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Svátek má Václav
Svatý Václav, syn Přemyslovce Vratislava a 
Drahomíry z  rodu Stodoranů a také vnuk 
svaté Ludmily, patří k těm historickým posta-
vám, které sehrály v dějinách větší úlohu svým 
posmrtným působením než svým reálným 
životem.
Nevíme přesně, kdy se narodil, snad někdy 
v  letech 907-908. Byl pokřtěn slovanským 
knězem, snad Metodějovým žákem.Jeden 
z  Metodějových žáků jménem Pavel žil na 
dvoře Václavovy babičky Ludmily  a byl zřej-
mě prvním učitelem budoucího světce, který se 
tak v dětství naučil slovanské písmo.
Již v mladosti ztratil Václav svého otce a vlá-
da byla svěřena vdově Drahomíře.Do té doby 
spadá také smutná událost, kdy ctižádostivá 
Drahomíra dala zavraždit Ludmilu, pozdější 
světici. Dva Drahomířini družiníci, Tunna 
a Gommon, vnikli na Tetín a Ludmilu za-
rdousili. To se stalo 16. září 921. Jména vra-
hů jsou velmi zajímavá, existuje teorie, že šlo 
o Vikingy, Normany. Každopádně to nejsou 
jména slovanská. V osmnácti letech se Václav 
ujal vlády, a to ve složité vnitřní i mezinárodní 
situaci. Autoři legend o svatém Václavu zdů-
razňují hluboký smysl Václavův pro křesťanské 
hodnoty, staral se o chudé, zastával se vdov a 
sirotků a chtěl také spravedlivý mír.
Velmi se dodnes diskutuje v odborné literatuře 
i mimo ni o uznání závislosti mladého přemy-
slovského státu na sousední říši, kde vládl Jind-
řich I. Ptáčník.Václav pod tlakem říšské vojen-
ské převahy obnovil platby říši, které činily 120 
volů a 500 hřiven stříbra. To bylo často různě 
interpretováno, jisté však je, že to zemi přineslo 
mír a vnitřní stabilita by byla nedotčena.Proti 
Václavovi však vznikla silná opozice vedená 
jeho bratrem Boleslavem.
Ten zorganizoval spiknutí, jehož vyvrcholením 
se stala vražda sv. Václava 28. září. Poslední 
příručka, která zachycuje naše dějiny v datech 
k tomu říká, že se to stalo roku 929, ale spíše 
935. Rok 1929 byl rok miléniový, zřejmě také 
autoritou historika Pekaře, který se vyslovil 
pro datum 929. Pekař také napsal pro rozsáhlý 
Svatováclavský sborník zásadní studii. O sva-
tém Václavovi vznikala záhy rozsáhlá legendi-
stická literatura v latině a staroslověnštině.
Svatováclavské legendy jsou dodnes před-
mětem badatelského zájmu a některé otáz-
ky nejsou dosud uspokojivě vysvětleny. Jsou 
ovšem svědectvím hluboké úcty ke svatému 
Václavovi, jak se  s ní pak setkáváme v celých 
dějinách. Připomeňme si třeba, že sám Karel 
IV. sepsal legendu o sv. Václavovi, nechal zho-
tovit korunu svatováclavskou atd. Zajímavým 
dokladem svatováclavské úcty je i dodnes živý 
chorál Svatý Václave, vévodo české země. Se 
svatováclavskou úctou se setkáváme i v barok-
ních kancionálech, např. ve Svatoroční muzice 
Adama Václava Michny z  Otradovic. Celá 
kniha by se dala napsat o svatováclavských 
motivech v  naší literatuře. Za zmínku stojí 
především básně Vrchlického, J.V. Sládka či  
slavná báseň Jana Zahradníčka  Svatý Václav 
nebo verše z Halasovy básně Praze. Dnes už je 
běžně známá anglická koleda o dobrém králi 
Václavovi. Připomeňme také báseň francouz-
ského básníka Paula Claudela.
Je nemožné na malé ploše jednoho sloupku vy-
psat celou bohatou historii Václavova odkazu-
,to pozitivní by však mělo za-
znít: věci se mají řešit v míru, 
lidé by si měli pomáhat, místo 
meče vzít do rukou pluh.
 Václav Kolář
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Starosta Miroslav Pišťák a místostarostka Ivana Hemerková vpustili po přestřižení pásky do 
zrekonstruované knihovny první návštěvníky.
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Výpis z usnesení 23. schůze Rady města Prostějova, konané 13. 9. 2011
(kompletní usnesení na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

Plavecký bazén a koupaliště 
Za Kosteleckou ulicí

Rada města Prostějova schváli-
la podání žádosti o dotaci na akci 
Plavecký bazén a koupaliště Za Kos-
teleckou ulicí z  Programu 133510 
Podpora materiálně technické zá-
kladny sportu a doporučila Zastupi-
telstvu města Prostějova schválit zá-
vazek dofinancování akce Plavecký 
bazén a koupaliště Za Kosteleckou 
ulicí v roce 2012 a zařazení investič-
ní akce Plavecký bazén a koupaliště 
Za Kosteleckou ulicí do rozpočtu 
stavebních investic města Prostějo-
va pro rok 2012.

Pořádání krajských 
postupových přehlídek 
OŠKS, oddělení Duha

Rada města Prostějova souhlasí 
s  tím, aby odbor školství, kultury 
a sportu, oddělení Duha - kulturní 
klub u hradeb pořádal v  roce 2012 
tyto akce:

Krajská postupová přehlídka stu-
dentských divadel (Mladá scéna)

Krajská postupová přehlídka dět-
ských skupin scénického tance a 
krajská postupová přehlídka scé-
nického tance mládeže a dospělých 
(Tanec… Tanec)

Krajská postupová přehlídka dětí 

ve zpěvu lidových písní (O hanác-
kyho kohóta)

Krajská přehlídka recitátorů só-
listů a krajská přehlídka divadel po-
ezie (Wolkrův Prostějov).

Povolení výjimky z počtu žáků ve 
třídě ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 
ul. 4

Rada města Prostějova schválila 
výjimku z  počtu žáků ve třídě zá-
kladní školy v  souladu s  § 23 odst. 
5 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) od 1. 9. 2011 do 31. 
8. 2012 pro Základní školu a mateř-
skou školu Prostějov, Kollárova ul. 4 
po 31 žácích ve třídě 1. A základní 
školy.

Veřejná finanční podpora - 
Kulturní granty 2011 (ZUŠ 

Vl. Ambrose)

Rada města Prostějova doporuči-
la Zastupitelstvu města Prostějova 
schválit  navýšení neinvestičního 
příspěvku z  prostředků ostatních 
neinvestičních výdajů – grantového 
systému ve výši 65.000,-- Kč Zá-
kladní umělecké škole Vladimíra 
Ambrose Prostějov,  Kravařova 14,  
na podporu projektu pro žáky II. 
stupně prostějovských základních 

škol a žáky středních škol v různých 
výtvarných technikách pod názvem 
„Naše město za sto let“ a zhotovení 
100 kusů nástěnných kalendářů na 
rok 2012.

Veřejná finanční podpora 
– BK Prostějov

Rada města Prostějova schválila 
poskytnutí nenávratné veřejné fi-
nanční podpory z  rozpočtu města 
Prostějova z  nerozdělené veřejné 
finanční podpory v  kapitole 70 ve 
výši 50.000,-- Kč BK Prostějov, Za 
Kosteleckou 51, IČ 266 37  634,  na 
podporu činnosti mládežnických 
družstev (sportovní vybavení; vý-
zbroj a výstroj; nájmy a pronájmy 
haly a tělocvičny; cestovné; strav-
né; ubytování; náklady na účast na 
MČR). Příjemce je oprávněn a za-
vazuje se příspěvek použít v  soula-

du se sjednaným účelem do 31. 12. 
2011

 Rozpočtové opatření 
kapitoly 90 – komunální 

služby 
(umělý trávník)

Rada města Prostějova  schválila 
rozpočtové opatření ve výši 90  .000 
– opravy a udržování sportovního 
areálu E.Beneše, položení umělého 
fotbalového trávníku. 

Rozpočtové opatření kapi-
toly 90 – komunální služby 

(nádoby na bioodpad a kom-
postéry)

Rada města Prostějova schvá-
lila rozpočtové opatření ve výši 
1.100.000 na nákup nádob na bio-
odpad a kompostérů. 

Upozorňujeme občany, že nádoby na bioodpad se budou vydávat současně 
s kompostéry v měsíci říjnu. Harmonogram výdeje bude zveřejněn na webových 
stránkách města www.prostejov.eu , dále na vývěskách v městských částech, roze-
slán hromadnou korespondencí a vyhlášen městským rozhlasem.

Děkujeme za pochopení
Odbor správy a údržby majetku města Prostějova
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Srovnávací výzkum Město pro byz-
nys, který již čtvrtým rokem vyhod-
nocuje podnikatelské prostředí v 227 
obcích České republiky, vyhlásil dru-
hého regionálního vítěze. Stalo se jím 
město Prostějov, jež se v  konkurenci 
třinácti hodnocených měst Olomouc-
kého kraje umístilo nejlépe. Druhou 
příčku obsadil Šternberk, na třetím 
místě skončil Zábřeh. 

Prostějov obhájil loňské prvenství, 
které získal zejména za dobré výsled-
ky v  oblasti kvality lokality a kvality 
veřejné správy. Nejlépe ze všech měst 
Olomouckého kraje si vedl také u pod-
nikatelů. Ti v  telefonickém výzkumu 
hodnotili podnikatelské prostředí, 
přístup městského úřadu nebo dostup-
nost vhodné pracovní síly. 

„Předpokladem našeho rozvoje naše-
ho města je blízkost k  dálnici a přede-
vším tradice oděvního průmyslu. I po 
krachu OP Prostějov je u nás několik 
velmi dynamicky rozvíjejících se oděv-
ních firem střední velikosti,“ sdělila při 
přebírání ocenění prostějovská mís-
tostarostka Alena Rašková.

Na druhém místě se v  letošním 
ročníku výzkumu umístilo město 
Šternberk, které po loňské desáté 
pozici slaví úspěch zejména v oblasti 
pracovního trhu. Spokojeni s  pod-

nikatelským prostředím, které měs-
to vytváří, jsou podle telefonického 
průzkumu také samotní podnikate-
lé. Třetí příčku v  Olomouckém kraji 
obsadilo město Zábřeh. Zde se cení 
zejména dobré cenové podmínky a 
kvalita veřejné správy. Nejlépe však 
Zábřeh dopadl v  průzkumu mezi 
podnikateli. 

Partner výzkumu Eurovia CS také 
ocenil město s nadprůměrnými výsled-
ky v některé z dílčích kategorií. 

„Speciální ocenění za dobrý přístup 
veřejné správy udělujeme Přerovu za 
dobrý web z pohledu podnikatelů, velký 
rozsah úředních hodin, péči o veřejnou 
dopravu a výsledky testu elektronické 
komunikace,“ informoval Jan Špaňo, 
ředitel oblasti Morava stavební skupi-
ny Eurovia CS. 

