokoukly a

považovaly za aprílový žert. Už dávno věděly,

že za panem Andersenem bychom museli na

hřbitov až do nějaké Kadaně, a to si každý roz-

myslel. Zato se děti setkaly se spoustou zajíma-

vých lidí i pohádkových postav. Při úvodním

přípitku dětským šampaňským, výborné pizze

a koláčcích děti přivítal ředitel knihovny Aleš

Procházka. Velkým překvapením pro děti

bylo setkání se spisovatelem Pavlem Hornou.

Jeho knihu Middlestone totiž tato třída čte v

dílnách čtení během školního roku. Pan Horna

ochotně odpovídal na  všetečné otázky dětí, a

nakonec předčítal ze své knihy, což byl neza-

pomenutelný zážitek pro všechny. Při zpívání

s kytarou jsme se trochu rozhýbali, a některé

písničky se děti dokonce pokusily nakreslit.

Za zvládnutí strašidelné cesty do divadla Point

byly děti odměněny unikátním pohádkovým

jukeboxem. Samy si navrhovaly program

představení, kterého se mohli také účastnit.

Herci bravurně improvizovali, všichni smíchy

padali, někteří i ze židliček. Velkým zážitkem

byla zkouška kostýmů. Děti neunavila ani

malá noční procházka městem, při které si

prohlédly osvětlené divadlo a radnici. Někteří

kolemjdoucí nevěřili svým očím. Malé děti a

tak pozdě venku. – Co je to za učitelky? Po

návratu do knihovny se také zpívalo, kreslilo,

hrály se deskové hry a samozřejmě se četlo.

Po půlnoci hlavně strašidelné příběhy, které se

strašidelné zdály asi jen dospělákům. Komu

se pak nechtělo na kutě, vytáhl baterku a dál si

četli ve spacáku. Několik obrázků z noci si

můžete prohlédnout na facebooku knihovny.

Jitka Kopecká, Lída Coufalová,
Jarmila Šmucrová, Tomáš Štefek

DALŠÍ LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
Svoji výhru si už převzaly tři výherkyně

minulého kola Luštění s knihovnou – Mar-

tina Komínková, Květa Vykoukalová a

Tereza Kalabisová. 

Na květen jsme pro Vás, opět ve spolupráci

s Luštitelským a křížovkářským krou-

žkem Hanáci, připravili další kolo této

oblíbené soutěže. Tentokrát si můžete vylu-

štit křížovku Vyzvedněte si ji v knihovně,

ale i na jiných místech v Prostějově! Luště-

ním si můžete například zpříjemnit čekání

ve vaší oblíbené restauraci. Zúčastnit se

může každý, kdo odevzdá správně vyplně-

nou křížovku do konce měsíce května.

WIFI V KNIHOVNĚ PRO DĚTI
Knihovna pro děti na Vápenici vysílá pro

všechny bez rozdílu, a samozřejmě zadarmo!

Signál hledejte uvnitř i v nejbližším okolí, a

přístupové heslo do sítě u našich milých kni-

hovnic. Své notebooky nebo telefony můžete

připojovat každý všední den od 7 do 18 hodin.

„JE TO VÍC NEŽ JEN HRA, JE TO TVŮJ ŽIVO T!“
Pod tímto názvem, který byl zároveň slo-

ganem letošního mezinárodního Dne bez-

pečnějšího internetu, se při prvním jarním

dni v Knihovně pro děti ukrývalo překva-

pení, připravené žákům základních škol.

Městská knihovna se je s pomocí své nové

„mobilní“ počítačové učebny snažila nau-

čit proč o sobě na internetu neprozrazovat

víc, než je nutné. Mimo jiné se děti dozvě-

děly na co si dávat pozor na Facebooku a

internetu obecně, co všechno se člověku ve

virtuálním, ale i skutečném světě může

stát, jak tomu předcházet nebo co dělat,

když už se nějaká nepříjemnost stane.

Vyzkoušely si také, jak může být snadné na

internetu najít některé citlivé informace o

svých kamarádech, aby si pak při promítání

krátkých filmů uvědomily, že ještě jednodušší

je tyto informace zneužít dokonce i k trest-

ným činům.

Některé děti už sice tušily, co všechno jim

může hrozit, když si nedají pozor, ale všech-

ny byly překvapené, jak jednoduše a

nenápadně se člověk může dostat do potíží.

Většinou proto, že „na internetu nikdy nevíš,

kdo je na druhé straně,“ jak upozorňuje inter-

netová linka bezpečí. Doslechnout se o obě-

tech kyberstalkingu (sledování), kyberšikany

nebo sexuálního obtěžování on-line není

bohužel v těchto dnech nic neobvyklého. Stát

se cílem bombardování nežádoucími e-maily,

vytváření podvodných profilů na Facebooku

nebo pomlouvání a urážek v on-line prostředí

je velmi nepříjemné, a u mnoha lidí, zejména

těch mladých, může vést k velmi negativním

dopadům.