Vyhlášení celorepublikového vítěze 
a celkového pořadí 227 obcí ve výzku-
mu Město pro byznys proběhne 24. 
listopadu v  Praze.  Loni se nejlepším 
městem pro podnikání stal Písek, na 
druhém místě skončila Nová Paka a 
třetí příčku obsadil Prostějov. 

Cílem výzkumu je nalézt místo 
s  nejlepšími podmínkami pro pod-
nikání. Města se hodnotí na základě 
padesáti kritérií rozdělených do šesti 
oblastí: podnikatelské prostředí, kvali-
ta lokality, pracovní trh, kvalita veřejné 
správy, cenové podmínky a telefonický 
průzkum mezi podnikateli. 

 www.mestoprobyznys.cz

Kam s m stskou tržnicí?

Ve tvrtek si p ipomeneme tragédii v roce 1968

Cestující se dopravovali autobusy,
které jsou v pochybném technickém stavu

INZERCE

Přednádraží v Prostějově Přednádraží v Prostějově 
prokouklo a je bezpečnějšíprokouklo a je bezpečnější

Ulice Sladkovského a Martinákova v 
Prostějově se během léta změnily k nepo-
znání. Ze zaprášené a nepřehledné ulice 
se stal moderní přednádražní prostor, 
který je nyní bezpečnější a komfortněj-
ší pro řidiče, cyklisty i chodce. Rekon-
strukci přednádražního prostoru místní 
železniční stanice za zhruba 17 milionů 
korun předala dnes společnost Skanska 
zástupcům města. Investorem je město 
Prostějov, více než polovinu prostředků 
poskytla Evropská unie prostřednictvím 
Regionálního operačního programu 
Střední Morava.

 „Šest set metrů nové silnice jsme předa-
li do předčasného užívání již na začátku 
září. Obyvatelé určitě uvítali i 36 nových 
parkovacích stání, včetně 4 stání pro tělesně 
postižené,“ řekl Arnold Rozehnal, stavby-
vedoucí společnosti Skanska, která stavbu 
v průběhu letních měsíců realizovala.

„Zcela zrekonstruovaná je silnice s no-
vým asfaltovým povrchem a chodníky ze 
zámkové dlažby o celkové ploše cca 1500 
m2. Bezbariérové řešení je doplněno va-
rovnými a signálními pásy z reliéfní dlažby 
v kontrastní barvě. Cyklisté mohou bez-
pečněji projíždět po nové cyklostezce, která 

vede podél silnice a jejíž povrch je z červe-
ného probarveného asfaltu,“ dodává mís-
tostarosta města Prostějova Zdeněk Fišer. 

Součástí úprav jsou také tři zálivy pro au-
tobusové zastávky se zastřešenými čekár-
nami, je zde nové veřejné osvětlení, nové 
lavičky a nový moderní telefonní automat, 
který nahradil starou telefonní „budku“. 
“Významné jsou z hlediska architektury a 
výtvarného řešení zejména čekárny autobu-
sových zastávek a další drobná architektu-
ra,” zmínil Lukáš Koláček, přípravář stavby 
společnosti Skanska. Vznikly zde 2 nové 
čekárny pro cestující a mobiliář se rozros-
tl o stojan na kola, 6 laviček, 3 odpadkové 
koše a dvoje nové hodiny. 

„V rámci rekonstrukce ulice bylo nutné 
vybudovat nové odvodnění komunikace, 
které je řešeno pomocí nových 27 uličních 
vpustí, jež jsou napojeny do stávající ka-
nalizace. Byla provedena i úprava místní 
kanalizace včetně kanalizačních přípojek,“ 
uzavřel Fišer. 

Investorem stavby za zhruba 17 milionů 
Kč je město Prostějov, 65% fi nančních pro-
středků poskytne Evropská unie prostřed-
nictvím Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava.

pásku slavnostně přestřihli místostarosta města Prostějova Zdeněk Fišer, 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák a ředitel regionální-
ho závodu firmy SKANSKA Jiří Škubna.

Výzkum: nejlepším městem pro podnikání 
v Olomouckém kraji je Prostějov
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Od pondělí 19. září je ofi ciálně v pro-
vozu zrekonstruovaná knihovna na 
Skálově náměstí. Modernizace přinesla 
celou řadu úprav:

Byla vyměněna okna i dveře, zrekon-
struovány podlahy, vybudováno sociální 
zařízení pro návštěvníky i pro personál 
a zajištěna statika budovy. Pohyb osob 
se sníženou pohyblivostí zabezpečí nově 
zbudovaný výtah. Knihovna má upraveny 
podkrovní prostory, které jsou nyní urče-
ny administrativě, čímž došlo k rozšíření 
výpůjční plochy. Vznikl zde také nový sál 
pro 30 osob pro pořádání komornějších 
pořadů, místo v podkroví našla strojovna 
vzduchotechniky a technická místnost. 

Všechny místnosti jsou vybaveny novým 
nábytkem, celá budova je plně klimati-
zována.Díky stavebním úpravám vznikl 
v přízemí knihovny sál pro 60 účastníků 
a menší učebna pro 15 osob. Je zde také 
čítárna, studovna, oddělení regionální li-
teratury. Dále skladové prostory, sociální 
zařízení včetně bezbariérového přístupu a 
malá kuchyňka a šatna pro zaměstnance.

V prvním patře jsou pak síně pro půj-
čování knih, které zaujímají největší plo-
chu, hudební oddělení, sociální zařízení 
pro návštěvníky a tři menší administra-
tivní místnosti. Čtenáře jistě potěší nový 
informační systém v moderním a netra-
dičním pojetí a nové logo.  -jg-

KNIHOVNA PŘIVÍTALA ČTENÁŘE V RENOVOVANÝCH PROSTORÁCH 

Město Prostějov obdrželo od před-
sedy Občanského sdružení sociální 
pomoci Prostějov Jana Kally žádost o 
bezúplatný převod movitých věcí, a to 
1 ks skříně, 14 ks válend, 8 ks stolů, 5 
ks ledniček a 40 ks židlí, umístěných 
v objektu na ul. Kostelecká 17 v Pros-
tějově, s jejichž využitím se už v  objek-
tu nepočítá.

„Tyto movité věci by našly své 
další uplatnění v rámci azylového 
centra Prostějov. Celková hodnota 

věcí činí dle evidence majetku bez-
mála 90 tisíc korun. Rada města 
Prostějova doporučila zastupite-
lům převod majetku schválit,což se 
také na posledním jednání zastu-
pitelstva stalo. Domníváme se, že 
jde o smysluplné využití městského 
majetku a smysluplnou výpomoc 
lidem pobývajícím v azylovém cen-
tru,“ říká místostarosta Jiří Pospí-
šil. Mgr. Jana Gáborová,

tisková mluvčí MěÚ Prostějov                                                                          

Zastupitelstvo města Prostějova 
se na svém zasedání 20. zaří 2011 
zabývalo mimo jiné průběžným fi-
nančním hospodařením města za 
I. pololetí letošního roku. To skon-
čilo ve sledovaném období klad-
ným saldem příjmů a výdajů ve výši 
58.950.572,81 Kč. Na tomto relativ-
ně příznivém hospodaření se podí-
lela ta skutečnost, že plnění příjmů 
v  konsolidované podobě dosáhlo 
za I. pololetí 2011 výše 54,29% ce-
loročně rozpočtovaných příjmů, 
naopak čerpání výdajů v  konsoli-
dované podobě představovalo pou-
ze výši 44,39% celoročně rozpočto-

vaných výdajů. V tomto období se 
tedy projevil určitý časový nesoulad 
mezi průběžně dosaženými příjmy a 
vynaloženými výdaji oproti aktuální-
mu rozpočtu. Je předpoklad, že ve II. 
pololetí 2011 dojde, pokud plnění pří-
jmů a výdajů dosáhne 100% hodnoty, 
ke srovnání tohoto časového nesou-
ladu a plnění rozpočtu bude probíhat 
v intencích aktuálního rozpočtu. Ak-
tuální celoroční rozpočtový deficit v 
objemu 96.647.914,88 Kč je plánovaně 
kryt z rezerv města užitím prostředků 
uložených v trvalých peněžních fon-
dech města Prostějova.

Výsledek hospodaření města za 
první pololetí 2011 je dobrou zprávou. 
To ale vůbec neznamená, že je možno 
ono kladné saldo ve výši 59 milionů 
přeceňovat – dobře víme, že zejména 
výdaje rozpočtu bývají za prvních šest 
měsíců nižší právě v důsledku zmiňo-
vaného časového nesouladu. Co je ov-
šem důležité, je právě ta skutečnost, že 
zatím nedochází k  příliš velkým roz-
dílům mezi schváleným rozpočtem a 
jeho plněním, ať už v příjmech, nebo 
výdajích. Jediné, co mě do určité míry 
znepokojuje, jsou daňové výnosy. 

Věřme, že se tento určitý propad ne-
bude dále prohlubovat.

Miroslav Pišťák, starosta

Celkem 1. 900 tisíc korun inves-
tuje město Prostějov do dalších re-
konstrukcí chodníků a komunikací. 
Dokončena tak bude oprava parko-
viště na ulici Brněnská, dále budou 
provedeny lokální opravy komuni-
kací po celém městě jako zapravení 
výtluků, osazení uvolněných obrub-
níků, opravy kanalizačních vpustí 
například v ulicích Fanderlíkova, A. 
Krále, Pražská, sídl. Hloučela, Pod-
jezd nebo B. Šmerala. 

„Téměř polovina uvedené částky 
půjde pak na dokončení celoplošných 
oprav chodníků v  ulicích Kollárova, 

Sladkovského v úseku od Havlíčkovy po 
Olomouckou, chodník v  ulici Okruž-
ní naproti Kauflandu a část chodníku 
v  ulici Ječmínkova. Na řadu přijdou i 
lokální opravy chodníků v ulicích Praž-
ská, Havlíčkova, Vrahovická, Krokova, 
Vl. Ambrose nebo na autobusové za-
stávce v  ulici Újezd. Jsem rád, že rada 
města tyto finance vyčlenila a že tak 
v  letošním roce stihneme zrekonstru-
ovat více městských komunikací, než 
jsme původně předpokládali,“ uvedl 
místostarosta Jiří Pospíšil.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Finanční hospodaření města 
v I. pololetí letošního roku

Občanské sdružení sociální pomoci 

žádá o převod vybavení

Opravy se dočkají další chodníky

Rada města Prostějova odsouhlasi-
la zásady postupu při umisťování in-
ženýrských sítí na pozemcích města. 

„Stavebníci, kteří budou potřebo-

vat umístit do městského pozemku 
přípojku v  délce do 5 metrů, pouze 
požádají o udělení souhlasu s  umís-
těním předmětné inženýrské sítě. 