Přes všechny tyto stinné stránky ale nemůže-

me z internetu dělat strašáka. Stačí se jen nau-

čit chránit svoje soukromí, být obezřetný, a

mluvit o svých případných potížích. Jak

ostatně během přednášky jeden chlapec

poznamenal: „Přes internet člověk může

někomu i zachránit život.“ Rychlé poskytnutí

pomoci je v těchto případech pro řešení pro-

blému klíčové. Čím dříve si lidé uvědomí, co

se vlastně děje, tím lépe pro ně i všechny

ostatní. Co je opravdu velmi důležité je nene-

chávat si takové zážitky pro sebe. Házení pro-

blémů za hlavu je jen další příležitostí pro

jejich pachatele. Kromě desatera bezpečného

internetu si děti odnesly i kontakty, na které je

možné obrátit se v případě potíží. Za všechny

lze jmenovat weby

www.bezpecne-online.cz,

www.linkabezpeci.cz nebo 

www.ewamaproblem.cz.
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 Rok se s rokem sešel a my tu máme 6. ročník 
prostějovského majálesu. Majáles je oslava 
jara a studentského života, kterého se účastní 
prostějovské střední školy. Zpočátku se 
obnovené slavnosti konaly na náměstí TGM, 
později se přesunuly do prostějovského 
zámku a letos se kvůli rekonstrukci zámku 
přesunou do Smetanových sadů.  
 Akci pořádá Gymnázium J.Wolkera a 
soubor Divadla Point a fi nančně podporují 
Gaudeamus o.p.s a město Prostějov. 
Tradiční průvod odstartuje od Městských 
lázní ve 12.15 hodin a po trase Skálovo 
náměstí – Smetanovy sady – Vojáčkovo 
náměstí – Netušilova ulice – Komenského 
ulice – Špalíček – Kostelní ulice – 
Náměstí TGM a dorazí zpět k altánku ve 
Smetanových sadech. 
 Zde budou soupeřit o přízeň poroty (z 

Městské knihovny Prostějov) kandidáti 
na královnu/krále majálesu a jejich družiny. 
Zápolit budou v několika disciplínách, 
přičemž volná disciplína je týmová a nejvíce 
hodnocená. Jedná se o představení kandidáta 
na krále/královnu s pomocí hudby, tance 
nebo jen slovně v trvání maximálně 10 minut. 
V 16 hodin se fanoušci dočkají vyhlášení 
královny/krále MAJÁLESU 2011 a 
korunovace starostou města Prostějova, který 
předá klíče od města. 
Čekání na korunovaci zpříjemní kapely 
(např. indie punk rocková formace Perfect
Defect ,olomoucká grunge kapela Skydive
jihlavská kapela Dicktones. Elektronickou 
hudbu bude reprezentovat projekt CARL.
EXE .To ale určitě není vše na své si přijdou 
fanoušci všech žánrů).
Majáles má sloužit také k prezentaci nových a 
Prostějovu ne tolik známých kapel, které netrpí 
nedostatkem kvality, ale nedostatkem možností 

zahrát si v Prostějově pod širým nebem. Kapely 
budou hrát samozřejmě i po vyhlášení. 
Každý účastník v masce bude odměněn 

kofolou ZDARMA. Vítězný královský tým 
získá sladkou odměnu a jednotlivé soutěže 
budou odměněny drobnými dárky. -js- a jh

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

 Finále astronomické olympiády (AO) pro 
kategorii AB proběhlo 17. a 18. března 2011 
v Ostravě s účastí pouze 15ti nejlepších 
řešitelů korespondenčního kola ze všech 
koutů České republiky. Byl připraven obsáhlý 
doprovodný program a zařízeno ubytování na 
studentských kolejích včetně stravy.
 Čtvrtek naplňovaly hlavně přednášky 
ředitele ostravské Hvězdárny a planetária 
Johanna Palisy nazvané výstižně „Zaostřeno 
na proměnné hvězdy“. RNDr. Tomáš Gráf 
nás zasvětil do problematiky proměnných 
hvězd, věnoval se zákrytovým dvojhvězdám, 
supernovám, miridám apod. Neopomenuta 
nezůstala ani ukázka  soudobých vědeckých 
výpočtů z oblasti astrofyziky. Večer jsme 
navštívili Hornické muzeum, kde pro nás byla 
připravena zajímavá exkurze s výkladem.
 V pátek ráno jsme se shromáždili 
v ostravském planetáriu, kde proběhla 
vlastní AO. Po obeznámení s pravidly a 
obdržení zadání odstartovaly 3 hodiny 

k samotnému řešení AO. Nutno podotknout, 
že čtvrteční přednášky přinesly své ovoce. Po 
vypršení časového limitu, zatímco probíhalo 
vyhodnocování prací, jsme měli možnost 
prohlédnout si hvězdárnu a planetárium, 
připravena byla i úchvatná 3D projekce 
vesmíru. Vyhlášení výsledků a obdržení cen 
slavnostně ukončilo AO, která se bude konat i 
příští rok, a jistě stejně úspěšně.
 Účast na AO bych doporučila všem 
studentům se zájmem o matematiku, 
fyziku, či jiné přírodní vědy –samozřejmě 
i astronomii. Je to hodnotná zkušenost, 
použitelná pro budoucí studia. Mě k AO 
přivedl můj profesor fyziky Mgr.Michal 
Vodička. Jeho ochotu a pomoc velmi oceňuji. 
Zároveň bych chtěla vyzvat další profesory, 
aby svým žákům umožnili účast na AO 
(informace naleznete na stránkách AO: 
olympiada.astro.cz).
 Andrea Kolínská, 
 Gymnázium Jiřího Wolkera 