Následně bude se žadatelem uzavřena 
příslušná smlouva. Šlo o postup, kte-
rý byl částečně platný již dříve, rada 
však svým rozhodnutím stanovila do 

procesu jasná pravidla,“ konstatoval 
místostarosta Jiří Pospíšil. -jg-

Umísťování inženýrských sítí na pozemcích města
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Na webových stránkách www.moravske-
hospodarstvi.cz probíhá až do konce měsíce 
října hlasování o nejlepší jednotku a sbor 
dobrovolných hasičů Moravy a Slezska. Bez 
šancí na výhru není ani jednotka SDH VRA-
HOVICE, jejíž projekt vybrala odborná po-
rota mezi trojici fi nalistů. 

O tom, jestli získají vrahovičtí dobrovolní 
hasiči prvenství v soutěži a nezanedbatelnou 
fi nanční injekci na zlepšení vybavenosti jed-
notky, rozhodnou čtenáři a všichni příznivci 
hasičů ve veřejném hlasování. To probíhá na 
uvedených webových stránkách www. mo-
ravskehospodarstvi.cz od 9. září do 30. října a 
k úspěchu jediných zástupců prostějovského 

regionu v soutěži můžete přispět vy všichni !!
„Vrcholící soutěž RWE je jednou z možnos-

tí, jak pomoci dobrovolným hasičům zlepšit 
vybavenost sboru či jednotky.  Peníze mohou 
hasiči využít na obnovu techniky nebo k pre-
ventivním akcím požární ochrany. Finanční 
prostředky tak půjdou tam, kde jsou potřeba 
nejvíce,“ zdůvodnila záměr pořadatele   Mag-
nus Regio s.r.o. projektová manažerka Marta 
Fialová. Soutěž se může uskutečnit díky fi -
nanční podpoře generálních partnerů, který-
mi jsou členové RWE -

Severomoravská plynárenská, a.s. a Jihomo-
ravská plynárenská, a.s. 

„Do soutěže jsme přihlásili náš společný zá-

sah při výbuchu a následném požáru objektu 
autoservisu v Prostějově v areálu železáren v 
prosinci loňského roku. Byl to jeden z největ-
ších požárů na území města za posledních 
deset let. Požár se nedařilo dlouho dostat pod 
kontrolu, protože objekt byl plný pneumatik, 
hořlavin a tlakových lahví, které během zásahu 
hrozily výbuchem,“ prozradil velitel jednotky 
Miroslav Vantuch. A takto si zapsali vrahovič-
tí hasiči ojedinělou akci do internetové knihy 
zásahů :

12.12.  Požár – Prostějov, ul. Dolní, II. 
stupeň požárního poplachu, ohlášení 12:15, 
návrat na základnu 16:11, výjezd CAS 1+4, 
DA 1+3 a dalších 5 členů se na místo do-
pravilo soukromými vozidly k posílení. 
Celkem zasahovalo 14 našich hasičů. Požár 
objektu autoservisu o půdorysu cca 30x10m 
s velkým vývinem kouře v areálu železáren 
v Prostějově, na místě jako druhá jednotka, 
k hašení jsme nasadili 4 proudy C s přimě-

šováním smáčedla Pyrocool v dýchací tech-
nice, celkem nasazeno 8 proudů C a proud 
z plošiny, ochrana okolí, vynášení nebez-
pečných předmětů, doplňování vody všech 
CAS z hydrantu v areálu podniku. Na místě 
spolupráce s HZS Prostějov, JSDH Kostelec 
na Hané, PV- Žešov, Určice, PV- Krasice, 
Brodek u Prostějova, vyšetřovatele hasičů a 
PČR. Bez zranění hasičů, škoda předběžně 
odhadnuta na 5 mil. Kč.

Následky požárů, autonehod i stále častěj-
ších živelných pohrom řeší dobrovolní hasiči 
stále častěji a umí si poradit prakticky v každé 
situaci. Sbory dobrovolných hasičů navíc za-
jišťují preventivně výchovnou činnost, pracují 
neúnavně s mládeží a často jsou jediným spol-
kem v obci, který se podílí na rozvoji sportov-
ního i kulturně-společenského života.     -jap-

Podpořte proto jednotku  SDH 
Prostějov-Vrahovice  svým hlasem na  

www.moravskehospodarstvi.cz i VY !!

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Zdravé město Prostějov zve  na veřejnou diskusi

k „Plánu zdraví a kvality života“,
tzv. Fórum Zdravého města Prostějova
---------------------------------------------------------------------------------------

Veřejné projednání „10P“ se uskuteční  v pondělí dne 24. října 2011 
od 16.30 hodin v prostorách přednáškového sálu Národního domu.

Projednání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách, podle jed-
notlivých oblastí.  Za město Prostějov budou v každé skupině jako garan-
ti oblasti příslušní vedoucí odboru, resp. jimi pověření pracovníci. Před 
závěrem Fóra proběhne shrnutí toho, k čemu jednotlivé skupiny občanů 
dospěly v diskutovaných oblastech:

A. Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikace
B. Životní prostředí
C. Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy
D. Zdravý životní styl / Zdravotní oblast
E. Volný čas / Sport / Kultura
F. Vzdělávání, výchova
G. Doprava
H. Podnikání, výroba, služby
I. Aktivní účast mládeže a studentů na rozvoji Zdravého města

Akci budou moderovat koordinátorka Projektu Zdravé město 
a ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR.

NOVINKA: kulturní vystoupení 

Pojďte s námi rozhodovat, 
jak budeme žít!

Informace

POZVÁNKAPOZVÁNKA

O hodovém víkendu se otevřela rad-
niční věž veřejnosti. Do konce letošního 
roku jsou prohlídky radniční věže orga-
nizovány na základě telefonické (osob-
ní, e-mailové) objednávky. Maximální 
počet účastníků je 12 + 1 průvodkyně 
(zaměstnankyně Městského úřadu Pros-
tějov). Objednávat se můžete nejlépe na 
bezplatné informační lince: 800 900 001, 
nebo elektronicky: informace@prostejov.
eu, nebo osobně na Informační službě 
Městského úřadu Prostějov, nám. T.G.
Masaryka 130/14.

RADNIČNÍ VĚŽ OTEVŘENA VEŘEJNOSTI!RADNIČNÍ VĚŽ OTEVŘENA VEŘEJNOSTI!

Jednotka SDH Prostějov-Vrahovice bojuje ve finále soutěže DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2011

Podzimní úklid proběhne v  Prostějově 
stejně jako loni v měsíci říjnu.  Bude zahájen 
v pondělí dne 3. 10. 2011. Počínaje tímto dnem 
budou po městě rozmisťovány velkoobjemové 
vany v  termínech níže uvedeného seznamu. 
Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na 
velkoobjemový (jedná se o odpad z domácnos-
tí, který je rozměrný a není možno ho umístit 
do popelnic např. staré koberce, linolea, starý 
nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a bio-
logický (odpad ze zahrad), který se bude odklá-
dat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany bu-
dou na místě vždy v určený den od 15.00 hod 
do naplnění, nejdéle však do 19.00 hod. Napl-
ňování každé vany odpadem bude sledováno 
a třídění odpadu kontrolováno pověřeným 
pracovníkem svozové firmy .A.S.A.TS Prostě-
jov,s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoob-
jemový a zahradní odpad. Do těchto van není 
možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, 
ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a 
žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. 
Dále není povoleno dávat do van větší množ-
ství inertního odpadu (rumisko, hlína). 

3.10. – sídl. Hloučela – C.Boudy, sídl. Hlou-
čela – Ant.Slavíčka, sídl. Hloučela – V.Špály, sídl. 
Hloučela – J.Zrzavého

4.10.- sídl. Svobody – u staré benziny, sídl. 
Svobody – na okruhu, Šmeralova – proti tep-
lárně, Šmeralova – dál k rybníku

5.10. – Waitova – Dr. Horáka, Mozartova, 
Okružní ul. za hostincem U posledního haléře, 
B. Němcové

6.10. – Česká-Máchova, Riegrova, Drozdo-
vice – u trafiky, Vícovská – V.Škracha

7.10. – Fanderlíkova – u FTL, Fanderlíkova 
- školka, Kpt. O. Jaroše, Za veledromem naproti 
č.8

10.10. – Šárka – Spitznerova, Dolní – par-

koviště u věžáků č. 26, Jezdecká – Puškinova, 
Husovo nám. – u školy

11.10. – Arbesovo nám., sídl. E. Beneše – za 
obchodem, sídl. E. Beneše – Květná –Sportov-
ní, V. Nezvala

12.10. –Trávnická – střed, Švabinského, Sva-
toplukova – střed, Joštovo nám.

13.10. – Dobrovského - Tylova, Libušín-
ka, Dobrovského – parkoviště za obchodem, 
14.10. – Nerudova – domov důchodců, Kos-
telecká 11-15, nám. Spojenců, Bezručovo nám.

17.10. – Pod Kosířem - Palečkova, Rejskova, 
Havlíčkova 43, Volfova - Příční

18.10. – Žižkovo nám., Husserleho nám., 
Vodní – Mlýnská, nám. T.G.Masaryka (Prior)

19.10. – Žešov – hospoda,  Žešov – u obcho-
du, Žešov – dětské hřiště,  Žešov - hřiště

20.10. – Domamyslice – u samoobsluhy, 
Domamyslice – ul. 5.května, Domamyslice – u 
kapličky,  Vícovská

21.10. – Čechovice – u pošty, Čechovice – Luč-
ní, Čechovice – u kapličky, Čechovická u ZD

24.10. – Krasice – Západní, Krasice – Mo-
ravská za obchodem, Krasice – Na Brachlavě, 
Kosířská – Na Vyhlídce

25.10. – Vrahovice – Trpinky,  Vrahovice – 
K.Světlé, Vrahovice – Čechůvky točna, Vraho-
vice – M.Alše-P.Jilemnického

26.10. – Vrahovice – u sídl. Svornosti, Vra-
hovice – Jano Köhlera, Vrahovice – J.Suka, 
Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Informace o odvozu velkoobjemových 
van můžete získat u společnosti .A.S.A-
.TS  Prostějov, s.r.o. na tel.582 302 757 
nebo 737 242 185 p. Kostlán a Měst-
ském úřadě Prostějov na Oboru správy 
a údržby majetku města na tel. 582 329 
559 pí. Kovaříková.

PODZIMNÍ ÚKLID 2011
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Měsíc říjen

4.10. blok č. 12 Rejskova, Daliborka, 
Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova,Sladkov-
ského

6.10. blok č. 14 E. Valenty, E. Valenty – 
zálivka – parkoviště, Veleslavínská, sídl.E.  
Beneše – vnitroblok, sídl. E.Beneše – vnit-

roblok – parkoviště, chodník – Sladkovského 
– E. Valenty

11.10. blok č. 16 Barákova I (od Olo-
moucké vpravo), Českobratrská, nám. 
Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, 
Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, Slo-
venská, Miličova, Al. Krále, Budovcova, 
Lužická

 13.10. blok č. 19 Husovo nám., Joštovo 
nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní – 
obslužná komunikace, Dolní – LA chodník

18.10. blok č. 21 Za Drahou, Průmyslo-
vá, J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. 
Pujmanové-parkoviště, M. Pujmanové – vni-
troblok, Z. Wintra

20.10. blok č. 25 Dolní – obslužná, 

Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní – 
parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – 
parkoviště 4 (nové), Dvořákova (po Šárku), 
Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Dolní 
- vnitroblok

25.10. blok č. 26 Šárka (po Lidickou), 
Šárka – vnitroblok, Dvořákova (jen Šárka), 
Okružní (po Dolní), Okružní - parkoviště

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA PROSTĚJOV V ROCE 2011
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NÁVŠTĚVA V BYTĚ

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

2. Zóny lidské vzdálenosti:
a) Osobní a veřejná
b) Intimní, osobní, sociální a veřejná
c) Pozitivní a negativní
 
3. Komunikační styly
a) Chování pasivní, agresivní, manipulativní 

a asertivní 
b) Chování impulsivní, přizpůsobivé, autoritativ-

ní a submisivní
c) chování introvertní, extrovertní a asertivní

4. Podmínky správné komunikace
a) Porozumění, vstřícnost, ohleduplnost, srozu-

mitelnost 
b) Úcta, ocenění, opravdovost a asertivita
c) empatie, respekt, ocenění, autenticita a aktivní 

naslouchání

5. Sociální diagnóza
a) zjištění závad problémové situace, příčin-

né faktory vnitřní a vnější, kladné a záporné 
stránky, plán k odstranění problémové situace

b) navázání komunikace, odstranění problémů 
v komunikaci, navázání kontaktu s okolím 
klienta

c) zjištění příčin problémového chování, navázá-
ní kontaktu a rekapitulace problémové situace

OPATROVNICTVÍ

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

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

ho posudku

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

3. kdo může být ustanoven opatrovníkem:
a) příbuzný, jiná osoba, která splňuje podmínky pro 

stanovení opatrovníkem a orgán místní správy
b) rodina, obecní úřad s rozšířenou působností, 

jiná způsobilá osoba
c) rodina, obecní úřad, poskytovatel sociální 

služby

4. V procesu řízení o způsobilosti má osoba 
právo si:

a)  Vybrat advokáta, který ji zastupuje a náklady 
hradí stát

b) Vybrat advokáta, který ji zastupuje a náklady 
nehradí stát

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

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

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

INSPEKCE

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

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

inspekce
b) seznámit poskytovatele s výsledkem inspekce 

dopisem
c) seznámit ústně poskytovatele s výsledkem 

inspekce a předat  mu jedno vyhotovení 
inspekční zprávy

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

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

zprávu

4. Předmětem inspekce poskytování sociál-
ních služeb :

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

b) je kvalita poskytovaných služeb 
c) povinnosti poskytovatelů i kvalita poskytova-

ných služeb

5. Cílem inspekce poskytování sociálních 
služeb je  primárně:

a) odstranění nedostatků  zjištěných inspekcí  - 
náprava stavu

b) zrušení registrace sociální služby, která nespl-
nila standardy kvality

c) získání informací o provozu služby

TÝRÁNÍ

1. Je alkohol příčina týrání a zneužívání 
blízké osoby?

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

patologických jevů
c) Jak kdy.

2. Co nepatří mezi typické znaky domácího 
násilí?

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

b) Opakování a možný postupný nárůst intenzi-
ty násilných incidentů – izolace partnera.

c) Střídání rolí nebo rovné role.

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

silníka.
b) Může to být kdokoliv, kdo společně sdílí 

společný byt nebo dům, sociální status, 
náboženské vyznání, vzdělání ani příslušnost 
k etniku nehraje významnou roli.

c) Častý je dvojí vzorec chování - na veřejnosti 
je agresor slušný, ovládá se, v soukromí je 
násilnický, bezohledný a krutý.

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

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

trvá.
c) Druh autostopu.

5. Co není chybou při jednání s obětí týrání 
nebo zneužívání v 1. kontaktu?

a) Zlehčování (podceňování) závažnosti domá-
cího násilí.

b) Přeceňování (nadhodnocení) závažnosti 
domácího násilí.

c) Eliminace sekundární viktimizace.

SUPERVIZE

1) Základním cílem supervize je:
a) předávání informací a rad od zkušenějšího 

odborníka
b) odborný i osobní rozvoj pracovníka for-

mou dialogu o jeho práci
c) kontrola kvality poskytované péče

2) Do supervizních setkání nepatří:
a) vymezení jasného kontraktu o společné 

práci
b) kritizování a zahanbování pracov-

níků
c) předávání nových podnětů pro práci

3) Osobní záležitosti supervidovaných pra-
covníků do supervizních setkání patří:

a) vždy, je to podstatná část práce
b) nikdy, je třeba jasně oddělit soukromí od 

práce
c) tehdy, když mají osobní záležitosti dopad 

na práci s klienty

4) Supervizní setkání, která se odehrávají 
po domluvě mezi kolegy bez účasti 
externího supervizora, se nazývají:

a) intervize
b) výcviková supervize
c) autosupervize

5) Od účastníka supervize se očekává, že 
nebude:

a) otevřený vůči zpětné vazbě od ostatních
b) nalézat praktické problémy, s nimiž potřebuje 

pomoct
c) mluvit s kolegy o tom, co kdo jiný řešil při 

supervizi
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Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy – vyhodnocení testůRozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst Střední Moravy – vyhodnocení testů

Město Prostějov v  uplynulých měsících 
realizovalo Projekt „Rozvoj profesních 
schopností sociálních pracovníků měst 
Střední Moravy“, ve kterém byla dále 
zapojena města Olomouc, Konice, Přerov. 
Město Prostějov získalo na tento Projekt 
dotaci z  Evropského sociálních fondu 
a státního rozpočtu České republiky ve 
výši 1.487.862.- Kč. Cílem Projektu bylo 
zvýšení a růst kvality služeb při posky-
tování příspěvku na péči. Zaměstnanci 
zabývající se touto problematikou prošli 
v  uplynulých 14 měsících školeními, 
na kterých si kromě vzdělávání také 
vyměňovali zkušenosti z  praxe. Projektu 
se zúčastnilo celkem 45 zaměstnanců 
z výše uvedených úřadů. 

Z  výsledků Dotazníku spokojenosti, 
který účastníci v závěru kurzu vyplňovali 
vyplynulo, že obsah Projektu byl pro 
převážnou většinu účastníků velmi 
přínosný, s  vysokou možností uplatnění 
nových poznatků a zkušeností v  jejich 

praxi. Z  celkem 10 absolvovaných té-
mat, kterými v  rámci Projektu účastníci  
prošli, vyhodnotili jako nejzajímavější 
a nejpřínosnější téma „Psychohygiena 
v práci“, „Prevence vyhoření“, „Supervize 
v  sociální práci“ a „Prevence týrání a 
zneužívání osob“. Za největší přínos Pro-
jektu považují účastníci absolvování té-
mat se sociální problematikou a nezaned-
batelná byla pro většinu účastníků kromě 
setkání a výměny zkušeností také osobnost 
lektora. 

Po celou dobu trvání Projektu jsme 
Vám, čtenářům Radničních listů, počínaje 
číslem 10 ze října 2010 až do srpna 2011, 
přinášeli ukázky testů, které souvisely 
s  jednotlivými tématy Projektu. Řada 
z  Vás se zapojila do naší soutěže a 10 
z Vás, kteří jste správně zodpověděli naše 
testové otázky, bude odměněno věcnými 
cenami.

Úspěšným účastníkům naší soutěže 
blahopřejeme!!!! -ov-

Závěrečné zhodnocení Projektu
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Po skončení první světové války a vzniku 
samostatného Československa, v období tzv. 
1. republiky, nastalo v  Prostějově období 
největšího hospodářského rozkvětu města. 
Prostějov tehdy patřil k nejprůmyslovějším 
městům Moravy (po Brně, Ostravě a poz-
ději ještě Zlíně), což se odrazilo i na rozvoji 
města. Stavěly se činžovní domy, byly rozši-
řovány školy a nemocnice, vznikla řada vý-
znamných funkcionalistických staveb, které 
výrazně ovlivnily podobu města. Dodnes 
tak můžeme obdivovat stavby architektů 
Eduarda Žáčka (např. budovy bývalých 
Finančních úřadů a později Okresního ná-
rodního výboru na náměstí Spojenců nebo 
Střední odborné školy živnostenské, dnešní 
SOŠ průmyslovou a SOU strojírenské na Li-
dické ulici), Františka Kalivody (mj. vila na 
Arbesově náměstí), Eduarda Putny (např. 
budova bývalých elektrických podniků na 
rozhraní Poděbradova náměstí a Wolkerovy 
ulice) či Antonína Navrátila (Kozlův a Šev-
číkův dům na náměstí Edmunda Husserla, 
tzv. Neherova vila v ulici Pod Kosířem nebo 
Neherovy oděvní závody – pozdější Dona 
na Svatoplukově ulici a další). 

Při výstavbě města se od roku 1923 po-
stupovalo podle regulačního plánu brněn-
ských architektů Jindřicha Kumpošta a 
Josefa Peňáze, který roku 1927 Kumpošt 
doplnil o řešení vnitřního města. V  roce 
1926 vypsalo město anonymní soutěž na 
výtvarné řešení pomníku prezidenta T. G. 
Masaryka. Zvítězil návrh brněnského aka-
demického sochaře Václava Hynka Macha 
(autora řady známých soch na území Brna), 

ten však nezapadal do nové úpravy Masa-
rykova náměstí, realizované v polovině 30. 
let na základě plánů Jindřicha Kumpošta, a 
proto byla vypsána v roce 1935 nová soutěž, 
kterou vyhrál návrh pražského akademic-
kého sochaře Otakara Španiela a zlínského 
architekta a sochaře Františka Lýdie Gahury. 
Pomník byl dokončen v roce 1938, ale kvů-
li okupaci byl odhalen až po druhé světové 
válce.

Výstavba města pokračovala i ve 30. 
letech, a to často kvůli zmírnění dopadů 
hospodářské krize. Stavby byly totiž často 
prováděny jako nouzové (veřejné) práce 

a daly práci řadě nezaměstnaných. V  roce 
1934 tak byla dokončena už zmíněná stav-
ba Finančních úřadů na náměstí Spojenců, 
roku 1933 byla provedena sadová úprava a 
předlažba Masarykova náměstí podle Kum-
poštových návrhů, byly založeny Kolářovy 
sady, v Jungmannových sadech byl postaven 
pomník Bedřichu Smetanovi a byly přejme-
novány na Smetanovy sady, byla postavena 
živnostenská škola (dnešní SOŠ průmyslová 
a SOU strojírenské) na Lidické ulici, kolum-
bárium na městském hřbitově a další stavby.