Astrofyzikální dny v Ostravě 
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 Zcela netradičně se spojily 
Střední zdravotnická škola a 
Střední škola designu a módy 
při organizování poznávací-
ho zájezdu do Londýna, který se konal ve 
dnech od 25. 3. do 1. 4. 2011. Studenti se tak 
zajímavou, ale hlavně praktickou formou 
připravovali na úspěšné vykonání státní 
maturitní zkoušky z anglického jazyka.
 Nejprve jsme zavítali do města Cantebury na 
jihovýchodě Anglie, které se stalo po zavraž-
dění Thomase Becketa významným poutním 
místem a bylo inspirací pro napsání slavných 
Canteburských povídek Geoffreyho Chaucera.
 Ve večerních hodinách si studenty v městečku 
Bexley Heath poblíž Londýna vyzvedli jejich 
„náhradní rodiče “, kteří „své české děti“ za-
světili do života obyčejných anglických rodin, 
kde měli možnost mimo jiné ochutnat tradiční 
anglická jídla (jako jsou fish&chips a cassero-
le), seznámit se s odlišným životním stylem a 
kulturou, ale hlavně se procvičit v konverzaci a 
dokázat si, že si poradí v jakékoli situaci.
 Každé ráno zavezly rodiny své svěřence 
na stanoviště autobusů, odkud se teenageři 
se svými učiteli vydávali poznávat nejzná-
mější místa Anglie. Velkým lákadlem byl 
samozřejmě Londýn s jeho slavným Big 
Benem, Parlamentem, Westminsterským 
opatstvím či Buckinghamským palácem. 
Příjemným zpestřením bylo setkání asi s 

tisícovkou skotských fotbalových fanouš-
ků, kteří na Trafalgarském náměstí ve 
svých typických sukních oslavovali buja-
rým zpěvem své vítězství nad anglickým 
klubem. Nikdo si nenechal ujít neopako-
vatelný pohled na celý Londýn ze slavné 
Katedrály svatého Pavla a neodradilo nás 
ani 270 schodů, které jsme museli zdolat.
 Další den jsme zavítali do města Greenwich s 
královskou observatoří a nultým poledníkem a 
vyslechli jsme zajímavou přednášku o historii 
Královské námořní koleje, která sloužila jako 
domov důchodců pro vysloužilé královské 
vojáky. Nevynechali jsme ani zámek Windsor 
či mystické místo Stonhenge. Po třech dnech 
jsme se se svými rodinami rozloučili. Student-
ky Střední zdravotnické školy vyrobily pro 
rodinu Meekings dárek na památku. Paní Me-
ekings byla tak dojata, že vzala dívky na výlet 
nočním Londýnem.
 V následujících dnech jsme se přestěhovali do 
mládežnického hostelu v univerzitním městě 
Oxford. Město studenty tak uchvátilo, že se 
většina rozhodla vystudovat zdejší slavnou 
univerzitu. V městečku Stratford nad Avonou 
jsme navštívili hrob W. Shakespeara v kostele 
sv. Trojice či netradiční obchod, ze kterého na 

nás dýchla vánoční atmosféra podbarvená me-
lodií koled.
 Poslední den byl opět věnován Londýnu. Vy-
zbrojeni mapou jsme zhlédli další zajímavé 
části metropole. Největší zážitek jsme měli 
z návštěvy muzea voskových figurín Madame 
Tussauds či Londýnského oka. Většinu času 

však žáci strávili v obchodech One 
pound (vše za jednu libru) a Pri-
mark, kde se především návrháři 
Střední školy designu a módy sna-

žili objevit co nejextravagantnější kus oděvu. 
Jejich kantoři naopak dávali přednost ochut-
návce specialit v čínské čtvrti Soho.
 Studenti přijeli do České republiky s novou 
motivací učit se angličtinu. Většina z nich je 
přesvědčena, že se do ostrovního království 
brzy vrátí.  Monika Vacová

Zdravka a oděvka se spojily

INZERCE



Na čtyřicet mladých  a velmi mladých (nej-
mladší 2 roky - pozn. red.) angličtinářů vyra-
zilo s Angličtinou pro děti Prostějov „Helen 
Doron Early English“ na lov. Ti mazanější si 
připravili návnadu hned ráno na velikonočním 
workshopu angličtiny a dozvěděli se třeba, 
jaký je rozdíl mezi „rabbit“ a „bunny“.
Je sobota 16. dubna, deset hodin dopoledne. V 
biokoridoru Hloučela se koná zajímavá sešlost, 
při níž je úředním jazykem angličtina. EAS-
TER - BUNNY - RABBIT - RACE - HUNT 

- EGG - NEST - READY, STEADY, GO!
Celou akci zahájila Eva Šmídová, vedoucí 
Learning Centra HDEE Prostějov, velikonoč-
ním závodem „BUNNY RACE“, v němž se 
zápolilo ve čtyřech disciplínách. Jak Večerníku 
Eva Šmídová řekla - „Kangi - kangaroo - is 
proud of  you!“ (v překladu: Kangi, klokan a 
jeden z maskotů Angličtiny Helen Doron Early 
English, je na vás pyšný - pozn.red.). 
Ihned po skončení závodů začal samotný lov 
velikonočních vajíček. Finální úlovek v počtu 

pětatřiceti kusů je rozhodně 
úspěch! „Nakonec jsme 
se obešli bez šplhání po 
stromech, byť někteří lovci 
měli pro tuto eventualitu 
připraveny pomůcky a po-
mocníky, kdy se účastnila i 
jedna plyšová opice,“ pro-
zradila lektorka LC Dana 
Šlézarová.  
„Závěr lovu vyvrcholil 
během s vajíčkem na lžíci, 
kde překvapivě výrazně 
zabodovali ti nejmladší zá-
vodníci. Pro klidnější pova-
hy a poctivé studenty ang-
ličtiny byly připraveny ještě 
popletené písničky.  Díky 
úžasným dětem, rodičům a 
v neposlední řadě perfekt-
nímu počasí, za bezvadné 
dopoledne. Happy Easter,“ 
dodala Eva Šmídová.
Po velikonočních svátcích 
zahajuje Angličtina pro 
děti zápis do kurzů na příští 
školní rok!
Více informací najdete na 
webu anglictinaprodetipro-
stejov.cz.

Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

Žákyně a žáci prvních a druhých 
ročníků oboru KADEŘNICE – 
KADEŘNÍK se 10. února  zúčast-
nili nezapomenutelné podívané   
11. ročníku mezinárodní soutěže 
středních škol a středních odborných 
učilišť  KALIBR CUP 2011 v  kadeř-
nické a kosmetické tvorbě na téma 
„Žijeme punkem“. 
„Přesto, že jsme se druhým rokem zúčast-
nili pouze v rolích diváků, byla naše ná-
vštěva v Lanškrounu úžasným zážitkem a 
již se těšíme na příští rok, kdy se zařadíme 
mezi soutěžící.“  Potvrdila učitelka odbor-
ného výcviku  Bc. Z. Vymětalová.

Studenti autooborů se 
v pátek 25.března  vydali 
na celodenní výlet do 
Budapešti, kde se konala 
výstava upravených vo-
zidel Carstyling Tuning 
Show Budapešť 2011. 
Na milovníky tuningu 
tu čekala přehlídka „vy-
tuněných“  automobilů  
a zajímavý doprovodný 
program. Netradiční vý-
let si žáci užili za dopro-
vodu učitelů a ředitele 
školy Ing. Rašky.
 Dagmar Sedláčková, 
 SŠA Prostějov, s. r. o.

Connecting the Next Generation

www.helendoron.cz

LETNÍ TÁBORY S ANGLI TINOU
PRO D TI PROST JOV

JESENÍKY 9.-15.7.2011 + P ÍM STSKÝ PV 15.-19.8.2011
Tel. 604 792 446, 607 282 048

E-mail: info@anglictinaprodetiprostejov.cz

P ihlášky osobn  v jazykové škole Žižkovo nám. 11, Prost jov,
a také na webu www.anglictinaprodetiprostejov.cz

Zápis do jazykových kurz  b ží!
Demo hodina zdarma!

INZERCE

Angličtina pro děti Prostějov pořádala
cestu za velikonočním vajíčkem

KALIBR CUP A TUNING SHOW 
STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ PROSTĚJOV

Cvičení v Sokole I Prostějov
 

Cvičení pro děti předškolního věku:
 cvičení rodičů a dětí  (děti ve věku 2-4 roky) : každé úterý od 17.00-18.00 hod.

cvičení předškolního žactva (děti 4-6 roků) :  každou středu od 16.00-17.00 hod. 
cvičení mladších a starších žákyň:  vždy v pondělí a čtvrtek od 17.00-19.00 hod.

- u všech těchto skupin roční příspěvek ve výši 300,-Kč
 

Cvičení pro ženy:
aerobik :  pondělí a čtvrtek od 19.00-20.30

jóga bez omezení věku : pondělí od 9.30-11.00 a 19.00-20.30 a středa 19.00-20.30
kalanetika a bodystyling : každé úterý a čtvrtek od 15.00-16.00

pohybová cvičení žen : středa od 10.00-11.00 a každý čtvrtek od 20.00-21.00
břišní tance:  každý čtvrtek od 18.00-19.00 hod.

- u všech těchto skupin roční příspěvek ve výči 700,-Kč, u důchodců 500,-Kč přičemž 
mohou v rámci tohoto příspěvku navštěvovat všechna uvedená cvičení

 
Sportovní oddíly:

nohejbal žáků ( 9-14 roků) : pondělí 16.00-17.00, čtvrtek 14.00-15.30, pátek 14.00-15.30
zápas řecko-římský : úterý od 16.00-17.00, čtvrtek od 15.30-17.00

judo : každé pondělí, středu a pátek od 15.00-16.30 hod.
volejbal dospělých : možné po konzultaci s vedoucím oddílu pondělí 20.30-22.00

- u těchto sportovních oddílů je roční příspěvek u mládeže 600,-Kč a u dospělých 1.000,-Kč
 

Zájemci o uvedená cvičení se mohou přihlásit kterýkoliv den u starosty jednoty od 7.30-
10.00 hod. nebo od 14.00-16.00 hod. v sokolovně na Skálově náměstí 4 v Prostějově. 

Start a prezentace: Restaurace Cavalo Prostějov 17.00 – 19.00
Cíl výpravy: Lom na Záhoří
Startovné: 30 Kč, děti do 6 let zdarma
V cíli čeká od 19.30 do 22.00 zapálený oheň a country kapela, se kterou si můžete 
zazpívat při opékání. 
Podmínka účasti: Každý musí mít nějaké světýlko na zpáteční cestu domů. 
Kontroluje se při prezenci.