Před vypuknutím 2. světové války se Pro-
stějov stal jedním z  důležitých vojenských 

center, a to nejen díky umístění vojenského 
leteckého učiliště nebo části 6. jezdeckého 
pluku, ale také díky zřízení vojenského vý-
cvikového prostoru v lesích mezi nedaleký-
mi Drahany a Myslejovicemi. Po podepsání 
mnichovské dohody  se Prostějov ocitl ne-
daleko zemských hranic, protože i část blíz-
kého Konicka (tzv. brodecký německý jazy-
kový ostrov), jako sudetoněmecký prostor, 
byla připojena k Říši. Navíc bylo odtržením 
Sudet přerušeno vnitrostátní železniční spo-
jení do Čech. 15. března 1939 byl Prostějov 
obsazen německým vojskem a byla zde do-
sazena německá správa. Následujícího roku 
bylo rozpuštěno městské zastupitelstvo a do 
čela města dosazen německý vládní komisař, 
později jmenovaný úředním starostou. Mís-
to dřívějších politických stran vzniklo jed-
notné proněmecké Národní souručenství, 
české školství a kultura byly omezeny, velké 
sportovní akce a taneční zábavy byly zaká-
zány. Většina průmyslové výroby se musela 
přeorientovat na válečnou produkci. Nová 
výstavba v  této době byla velmi omezená. 
Byly budovány zejména drobné obranné 
stavby - protiletecké kryty a ochranné zídky 
před vchody do domů. Plány na přestavbu 
Národního domu se uskutečnily naštěstí 
jen částečně a od 90. let dochází postupně 
k návratu k původní podobě z počátku 20. 
století.

Poslední němečtí vojáci opustili město až 
nad ránem 9. května 1945 a město obsadila 
sovětská a rumunská armáda. Prvním před-
sedou národního výboru (po jednodenním 
působení sociálního demokrata Oldřicha 
Johna, předválečného starosty v  letech 
1937-1939, který byl tehdy jako třicetiletý 
nejmladším starostou v celém Českosloven-
sku) byl na základě politických jednání jme-
nován komunista Antonín Mazouch, který 
byl po měsíci nahrazen komunistou Janem 
Trávníčkem.

Některé významné 
osobnosti této doby:

Jiří Wolker (29.3.1900 Prostějov – 
3.1.1924 Prostějov) – proletářský básník, 
zakladatel české sociální balady. První bás-
ně otiskl roku 1918, za svého života vydal 
dvě sbírky básní: „Host do domu“ a „Těžká 

Prostějov od vzniku Československa do konce druhé světové války

Kumpoštova úprava Masarykova náměstí - druhá polovina 30. let.

Vladimír Ambros

Původní podoba divadelního sálu Národního domu.
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hodina“. Zemřel předčasně na tuberkulózu. 
Od roku 1957 se v  Prostějově každoročně 
koná na jeho počet přehlídka amatérského 
uměleckého přednesu – Wolkerův Prostě-
jov. Na jeho nenápadném hrobě na jižním 
okraji městského hřbitova se skví jeho vlastní 
epitaf: „Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž mi-
loval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. 
Dřív než moh’ srdce k boji vytasit, zemřel – 
mlád dvacet čtyři let.“

Vladimír Ambros (18.9.1890 Prostějov 
- 12.5.1956 Prostějov) - největší hudební 
osobnost meziválečného Prostějova, hu-
dební skladatel, dirigent a organizátor 
kulturních akcí. Složil 138 hudebních 
skladeb a dnes je po něm pojmenována 
základní umělecká škola v Kravařově uli-
ci. Jeho otec, Ezechiel Ambros, sbormistr 

pěveckých spolků Vlastimila a Orlice, byl 
zakladatelem a prvním ředitelem prostě-
jovské hudební školy.

Antonín Navrátil (15.9.1902 Morkovice u 
Kroměříže – 25.4.1975 Praha) – významný 
funkcionalistický architekt, absolvent praž-
ské Uměleckoprůmyslové školy. V roce 1933 
se usadil v Prostějově a realizoval zde řadu 
známých staveb, například tzv. Kozlův dům 
na nároží Netušilovy ulice a Husserlova ná-
městí, dům s  ateliérem Václava Ševčíka na 
Husserlově náměstí, dům Karla a Roberta 
Švejdových na Plumlovské ulici (dnes sídli 
fi rmy Lachman) nebo továrnu a obytnou 
vilu pro továrníka Neheru (dnešní Dona na 
Svatoplukově ulici a vila Anastázie Neherové 
v ulici Pod Kosířem). Jeho návrh na zastavě-
ní olomouckého předměstí, který moderním 

způsobem rozděloval tuto část města na obyt-
nou, centrální a rekreační zónu, nebyl nako-
nec bohužel realizován. 

František Lýdie Gahura (10.10.1891 Zlín 
– 15.9.1958 Brno) – významný architekt, urba-
nista a sochař, hlavní tvůrce moderního Baťova 
meziválečného Zlína. Vyučil se sochařství a štu-
katérství v Uherském Hradišti a poté absolvoval 
Uměleckoprůmyslovou školu v  Praze a obor 
architektura na Akademii výtvarného umění 
v Praze, kde byl žákem Jana Kotěry. Oženil se se 
svojí spolužačkou Lýdií Rousovou a její křestní 
jméno převzal jako uznání jejího podílu na své 
tvorbě. Díky Gahurovi se stal Zlín městem s cí-
lenou urbanistickou koncepcí a získal i svůj ty-
pický výraz díky Gahurovým architektonickým 
návrhům (např. Baťova nemocnice, zlínská 
radnice, tovární budovy fi rmy Baťa, školy a do-
movy mládeže a celé obytné čtvrti zaměstnanců 
Baťových závodů), kde většina staveb vychází 
z  jeho konceptu zlínského monolitického žele-
zobetonového skeletu o rozměrech 6,15 metru x 
6,15 metru se sloupy kruhového průřezu, s výpl-
ní ze skla a režných cihel. Je také autorem busty 
a náhrobku Tomáše Bati na lesním hřbitově ve 
Zlíně a památníku Tomáše Bati tamtéž a v Pro-
stějově je spoluautorem sochy prezidenta T. G. 
Masaryka na náměstí před Novou radnicí.

Emil Tranqullini (27.3.1884 Vídeň – 
22.11.1955 Innsbruck) – rakouský architekt, 
působící ve Vídni a v Brně. Po studiích praco-
val zpočátku jako asistent Maxe Ferstela na 
Technickém učení ve Vídni, poté jako samo-
statný architekt ve Vídni a v Brně. Od roku 
1920 děkan a od roku 1929 rektor německé 
techniky. Byl členem Moravského uměleckého 
spolku (Mährischer Kunstverein), zabývající-
ho se pořádáním pravidelných výstav, náku-
pem uměleckých děl, podporou výtvarných 
umělců, popularizací umění v širších vrstvách 
moravské společnosti a prováděním systema-
tických průzkumů moravských uměleckých 
památek. Do dějin Prostějova se nechvalně 
zapsal v letech 1942-1944 plány na přestav-
bu prostějovského Národního domu, která 
měla za cíl v duchu německého nacionálně-
-socialistického neoklasicismu zcela vymazat 
originálnost a hodnoty Kotěrovy architektury. 
Přestavba se nakonec naštěstí uskutečnila 
pouze částečně a zasáhla především interié-

ry objektu. V nedávné době byla při obnově 
Národního domu jeho velké části vrácena 
původní tvář.

Josef František (7.10.1914 Otaslavice 
– 8.10.1940 Cuddington Way) - četař čes-
koslovenské armády, stíhací pilot. Do česko-
slovenského letectva vstoupil v roce 1936, po 

okupaci v březnu 1939 uprchl do Polska a 
vstoupil do polského vojenského letectva. Po 
napadení Polska nacistickým Německem 
byl během bojů 20. září 1939 sestřelen a po 
porážce Polska se přes Rumunsko dostal do 
Francie, kde údajně sestřelil v bojích něko-
lik německých letadel, a nakonec do Anglie. 
Tam byl zařazen do 303. polské letecké peru-
tě a stal se nejúspěšnějším stíhačem v letecké 
bitvě o Británii, když během 28 dnů sestřelil 
17 nepřátelských letadel. Zahynul během 
hlídkového letu a byl pohřben na hřbitově 
polského vojenského letectva v  anglickém 
Northwoodu. Jako vůbec první cizinec obdr-
žel dvakrát britskou medaili Distinguished 
Flying Medal se stužkou.

Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí oddělení 
památkové péče stavebního úřadu MěÚ 

Prostějov
Fotografi e: Státní okresní archiv
Prostějov, Narodowe Archiwum 

Cyfrowe (Polsko)
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Prostějov od vzniku Československa do konce druhé světové války

Víte, že:
Pro zásobování vodou a rekrea-

ci prostějovských obyvatel sloužila 
plumlovská přehrada, dokončená roku 
1932? Přehrada vznikla na říčce Hlou-
čele na místech bývalého Zlechovského 
a Stichovického rybníka. Její sypaná 
hráz má délku 465,5 m a výšku 17 m, 
rozloha přehrady je 68 ha a přehrada 
pojme celkem přes 5,5 milionu krych-
lových metrů vody.

V roce 1922 byla v Prostějově zahá-
jena výstavba vojenského letiště a po 
roce 1925 sem byla z  Chebu přesunu-
ta vojenská letecká škola? V listopadu 
1935 pak byla zahájena výstavba nové-
ho letiště u Stichovic (letecký provoz 
na něm započal o dva roky později). 
Prostějovským vojenským leteckým 
učilištěm prošla řada letců, kteří po ob-
sazení země fašisty bojovali na zahra-
ničních frontách, například František 
Peřina, Zdeněk Škarvada, otaslavický 
rodák Josef František a další. Dnes mají 
prostějovští letci pomník na městském 
hřbitově.

Rozsáhlá výstavba a rozvoj města ve 
20. letech vedly ke značnému zadlužení 
města? Ke snížení trvajících rozpoč-
tových schodků byli občané zatěžo-
váni dalšími a vyššími poplatky, např. 
přirážkou na domovní daň (125%) 
nebo přirážkou na další nepřímé daně 
(300%). V roce 1933 činily dluhy města 
asi 55 milionů Kč, což odpovídalo hod-
notě veškerého nemovitého městského 
majetku.

V  roce 1928 byl otevřen moderní 
sokolský stadion s koupalištěm a tě-
locvičnou na Kostelecké ulici, kde se 
od té doby konaly všechny významné 
sokolské akce? Před několika lety byl 
areál koupaliště pro nevyhovující stav 
uzavřen (2006), ale v  současné době 
připravuje jeho stávající vlastník, 
město Prostějov, jeho rekonstrukci a 
znovuotevření. V  novém moderním 
areálu má být, mimo jiné, padesáti-
metrový bazén, brouzdaliště pro děti, 
mělký bazén pro batolata, převlékár-
na a bistro.

Josef František

Přísaha Volkssturmu (německé lidové domobrany) na Masarykově náměs-
tí (1945).

Rumunská vojska na Masarykově náměstí (květen 1945)
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Město Prostějov uspělo ve výzvě č. 
69 Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost, která je zaměřená 
na vzdělávání úředníků územních 
samosprávných celků s  projektem 
„Vzděláváním zaměstnanců Městské-
ho úřadu Prostějov k  efektivní a přá-
telské veřejné správě“. Na základě Roz-
hodnutí Ministerstva vnitra ČR byla 
městu Prostějov poskytnuta dotace 
z  Evropského sociálního fondu v  cel-
kové  výši 3.686.125.- Kč. Rozpočtový-

mi prostředky města Prostějova bude 
kryto 650.492.- Kč. Cílem projektu 
je růst kvality poskytování veřejných 
služeb občanům, což je ze strany ve-
řejnosti hodnoceno především na 
základě znalostí, přístupu a vstříc-
nosti úředníků. Pro realizaci projektu 
byly po analýze vzdělávacích potřeb 

úředníků vybrány 4 hlavní oblasti, 
ve kterých bude probíhat vzdělávání: 
Projektové řízení, Právo a legislativa, 
Komunikační a prezentační doved-
nosti, Řízení a rozvoj lidských zdrojů. 

V průběhu projektu bude realizováno 
celkem 60 kurzů, kterými projde až 
1235 účastníků. Odborné vzdělávání 
bude řešit realizační tým ve spolupráci 
s  externími odborníky na danou pro-
blematiku. Projekt svou náplní bude 
směřovat k  posílení institucionální 
kapacity a zlepšování výkonu veřejné 
správy a veřejných služeb.

Projekt III – Vzdělávání zaměstnanců k efektivní a přátelské veřejné správě 

Co je to vlastně model CAF?
Model CAF (z anglické zkratky 

Common  Assessment Framework 
= jednotný sebehodnoticí rámec) je 
jedna z  mnoha metod řízení kvality. 
Byla vyvinuta speciálně pro potřeby 
organizací veřejného sektoru a re-
spektuje tedy jejich specifický cha-
rakter.  Městský úřad Prostějov byl 
jedním z  prvních obecních úřadů, 
který se rozhodl v  roce 2004 danou 
metodu použít.  

Proč metoda CAF?
Byla a je to jistá alternativa stan-

dardu ISO, který byl zaváděn původ-
ně zejména v  soukromých firmách. 
Jde o to, že i úřad by se měl přede-
vším vnímat  jako organizace službu 
poskytující a jako taková tedy musí 
mít snahu neustále přemýšlet o tom, 
co a jak by se dalo v  rámci její pů-
sobnosti změnit, zlepšit – a to jak 
směrem k občanům a dalším zainte-
resovaným stranám, tak i dovnitř – 
k zaměstnancům a dalším zdrojům.

Jak sebehodnocení probíhá?
Tajemníkem úřadu byl jmenován 

9 členný  tým z  řad zaměstnanců 
města zařazených do městského 
úřadu, který bude podle standardně 
nastaveného modelu hodnotit, jaké 
má úřad vytvořeny předpoklady 
pro poskytování služeb (od systému 
řízení, přes strategie a plánování, 
lidské, finanční a další zdroje, part-
nerství a procesy) a jakých dosahu-
je výsledků. Na základě popsaného 
stavu a  dosažených výsledků jsou 

jednotlivá kritéria vyhod-

nocena podle postupů stanovených 
mezinárodní metodikou, čímž je 
stanoven stupeň realizace předpo-
kladů a úroveň dosažení cílů. Fak-
tickým výsledkem je nejen souhr-
ná sebehodnoticí zpráva, která by 
měla obsahovat mimo jiné i vytipo-
vání  oblasti pro zlepšování, ale ze-
jména plán zlepšování  - tj. vytýče-
ní takových úkolů, jejich dosažení 
by mělo činnost úřadu zlepšit – a to 
za optimálních zdrojů s  dosažením 
maximálního efektu zlepšení.

Bylo řečeno, že letos proběh-
ne již 6. kolo sebehodnocení. Jaké 
konkrétní výsledky sebehodnocení 
mohli zejména občané v  uplynu-
lých letech na úřadě vnímat?

Těch kroků ve prospěch občanů 
bylo nemálo. Úřad se začal syste-
maticky a systémově zajímat o to, 
jak občané kvalitu poskytovaných 
služeb vnímají – byl zaveden sys-
tém průzkumu spokojenosti občanů 
s  poskytovanými službami na úřa-
dě, bezbariérový přístup na většinu 
pracovišť úřadu, byl a je neustále 

zdokonalován informační systém, 
byla zavedena bezplatná telefonní 
linka,  na odboru dopravy byl za-
veden objednávkový a vyvolávací 
systém, byla realizována myšlenka 
pojízdného úřadu, a mohli bychom 
pokračovat.

Kolik finančních prostředků 
bude k  realizaci sebehodnocení za-
potřebí?

Na rozdíl např. od zavedení stan-
dardizace dle  ISO norem implemen-
tace modelu CAF nevyžaduje žádné 
mimořádné náklady.  

 A nehrozí, že by si úřad příliš 
fandil a hodnocení nebylo tak zcela 
objektivní?

 Taková možnost  samozřejmě po-
tenciálně existuje. Nicméně v  minu-
lých letech jsme si ověřili, že jestliže 
tým navrhne nějaká opatření, která 
by mohla vést ke zlepšení činnosti 
úřadu, tak to není vedením úřadu 
vnímáno tak, že dosud vše bylo dě-
láno nesprávně a neefektivně. Tak-
že pokud chceme něco změnit, pak 
nemá cenu si lhát sami sobě a kon-
krétně navrhnout, co by bylo pro čin-
nost úřadu přínosné, ať již směrem 
ke klientům nebo i dovnitř – k  za-
městnancům.

I když sebehodnocení ještě neby-
lo zahájeno, víte již dnes o nějaké 
oblasti, která by zasluhovala pozor-
nost?

O jedné systémové věci víme. Sou-
visí to s tím, že jedna věc je prosadit 
a realizovat nějakou aktivitu, která 
má přinést zlepšení a druhá věc je 

systematické prověřování toho, zda 
v  rámci daného procesu bylo prove-
deno vše optimálně, zda a do jaké 
míry byla naplněna očekávání.  Takže 
i tím se budeme do určité míry zabý-
vat v rámci sebehodnocení.

Jsou úřady, které tuto metodu 
CAF aplikují, nějakým způsobem 
oceňovány?

Především je nutno říci, že vedení 
úřadu se rozhodlo  model CAF vy-
užívat, protože chce činnost úřadu 
systematicky zlepšovat,. Takže  získá-
ní  nějakého ocenění  není určitě tím 
rozhodujícím motivem. Je ale prav-
da, že  Ministerstvo vnitra také pro 
rok 2011 vyhlásilo cenu za kvalitu a 
inovaci ve veřejné správě, do které se 
přihlásilo i město Prostějov. Byla by 
totiž jistě škoda nevyužít  možnos-
ti  bezplatného externího posouzení  
výsledků sebehodnocení nezávislým 
hodnotitelem a koneckonců účast 
v  soutěži s  sebou přináší i možnost 
se porovnat s ostatními městy a úřa-
dy a také prezentovat to, co se nám 
podařilo.  V  minulosti Prostějov byl 
v této rezortní soutěži MV několikrát 
oceněn m.j. i za aplikaci a realizaci 
modelu CAF. Získání ceny i v  letoš-
ním roce by jistě bylo příjemné, ale 
smysl sebehodnocení vnímám přede-
vším v tom, že můžeme systematicky 
posoudit, zdali to, co děláme, děláme 
správným způsobem.

Za sebehodnotící tým
 Ing. Antonie Orálková

Školení v Habru
Ve dnech 3.10. - 6.10.2011 probíhají v učebně 

Habro v přízemí Internetové kurzy pro zdravot-
ně postižené, dotované z Konta Bariery Nadace 
Charty 77. Ve čtyřech dnech se bude probírat In-
ternet jako zdroj informací, Internet jako zdroj 
komunikace, Internet jako zdroj poučení a zábavy 
a Tvorba vlastních www. Přihlášky buď prostřed-
nictvím www.habro.cz nebo na tel. 608/403010. 
Cena za celý kurz je symbolická - 50 kč. Vzhledem 
k omezené kapacitě mají přednost vozíčkáři, zdra-
votně postižení s průkazem TP a jejich doprovod.

Na Městském úřadě Prostějov proběhne již
pošesté sebehodnocení dle modelu CAF

Městský úřad Prostějov bude v krátké době realizovat další kolo sebehodnocení dle modelu CAF.  

28. září 201128. září 20111212
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Aplaus 2011 mapuje zákruty umanutosti umělců
Jiří Langmajer,

Klára Issová, Bole-

slav Polívka, Pavel

Liška, Petr Vach-

ler, Jiří Pecha,

Emília Vášáryová,

Zuzana Fialová, Ondřej Kavan, Kateřina

Macháčková či Zuzana Slavíková. To jsou

jen nejzvučnější jména hereckých hvězd,

které se v Prostějově v říjnu představí v

rámci  4. ročníku divadelní přehlídky

Aplaus.

Pořadatelé z Městského divadla v Prostějově

a marketinkové společnosti TK plus pozvali

tentokrát pražské Divadlo Pod Palmovkou s

inscenací Mefisto, bratislavskou Arénu s

představením 33 variácií a brněnské Divadlo

Bolka Polívky, které uvede divadelní přímý

přenos Český lev.

„Tři inscenace divadelní přehlídky Aplaus

2011 mapují zákruty umanutosti umělců v

konfrontaci s lidskou smrtelností. Vášnivé

ambice divadelníků, filmových tvůrců či

hudebních skladatelů poskytují skvělý materi-

ál pro vykreslení nevyzpytatelnosti lidského

počínání i krajních poloh lidských povah,“

charakterizovala zaměření zvolených titulů

ředitelka Městského divadla v Prostějově

Alena Spurná. Jednotlivá představení Aplausu

hledají podle jejího mínění odpovědi na tyto

otázky: „Co je motorem lidského snažení?

Jakou cenu má úspěch? Čím je vykoupena

trýzeň inspirace? Jaká je cena za uměleckou

slávu?“

„Aplausem jsme v roce  2008 navázali na

úspěšnou spolupráci s prostějovským diva-

dlem na oslavách 100. výročí Národního

domu. Tehdy jsme si slíbili, že společně uspo-

řádáme tři ročníky. Letošní čtvrtý Aplaus je

důkazem, že tato původní domluva již nepla-

tí,“ uvedl šéf marketinkové společnosti TK

plus Miroslav Černošek. Už při slavnostním

zahájení loňského ročníku vyjádřil naději, že

prostějovský Aplaus se dočká dvojciferného

čísla.