Oddíl turistiky TJ HANÁ Prostějov pořádá 
1.ročník „Noční pochod světlušek“ 
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Dříve škůdci, dnes chlouba sbírekDříve škůdci, dnes chlouba sbírek
Jako ukázku významných změn v životním 
prostředí jsem si vybral dvě skupiny brouků, 
které jsou známé široké veřejnosti jako obá-
vaní škůdci. Jsou to nosatci a chrousti, kteří 
sužovali zemědělce a sadaře odnepaměti. 
Dnes už to dávno není pravda. Některé dru-
hy chroustů už máme v seznamu chráněných 
druhů a totéž čeká na ustupující nosatce. 
Do rukou se mi dostal odborný časopis Agro-
manuál, ve kterém špičkoví znalci radí zeměděl-
cům. Jako broučkaře mě ihned zaujal článek, jak 
čelit rýhonosci řepnému (Asproparthenis, Bo-
thynoderes punctiventris)*. První, co mě „praš-
tilo přes nos“, byla fotografie. Byl na ní užitečný 
Chromoderus affinis*), který zemědělci pomá-
há konzumací lebed a merlíků. Někdy si je snad 
splete s řepou. Vzhledem k řídkému výskytu je 
to brouk bez významu. Redakce se ale poctivě 
přiznala, že to není rýhonosec řepný. Fotku 
prostě nesehnali. Jak ho má chudák zemědělec 
poznat? Četl jsem dál údaje opsané  ze starých 
učebnic:  čtyři brouci na 1m2 je střední napa-
dení, deset a více vyžaduje nutný zásah, nevím 
už přesně.  Kdysi dávno to byla pravda. V době, 
kdy jsem se jako školák začal o entomologii za-
jímat, rýhonoscům nestačilo, že sežrali řepná 
pole. Napadali i chmelnice. Připadalo mi pod 
úroveň připíchnout si druh do sbírky. Po létech 
jsem změnil názor a začal rýhonosce hledat. Za 
44 let usilovného hledání mám ve sbírce 7 kusů, 
a z toho jeden je darovaný až z Ruska. S důvěrou 

jsem se obrátil na autora článku. Ten mě odkázal 
na inspektora ochrany rostlin. Ani to nestačilo. 
Jako bývalý pracovník družstva a šlechtitelských 
stanic jsem kontaktoval všechny známé šlechti-
tele a agronomy. Brouk byl zachycen na jediné 
české lokalitě. Ostatní nejenže brouka nikdy ne-
viděli, ale ani nevědí, jak vypadá. Když ho občas 
ojediněle potkám na písčinách jižní Moravy, 
považuji to za svátek.
A nyní něco o chroustech. Ten „obyčejný“ 
chroust jsou ve skutečnosti tři druhy, které  se 
liší v detailech a laik je od sebe nerozezná. Tím 
méně tuší, že na našem území žije ještě něko-
lik desítek druhů. Na fotografii s rýhonoscem 
je chroust opýřený Melolontha pectoralis, na 
první pohled stejný, jako všichni ostatní. Tento 
brouk dokázal po dlouhá desetiletí likvidovat 
holožíry celé sady v okolí Brna a lesy na jižní 
Moravě. Modernizací zemědělských a lesnic-
kých technologií takřka zmizel ze světa.  Přes 
usilovnou snahu entomologů se na území ČR i 
dřívější ČSR nenašel jediný kus po dobu celých 
dvaceti let. Teprve nyní máme zjištěno, kde ža-
lostné zbytky ještě živoří. Další dva druhy dříve 
běžných chroustů na tom nejsou o mnoho lépe. 
Co nemůže postříkat zemědělec, někdy ochot-
ně dožene lesník. Cedule, které upozorňují ná-
vštěvníka lesa na postřiky proti chroustům jsou 
přímo na území přírodní památky Váté písky u 
Bzence Přívozu, asi 50 metrů od cedule Ochra-
ny přírody, kde jsou pečlivě uvedeny všechny 

zákazy a citace ze zákona 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny. 
Pracoval jsem na vesnici a v zemědělství pře-
vážnou část života. Entomologie, jako věda o 
hmyzu zde byla zredukována na jedinou větu: 
„jak to škodí a čím to postříkat?“ To bylo kdysi. 
Doba je už ale úplně jinde. Musíme si uvědo-
mit, že pole nebo sad, na kterých nepoletuje 
ani neleze jediný škůdce, nejsou nic jiného, než 
agrární poušť, produkující nekvalitní potraviny. 
Nepochybně užitečné pesticidy jsou od toho, 
aby škůdce udržely v přijatelných mezích, niko-
liv od toho, aby otrávily všechno živé. Používat 
dál, ale všeho s mírou. Ochranu zaslouží chroust 
i nosatec. Zde si neodpustím pár vět o geneticky 
upravených plodinách. Není to nic nového ani 

špatného. Šlechtění samo o sobě genetiku vyu-
žívá. Triploidní nebo tetraploidní osiva (změna 
počtu chromozomů) jsou běžná po desetiletí a 
plodiny konzumujeme bez problému. Dnes ale 
převažuje jiný trend. Plodiny jsou upravovány k 
totální rezistenci vůči pesticidům. Na čisté půdě, 
kde nic jiného nepřežilo a neubírá živiny, do-
sahují gigantických výnosů. Je to jedna z dobře 
míněných a propracovaných cest k nakrmení 
rostoucí populace. Méně známý je ovšem druhý 
cíl.  Na takto připravené půdě dlouho nic jiného 
neporoste a producenti upravených osiv budou 
pány světa. Položte si otázku, jestli se vám v ta-
kovém prostředí bude líbit.
 *) rodová jména systematici neustále revidují, 
 vysvětlivka abych předešel diskuzi