Ačkoliv říjnové setkání divadel v Prostějově

se konalo teprve třikrát, výčet českých i slo-

venských hereckých hvězd a legend je již

úctyhodný: Milan Lasica, Emília Vášáryová,

Zdena Studenková, Ivana Chýlková, Vilma

Cibulková, Bolek Polívka, Jiří Štěpnička,

Milan Kňažko, Juraj Kukura, Ondřej Vetchý,

Jaromír Dulava, Michal Pavlata, Lucie Žáčko-

vá, Stanislav Zindulka, Nela Boudová, Jitka

Čvančarová a další. Doslova špičkové je i

zastoupení režisérů: Ladislav Smoček,

Roman Polák, Martin Čičvák, Juraj Nvota,

Jana Kališová, Jiří Svoboda, Vladimír Strnis-

ko či Emil Horváth.

Respektovaný podpis nesou také propagační

materiály Aplausu, které od prvního ročníku

vytváří akademický malíř a profesor pražské

akademie Boris Jirků. (eze)

Jen málokdo zná nejkrásnější

kout naší planety s azurově mod-

rým mořem, stále zeleným

pobřežím a s čerstvě zasněže-

nými vrcholky hor!

Leoš Šimánek je známý tím, že rád

dělá neobvyklé věci. Vzdát se

kýženě očekávaného léta 

a vydat se zpět do zimy? Stěží by to

někdo udělal! On však věděl, do

čeho jde. Věděl, že jej 

a jeho rodinu očekává zajímavý

svět, a o to víc v zimě.

Leoš s manželkou Lenkou, synem

Jakubem a dcerou Veronikou

vyrazili na dlouhou cestu, tentok-

rát do Aotearoa – země dlouhého

bílého mraku, jak nazývají Mao-

rové, původní ostrovní obyvatelé

Nového Zélandu, své ostrovy.

Skoro tři měsíce Šimánkovi

důkladně poznávali novozéland-

ské souostroví nacházející se mezi

rovníkem a jižním pólem. V délce

šestnácti set kilometrů se od seve-

ru k jihu řadí celý kaleidoskop

geografických zajímavostí začína-

jící 

u písečných pláží s palmami, také v

zimě kvetoucími ibišky, kolem

gigantických kuželů sopek, gejzírů,

barevných vulkanických jezírek s

vařící se vodou či bublajícím

blátem, podél křišťálově průzra-

čných horských jezer, do velehor

pokrytých ledovci.

Ani tentokrát autor nefotografoval

pouze přírodu, faunu a flóru, ale

věnoval se se svojí rodinou všemo-

žným aktivitám. Vyráželi na

koních, kánoích či kajacích, sjíždě-

li na lyžích zasněžené vulkány nebo

podnikali túry mezi ledovcovými

horami.

Při cestě lodí fjordem Milford

Sound, který se hluboko zařezává

do pobřežního pohoří Jižního ostro-

va, obdivoval a fotografoval Leoš

Šimánek nejkrásnější horu jižní

polokoule Mitre Peak, vypínající se

ve svém zimním hábitu přímo od

hladiny moře do sedmnácti set

metrů výšky.

Nově zpracovanou live-diashow

doplňuje vydání stejnojmenné foto-

grafické knihy – NOVÝ

ZÉLAND: Zimní putování po ost-

rovech přírodních superlativů, kte-

rou nově vydal Leoš Šimánek ve

svém nakladatelství ACTION-

PRESS.

PROSTĚJOV (Út) 4.10., 15.30  a

19.30 hod., Městské divadlo,

Vojáčkovo náměstí 1

Předprodej: Městské divadlo,

Vojáčkovo náměstí 1, tel.: 582

333 390; 

Informační služba, náměstí T. G.

Masaryka 12-14, tel.: 582 329

722;

Regionální informační centrum,

Pernštýnské náměstí 8 (zámek),

tel.: 582 329 723

Více o autorovi, jeho knihách a
diashow najdete na internetových
stránkách: www.leossimanek.cz

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOWSE SEDMI PROJEKTORY

Leoš Šimánek na Novém Zélandu, foto: archiv L.Šimánka

NOVÝ ZÉLAND
Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů



STŘEDA 19. ŘÍJNA
17.30 Rodina je základ státu 
20.00 Elitní zabijáci

ČTVRTEK 20. ŘÍJNA
17.30 Tři mušketýři ve 3D
Koprodukční velkofilm 
Nové, moderní zpracování nadčasového
románu Alexandra Dumase má být evrop-
skou odpovědí na Piráty z Karibiku! 
V hl. rolích: M. Jovovichová, O. Bloom, L.
lerman, R. Stevenson, Ch. Waltz, M.
McFayden. Režie: Paul W. S. Anderson, 110
min, český dabing, premiéra, ŠUP, Mládeži
do 12 let nevhodný
20.00 Tři mušketýři ve 3D 

PÁTEK 21. ŘÍJNA
17.30 Tři mušketýři ve 3D 
20.00 Tři mušketýři ve 3D 

SOBOTA 22. ŘÍJNA
17.30 Tři mušketýři ve 3D 
20.00 Tři mušketýři ve 3D 

NEDĚLE 23. ŘÍJNA
17.30 Tři mušketýři ve 3D 
20.00 Tři mušketýři ve 3D 

PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA
14.00 Autopohádky
ČR 2011, 75 min
17.30 Tři mušketýři ve 3D 
20.00 Tři mušketýři ve 3D 

ÚTERÝ 25. ŘÍJNA
17.30 Tři mušketýři ve 3D 
20.00 Mortem
francouzský mysteriózní thriller 
Jeden z nejzajímavějších franc. filmů roku…
Režie: Eric Atlant, 94 minut, české titulky,
premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

STŘEDA 26. ŘÍJNA
17.30 Tři mušketýři ve 3D
20.00 Mortem 

ČTVRTEK 27. ŘÍJNA
17.30 Johny English se vrací
americká komedie 
Nebezpečí je třeba zesměšnit !!!
V hl.rolích: R. Atkinson, G. Andersonová,
R. Pikeová, D.West. Režie: Oliver Parker,
100 min, české titulky, premiéra, všem pří-
stupný 
20.00 Johny English se vrací 

PÁTEK 28. ŘÍJNA
17.30 Johny English se vrací 
20.00 Johny English se vrací
22.15 Paranormal Activity 3
americký horor
Odhalte tajemství paranormálních aktivit…..
Režie: H. Joost, A. Schulman, české titulky,
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

SOBOTA 29. ŘÍJNA
17.30 Johny English se vrací
20.00 Johny English se vrací
22.15 Paranormal Activity 3

NEDĚLE 30. ŘÍJNA
17.30 Johny English se vrací
20.00 Johny English se vrací      

PONDĚLÍ 31. ŘÍJNA
17.30 Bláznivá, zatracená láska
americká romantická komedie
Láska vás může přinutit dělat bláznivé hlouposti.
V hl. rolích:  S.Carell, R. Gosling.J.
Mooreová, E. Stoneová, režie:  G. Ficarra aj.
Requa, 120 min, české titulky, premiéra,
mládeži do 12 let nevhodný
20.00 Dům
slovensko - české filmové drama   
Otec Imrich má svoje sny. Dcera Eva má
svoje vlastní. Ale život je to, co se děje někde
mezitím…
V hl.rolích: M. Krobot,  J. Bardósova, T.
Medvecká, E. Geislerová, režie: Zuzana
Liová, 100 min, české znění, premiéra,
mládeži do 15 let nepřístupný
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SOBOTA 1. ŘÍJNA
17.30 Green Lantern 3 D
americký akční fantasy film
V nejjasnějším dni i v nejjasnější noci….
V hl.rolích: R. Reynolds, B. Lively, P.
Sarsgaard, A. Bassettová
Režie: Martin Campbell, 105 min, české titul-
ky, premiéra, ŠUP, mládeži do 12 let nevhodný 
20.00 Kamarád taky rád
americká komedie
Košilatá a sexy pouť - v hlavní roli J. Timberlake!
V hl.rolích: J. Tiberlake a Mila Kunisová, W.
Harrelson aj. Režie: Will Gluck, české titulky,
107 min, premiéra, mládeži do 15 let nepří-
stupný 
22.15 Nebojte se tmy
koprodukční horror
Nový horor od Guillerma del Tora!!!
V hl.rolích: K. Holmesová, B. Madisonová 
Režie: Troy Nixey, české titulky, 99 min, pre-
miéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

NEDĚLE 2. ŘÍJNA
17.30 Green Lantern 3 D
20.00 Kamarád taky rád

PONDĚLÍ 3. ŘÍJNA
17.30 Muži v naději
česká komedie 
Nevěra základem šťastného manželství !
V hl.rolích:: B. Polívka, J. Macháček, S.
Stašová, P. Hřebíčková, V. Kerekés režie: J.
Vejdělek, 115 min, repríza, mládeži do 12 let
nevhodný
20.00 Muži v naději 

ÚTERÝ 4. ŘÍJNA
17.30 Muži v naději
20.00 Muži v naději 

Mimořádná událost ! Již 2. záznam
z MET New York v kině Metro 70

STŘEDA 5. ŘÍJNA
18.00 Georges Bizet: CARMEN 
Micaela: Barbara Frittoli, Carmen: Elīna Garanča,
Don Jose: Roberto Alagna, Escamillo: Mariusz
Kwiecien. Diriguje: Yannick Nezet-Seguin, režie:
Richard Eyre Celkový čas: 3 h 40 minut včetně 
1 přestávky. Ve francouzském originále, anglické
i české titulky

ČTVRTEK 6. ŘÍJNA
17.30 Alois Nebel
české filmové drama 
Dlouho očekávaná adaptace kultovního
komiksu. S velkým ohlasem uvedena na MFF
festivalu vBenátkách 
V hl.rolích:: M. Krobot, K. Roden, O. Malý,
T. Voříšková aj. Režie: Tomáš Luňák, 87
minut, premiéra, mládeži přístupný
20.00 Alois Nebel

PÁTEK 7. ŘÍJNA
15.30 Lví král 3D
americký animovaný film 
Nové příběhy lvího prince Simby - tentokráte 3D!
Režie: R. Allers a R.Minkoff, 89 min, český
dabing, premiéra, mládeži přístupný
17.30 Lví král 3 D
20.00 Alois Nebel 
22.15 Nezvratný osud 5

3D
americký horor
Smrti se nevyhneš - pokračování slavné
hororové série….
Režie: Steven Quale, 92 min, české titulky,
premiéra, ŠUP, mládeži do 15 let nepřístupný

SOBOTA 8. ŘÍJNA
15.00 Lví král 3D 
17.30 Lví král 3D
20.00 Alois Nebel 
22.15 Nezvratný osud 5