INZERCE

Příspěvek k ochraně přírody
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Zimní plavci si stěžovali na teplou voduZimní plavci si stěžovali na teplou vodu
V pořadí již 23. závod ve šňůře závo-
dů Českého poháru v zimním plavání 
uspořádali v sobotu 2.dubna plavci 

oddílu dálkového a zimního plavání 
TJ Haná Prostějov na Čehovickém 
rybníku. 59 závodníků z České re-

publiky a Polska se sjelo do Čehovic 
utkat na tratích 100 m, 250 m, 500 m, 
750 m a 1 km. Všichni zimní plavci 
se shodli na tom, že už sezóna pomalu 
končí, protože voda, která má 10,5°C 
je už příliš teplá. Jak nám prozradil ře-
ditel závodu Michal Mucha: „Závodů 
se celkem zúčastnilo i 17 žen a co je 
pro mnohé zvláštní, že i dvě těhotné 
plavkyně, které by měly v krátké době 
porodit další posily zimního plavání.“ 
Ženy vůbec dokázaly v Čehovicích, že 
jsou v tomto sportu naprosto srovna-
telné s muži. Ba v mnohém i lepší. Na 
nejdelší trati obsadily první tři místa 
právě ženy. Vítězkou se suverénně sta-
la 18ti letá plavkyně z Komety Brno 
Aneta Lokajová. Závodů se rovněž 
zúčastnil i přemožitel kanálu La-Man-
che a držitel ceny Thálie 2010 v ka-
tegorii opera, operní pěvec Richard 
Haan. Pořádající oddíl TJ Haná měl 
ve vodě 7 plavců. Milan Kýr si v nej-
silněji obsazené disciplíně na 750 m 

doplaval pro páté místo. Nejstarším 
závodníkem byl Bohumil Pácl (1940) 
z TJ Haná, nejstarší závodnicí Blanka 
Vyskočilová (1939) z Hradce Králové. 
Nejmladší závodnicí potom byla Ga-
briela Trebichavská z Náchodu, která 
v letošním roce oslaví teprve své pat-
nácté narozeniny. 
Jak nám prozradil předseda oddílu DZP 
i celé jednoty Luděk Coufal: „TJ Haná 
letos slaví své 80. výročí vzniku. Patří 
mezi nejstarší tělovýchovné jednoty na 
okrese Prostějov. Chtěli bychom v tom-
to roce některými akcemi připomenout 
obyvatelům Prostějovska tuto skuteč-
nost a pozvat je na plánované akce, 
které připravujeme pro veřejnost. Ve-
řejnost se o nich včas dozví,“ odpověděl 
s úsměvem. Předseda oddílu se připra-
vuje na přeplavání kanálu La-Manche 
v letošním roce. Věřme, že bude po 
Daně Zbořilové dalším prostějovským 
„kanálníkem“.Mgr. Michal Mucha 

   (ředitel závodu)

Sportovní hala CORNY v Jablonci nad Nisou 
se v neděli 6. února stala středobodem celého 
českého hiphopového tancování. Podle 
mezinárodních pravidel IDO tu soutěžila o 
mistrovské tituly  sóla, dueta i malé skupiny 
ve věkové kategorii mini do 8 let, děti do 11 
let, junioři do 15 let, dospělí 15 let a starší. 
Bylo se opravdu na co dívat a nás může 
jen těšit, že se  celou tou škálou úžasných 
tanečních výkonů vinula nepřehlédnutelná 
prostějovská stopa! Po úspěšném MČR 
v DISCO DANCE  tanečníci z TŠ Hubený 
opět výtečně reprezentovali Olomoucký 
kraj, město Prostějov a  prostějovskou 
Taneční školu Hubený. Znovu potvrdili 
svoji výbornou výkonnost. V konkurenci 
téměř 500 soutěžících získali z 15 možných 
titulů Mistrů republiky  6 titulů Mistrů ČR, 5 
titulů I. Vicemistrů ČR, 1 titul  II. Vicemistrů 
ČR  a stali se tak nejúspěšnějším tanečním 
kolektivem Mistrovství  České Republiky 
HIP HOP 2011. 
     Naše poděkování a blahopřání nepatří jen 
soutěžícím, ale i jejich trenérům Monice a 
Michalovi. Současně děkujeme i rodičům 
našich tanečníků za jejich vydatnou a 
neúnavnou podporu.

 6.2.2011 Jablonec nad Nisou
6 zlatých medailí – MISTŘI ČR 2011

Sólo mini Diana Konečná
Duo mini Diana Konečná a Tereza Rozkošová
Sólo děti ženy Denisa Konečná

Duo děti Alice a Radek Flajsarovi
Sólo muži junioři Vladislav Podloucký
Duo junioři Vladislav Podloucký a Terezie 
Kohoutková

5 stříbrných medailí 
– 1. VÍCEMISTŘI ČR 2011

Sólo mini Tereza Rozkošová
Sólo muži děti Radek Flajsar
Duo děti Kateřina Rozkošová a Denisa 
Konečná
MS děti Bandikids ( Radek Flajsar, Karolína 
Doležalová, Alice Flajsarová, Eva Hlahůlková, 
Natálie Kočařová, Denisa Konečná a Kateřina 
Rozkošová)
Sólo muži dospělí Michal Zatloukal

1 bronzová medaile 
– 2. VÍCEMISTŘI ČR 2011

Duo dospělí Michal Zatloukal a Monika Nevrlá
Další finálová umístění:

Sólo ženy děti Kateřina Rozkošová 4. a Alice 
Flajsarová 7.
Duo děti Robert Volek a Natálie Kočařová 5.
MS junioři Yeah yeah ( Vladislav Podloucký, 
Lucie Hubálová, Terezie Kohoutková, 
Gabriela Koudelková, Kateřina Koudelková a 
Alexandra Mullerová) 6.
Duo dospělí Alexandra Müllerová a Ondřej 
Krysmánek 4.
Tak tedy ještě jednou všem blahopřejeme a 
ať podobné výsledky přivezou i ze soutěží 
Mistrovství Evropy v Dánsku a z Mistrovství 
světa v Rakousku!  Kh-

Ohlédnutí za MČR HIP HOP 2011 CDO Ohlédnutí za MČR HIP HOP 2011 CDO 
„ CZECH DANCE ORGANIZATION “„ CZECH DANCE ORGANIZATION “

30. 5. - 4. 6. 2011
AGROFERT ARÉNA / AREÁL TK PROSTĚJOV

®
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Halové ME bylo prvním reprezentačním startem 
prostějovského Vojty Duba na velké mezinárod-
ní soutěži. Spolu s ním se ME zúčastnili Filip 
Pertlík z Bystřice a Ondřej Meluzín ze Vsetína.
Cílem na tomto ME bylo  postoupit z kvalifika-
ce mezi 32 lukostřelců, kteří se pak o konečné 
pořadí utkávají v setových soubojích. Přesto, 
že se šampionát konal v  závěru halové sezóny,  
udržel si Vojta dobrou formu a tento postupový 
cíl splnil. Kvalifikačním nástřelem 568 bodů si 
vytvořil osobní rekord a skončil na 19. místě. Po 
první půlce se dokonce pohyboval v první desít-
ce (nástřel 290b ze 300 možných), toto umístění 
však neudržel. Nutno dodat, že mezi jednotli-
vými lukostřelci byly jen malé bodové rozdíly, 
od 10tého místa ho dělilo pouze 8 bodů. Filip 
Pertlík skončil na 14. místě nástřelem 574 bodů 
a Ondra Meluzín postupoval ze 32. místa s 551 
body.
V juniorské soutěži družstev postoupil náš tým 
mezi osm nejlepších ze 7. místa, což považuje-
me v silné konkurenci za úspěch.
Do prvního kola individuálních eliminačních 
soubojů nastoupil prostějovský Vojta Dub proti 
týmovému kolegovi Filipovi Pertlíkovi. Bohužel 
los je neúprosný, 14. střelec nastupuje proti 19., 
a tak si kluci zopakovali vzájemný souboj z ne-
dávného finálového souboje na MČR dospělých.
Souboj byl velmi vyrovnaný, po 4 setech byl 
stav 4:4 (28:27, 27:29, 29:27, 29:30), v posled-
ním pátém setu byl stav 27:28 a z postupu se 
radoval  Filip Pertlík. Vojta skončil na koneč-
ném 17. místě tedy v první polovině startovního 
pole. I přes těsnou prohru s Filipem odvedl vý-
borný výkon, který je pro něj velkým příslibem 
do dalších mezinárodních startů. Také nutno po-
dotknout, že Vojta věkem spadající do kategorie 
kadetů se na tomto závodě utkával se staršími a 
zkušenějšími juniory. 
V soutěži družstev nastoupil náš tým proti rus-
kému týmu, který byl favoritem tohoto soubo-
je. Naši junioři s nimi vedli vyrovnaný souboj, 
avšak závěr utkání patřil ruskému týmu s ko-
nečným výsledkem 223:227b. Pro naše druž-
stvo opět výborný výsledek a udržení 7.mmísta. 
Družstvo Ruska pak ve finále získalo stříbro.
Halová sezóna 2011 vyšla Vojtovi skvěle, dosáhl 
velmi kvalitních výsledků a získal mnoho no-
vých závodních zkušeností.
Poděkování patří také těm, kteří se finančně po-
díleli na zajištění startu na tomto šampionátu. 
Norma R.Z.s.r.o, město Prostějov.
Kompletní výsledky jsou na www.emau.org 

-mm-

Halové ME Cambrils 
Španělsko 21. - 26. 3. 2011.

„ŠŤASTNÉ HODINY“
od 8.00 do 12.00  

KadeřnictvíKadeřnictví  - k barvě či melíru střih ZDARMA
         SSalónalón  - při nákupu za 500 Kč kondicionér v hodnotě 380 Kč zdarma

 NOVĚ  PRO VÁS JEŠTĚ  VÝHODNĚ JŠÍ !NNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ  PPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOO VVVVVVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSSSSSSSSS JJJJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEEEEEŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠTTTTTTTTTTTTTTTĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ  VVVVVVVVVVVVVVVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNNNNĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ JJJJJJJJJJJJJJJŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ !!!!!!!!!!!!!!!

JARNÍ OSVĚŽENÍ PLETI za 380Kč

Kosmetické a kadeřnické studio Naisy
Blahoslavova 8, Prostějov, 796 01
Tel.: 582 346 071, e-mail: vackarova@naisy.cz
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Velké 
spotřebiče

Střední
spotřebiče

Malé
spotřebiče

www.elektrowin.cz

Nářadí, hobby
dílna

...nekompletní 
rozebraný spotřebič
= poplatek!

NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...

...nekompletní 
rozebraný spotřebič
= poplatek!

...kompletní 
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!

...kompletní 
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!

Chraňme společně životní prostředí!

vám radívám radí

Zahrada

Chlazení

Chraňme společně životní prostředí!

Semaf A4.indd   1 8.10.2007   22:22:02



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Jana Horáková tak nenavázala na 
perfektní výsledek z minulého týdne, 
kdy si v 2. závodě ME,  který se konal 
v Belgickém Zolderu, dojela pro stří-
brnou medaili. Jana po dvou závodech 
ME je na vynikajícím 2. místě průběž-
ného pořadí 12ti dílného seriálu ME.
O necelý týden později Jana již stála 
na úvodním závodě světového poháru 
BMX (přezdívaný Supercross) v JAR ve 
městě Pietermaritzburg.
Závod začal v pátek kvalifikací, kdy každý 
jezdec jede sám na čas a podle výsledků se 
nasazují čtvrtfinálové jízdy a v letošním roce 
je nové pravidlo, kdy prvních 16 jezdců bere 
body do celkového pořadí světového poháru. 
Na start kvalifikace se postavilo 38 závodnic 

a 102 závodníku z toho do závodu postupuje 
vždy 32 závodnic a 64závodníků. Jana dojela s 
5. nejrychlejším časem pouhých 0,6 sekundy za 
vítězkou kvalifikace Valentino Manon z Fran-
cie (taktéž vítězka ME z minulého týdne). Do 
závodu také postoupili všichni zúčastnění Češi 
Aneta Hladíková 14. místo, Romana Laboun-
ková 20, Prokop 26, Tumpach 52, Švub 61 a 
Tame 62. Sobotní mužské osmifinálové jízdy 
a ženské čtvrtfinálové jízdy vystavily všem na-
šim jezdcům stop, pouze Jana postoupila do se-
mifinále. V semifinále bohužel také narazila na 
vítězku kvalifikace Valentino, která musela star-
tovat z venkovní dráhy, protože se jí nepovedla 
předchozí 3. čtvrtfinálová jízda a tak musela 
startovat z venkovní 8. dráhy. Nasazení 
drah do další jízdy se určuje podle dosaže-

ného času z předchozí čtvrtfi nálové jízdy. 
Jana na prvním skoku byla v první lajně 
tří jezdkyň, jenže Valentino měla o chlup 
na před a snažila se samozřejmě natlačit 
co nejvíce na vnitřní stranu a tím,,zavře-
la“ Janu a ta musela zpomalit. Do první 
zatáčky ještě najížděla na 4 - 5. místě, ale 
již ve venkovní stopě, kde si ji jedna se 
závodnic podržela, z první zatáčky vyje-
la na 7. místě. Po trati ještě zabojovala a 
dojela na 6. místě, což bohužel na postup 
do fi nále nestačilo. Jana tak na prvním 
závodě SP skončila na 9. místě. Vítězkou 
závodu se stala Valenti-
no z Francie Světový 
pohár v letošním roce 
čítá 5 závodů.

JAR-Pietermaritzburg -9. místo
Holandsko-Papendal

Anglie-London
Sarasota-USA

Chula Vista-USA
Zajímavé jsou také výsledky různých meziča-
sů. Tyto výsledky jsou měřeny při kvalifikaci, 
kdy jede každý jezdec samostatně - Jana zde 
figuruje. Nejrychlejší start 14. místo s 0.595 
sekundy maximální dosažené 2. místo rychlost 
51,958 km/h 1. mezičas měřeno v první zatáčce 
12. místo 2. mezičas měřeno v druhé zatáčce 6. 
místo cíl 5. místo v kvalifikaci. -VH-

Úspěch bikrosařky Jany Horákové
Jana Horáková SKC Prostějov,TK Plus získala na 1. závodě světového poháru 9. místo.

St ední odborná škola
                   podnikání a obchodu

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

 nabízí
3leté dálkové nástavbové  studium

vzd lávacího programu

PODNIKÁNÍ A MARKETING
organizace studia

výuka probíhá dvakrát týdn  v odpoledních hodinách

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

ve vzd lávacích programech

PODNIKÁNÍ V EU
A PROJEKTOVÉ ÍZENÍ

ÍZENÍ SLUŽEB A MARKETING
TURISMU

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

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

tel. 582 341 413, 582 333 845

www.sospo.eu

STAROŽITNOSTI

GOLEM
vás

p ivítají
v prostorách

SPOLE ENSKÉHO 
DOMU

v Komenského ul.,
Prost jov

Tel.: 602 730 669

REALITYREALITY

EXKLUZIVN !

DOPORU UJEME

NOVINKA!

DOPORU UJEME

Nabízíme:

Lezecké 
závody 
pro děti

Horolezecký oddíl Adrenalin Prostějov 
pořádá amatérské závody pro děti do 13ti 
let v  lezení na umělé horolezecké stěně.                                                                                                                                      
Závody se budou konat v sobotu 28. 5. 2011 na 
Základní škole Dr. Horáka 24, v Prostějově.
Srdečně zveme všechny mladé závodníky, 
aby si přišli vyzkoušet lezení v  pohodové 
atmosféře pod vedením zkušených členů 
horolezeckého oddílu. Zveme také rodiče, 
babičky, strýčky, tetičky, ostatní příbuzné a 
kamarády, aby přišli podpořit své svěřence, 
dodali jim odvahu a podělili se s  nimi o 
zážitky a radosti. 
Závody jsou určeny jen pro amatéry a začínající 
lezce, kteří se nezúčastňují závodů TendonCup 
nebo Český pohár. 

Těší se na vás členové oddílu Adrenalin 
Prostějov.

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