3D
NEDĚLE 9. ŘÍJNA
15.00 Lví král 3 D 
17.30 Lví král 3 D
20.00 Alois Nebel 

PONDĚLÍ 10. ŘÍJNA
14.00 Gulliverovy cesty 
UK 2010, 102 min, režie: R. Letterman
17.30 Jeden den
americká romantická komedie
Ten nejlepší film pro babí léto !!!
V hl.roli A. Hathawayová a J. Sturgess režie:
L. Scherfig, 107 min, české titulky, premiéra,
mládeži přístupný
20.00 Kůže, kterou nosím
španělské filmové drama
Tvář nás definuje….
V hl. roli A. Banderas, režie: P. Almodóvar,
118 min, české titulky, premiéra, mládeži do
15 let nepřístupný

ÚTERÝ 11. ŘÍJNA
17.30 Jeden den
20.00 Kůže, kterou nosím 

STŘEDA 12. ŘÍJNA
17.30 Jeden den
20.00 Kůže, kterou nosím 

ČTVRTEK 13. ŘÍJNA
17.30 Rodina je základ státu
české filmové drama
Nový film Roberta Sedláčka !
V hl.rolích: I. Chmela, E. Vrbková, M. Finger,
S. Babčáková, M. Taclík, J. Budař, K. Slámová
režie: Robert Sedláček, 106 min, premiéra,
mládeži do 12 let nevhodný
20.00 Rodina je základ státu 

PÁTEK 14. ŘÍJNA
15.30 Šmoulové 3 D
americký kombinovaný film 
Gargamel je vypudil z rodné vesničky a ocitli se...
v New Yorku !!!
Režie: R. Gosnell, 102 min, český dabing,
repríza, mládeži přístupný 
17.30 Šmoulové 3 D 
20.00 Rodina je základ státu 

SOBOTA 15. ŘÍJNA
15.00 Šmoulové 3 D 
17.30 Šmoulové 3 D 
20.00 Rodina je základ státu 

NEDĚLE 16. ŘÍJNA
15.00 Šmoulové 3 D 
17.30 Šmoulové 3 D 
20.00 Rodina je základ státu 

PONDĚLÍ 17. ŘÍJNA
17.30 Rodina je základ státu
20.00 Elitní zabijáci
americký thriller
Ať přežije ten nejlepší 
V hl.rolích: R. De Niro, C. Owen, J. Statham 
Režie: G. McKedry, 100 min., české titulky,
premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

ÚTERÝ 18. ŘÍJNA
17.30 Rodina je základ státu 
20.00 Elitní zabijáci

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

BIO KORUNA

Kulturní klub DUHA    Školní 4, PV, tel.: 582 329 622, 582 340 507

SOBOTA 1. ŘÍJNA 
15.00 Krtek a hodiny
pásmo pohádek
17.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna
USA, 137 min. Akční/Dobrodružný. Režie:
Rob Marshall. Hrají: Johnny Depp, Penélope
Cruz
20.00 Piráti z Karibiku:

Na vlnách podivna

STŘEDA 5. ŘÍJNA 
15.00 Králova řeč
V. B./Austrálie/USA, 2010  118 min. Drama.
Režie: Tom Hooper. Hrají: Colin Firth,
Geoffrey Rush a další

SOBOTA 8. ŘÍJNA 
15.00 Na vlásku
USA, 2010, 92 min. animovaný. Režie: Byron
Howard, Nathan Greno. Hudba: Alan Menken
17.30 Na vlásku
20.00 Czech Made Man
Česko, 90 min. komedie/drama. Režie:
Tomáš Řehořek. Hrají: Jan Budař, Kateřina
Brožová a další

SOBOTA 15. ŘÍJNA 
15.00 Auta 2
USA, 110 min. animovaný
17.30 Auta 2
20.00 Zkažená úča
USA, 92 min. komedie.

SOBOTA 22. ŘÍJNA 
15.00 Krtek a medicína
pásmo pohádek
17.00 Lidice
Česko/Polsko, 126 min. Drama/Válečný.
20.00 Lidice

SOBOTA 29. ŘÍJNA 
15.00 Krtek a orel
pásmo pohádek
17.30 Fimfárum 3
Česko, 75 min. Loutkový/Pohádka. Režie:
Vlasta Pospíšilová, Kristina Dufková, David
Súkup. Hrají: Jan Werich, Jiří Macháček a
další
20.00 Rychle a zběsile 5
USA, 130 min. akční/Krimi/Drama. Režie:
Justin Lin. Hrají: Vin Diesel, Paul Walker a
další

BIO SENIOR
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Rodinná komedie, ve které se pojí animova-

ný i hraný film, uvádí na plátna kin všem

dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý

čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich

vesničky a během následného pronásledo-

vání všichni společně projdou kouzelným

portálem, který je zavede do našeho světa,

přímo doprostřed newyorského Central

Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát

hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat

zpátky domů do vesničky dříve, než je

Gargamel znovu vystopuje.

Odlehčenou náladu babího léta podtrhne sym-

patický snímek JEDEN DEN s Anne

Hathaway a Jimem Sturgessem v hlavních

úlohách, který vstupuje do kin 6. října.

Předlohou filmu s neobyčejným příběhem o

neobyčejném vztahu byl celosvětový bestsel-

ler Davida Nichollse, který nedávno vyšel i u

nás.

Emma (Hathaway) a Dexter (Sturgess) se

vídají celých dvacet let, každý rok spolu ale

stráví jen jeden den. Seznámili se na večírku po

jejich společné promoci 15. července 1988, i

přes vzájemné sympatie ale zůstávají jen

přátelé. Každý následující 15. červenec odha-

luje, jak se oba za rok změnili, odkrývá jejich

úspěchy i prohry, navzájem se svěřují se svými

zážitky, problémy a nevydařenými láskami.

Po letech strávených hledáním štěstí a poro-

zumění - ale také dospíváním a dozráváním -

si Emma i Dexter začínají uvědomovat, že klíč

k opravdové lásce a spokojenosti mají celou

dobu na dosah ruky.

JEDEN DEN Režie: Lone Scherfig

Dlouho očekávaná adaptace kultovního

komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava

Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s

atmosférou podobnou filmům jako Scanner

Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k

jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák

poprvé v české kinematografii rotoscoping,

unikátní technologii kombinující kreslený a

hraný film. Příběh filmu začíná na podzim

roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v

Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois

Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý

samotář, kterého čas od času přepadne

podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje

Dorothe (Tereza Voříšková), oběť zločinu

spáchaného při odsunu Němců z pohraničí

po 2. světové válce. Šedivé dny na nádraží v

Bílém Potoce na sklonku socialismu líně

plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha)

společně se svým otcem (Alois Švehlík)

kšeftují s důstojníky sovětské armády.

Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne

tajemný Němý (Karel Roden), který překro-

čí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil

svoji matku. Halucinace Nebela nakonec

přivedou do blázince a přijde o místo výpra-

včího. Po propuštění se vydá do Prahy hle-

dat jinou práci u dráhy a na Hlavním nádra-

ží potká svou životní lásku, toaletářku Květu

(Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne

vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal s

Němým a souboj s temnými stíny minulos-

ti dovedl do konce.

ALOIS NEBEL Režie: Tomáš Luňák

Když vám hoří půda pod nohama, není

nad rodinný výlet. Libor (Igor Chmela),

bývalý učitel dějepisu, který dosáhl

vysokého manažerského postu ve výz-

namném finančním ústavu, si řadu let spo-

kojeně žije společně se svou rodinou v

luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný

život ale netrvá věčně a na povrch začnou

vyplouvat machinace s penězi klientů,

týkající se celého vedení banky. Libor se

následně ocitá v dohledu policejních vyše-

třovatelů, kteří mu začnou tvrdě šlapat na

paty. Snaží se uniknout před hrozícím

vězením a oddálit osvětlení celé situace

své nic netušící manželce (Eva Vrbková).

Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy

pod záminkou společné dovolené odveze

celou rodinu na jižní Moravu. Prchání

před spravedlností se stane cestou plnou

hledání ztracených vztahů nejen mezi

„uprchlíky“, ale také s jejich spolužáky z

vysoké školy (Jiří Vyorálek, Simona

Babčáková), které náhodou potkávají a

kteří žijí své „obyčejné“ životy v okres-

ním městě. Po krátké době ale policie

odhaluje další souvislosti včetně místa,

kde se rodina nachází, což odstartuje sku-

tečné rodinné drama a stále se zrychlující

cestu – před spravedlností i pod povrch

vztahů v rodině.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU Režie:Robert Sedláček

Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila

Kunis) rozhodně nemají na usedlý život ani

pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie,

zaměstnaná jako hledačka nových příležitos-

tí, vyzkouší své umění na uměleckém ředite-

li Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví,

aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku,

uvědomí si oba, že jsou si velice podobní.

Každý z nich má za sebou tolik zkrachova-

lých vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit

lásku z hlavy a starat se jen o zábavu.

Jakmile se tedy Dylan přestěhuje do New

Yorku a začnou se spolu vídat častěji, užívají

si spoustu legrace a sdílejí přesvědčení, že

láska je jen mýtus z hollywoodských filmů.

A právě tehdy se rozhodnou vyzkoušet báje-

čně sexy a uvědoměle dospělý experiment.

Mohou dva kamarádi, kteří se teprve nedáv-

no poznali, nejsou zadaní a pohrdají závazky,

ze svého kamarádství vytěžit ještě o něco

víc? Rozšíří-li své přátelství o příležitostný,

zcela nezávazný sex „bez jakýchkoliv

emocí“, dokáží se vyhnout všem úskalím,

která se nutně objevují, pokud někdo začne

být víc než pouhý kamarád?

Jako dva lidé, kteří se dobře orientují v nud-

ných zápletkách romantických komedií, by

Dylan a Jamie asi neměli být tak docela

zaskočeni tím, že se jejich odvážný nápad

promění v košilatou a sexy pouť do nepro-

bádaných území, na které se sobě navzájem i

svému okolí odhalí více, než kdy plánovali.

KAMARÁD TAKY RÁD Režie:Will Gluck

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou králo-

vnu, když agent 007 James Bond zrovna leží

u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je

na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy

zbourá, než by je vydal nepříteli všanc.

Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana

Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimo-

řádným rejstříkem grimas a silným magnetem

na katastrofy všeho druhu.

Po poslední takové „nehodě“ se více méně

dobrovolně uchýlil do tibetského kláštera, kde

kromě vnitřního míru hledá esprit pravého

bojovníka. Až tady si ho najdou mateřské tajné

služby, které se právě řítí do kolosálního prů-

švihu. Na oficiální návštěvu Velké Británie se

chystá čínský premiér, pro kterého má jít podle

zaručených informací o úplně poslední cestu v

jeho životě, nepočítáme-li tu na hřbitov. A pro-

tože se šéfová MI7, Pamela Thorntonová

(Gillian Anderson), nemůže na nikoho spoleh-

nout, neboť se to v jejím revíru hemží dvoji-

tými agenty, kteří jsou do plánovaného aten-

tátu zapojení, vsadí vše na jednu kartu – na

Johnnyho Englishe. Ten po návratu z azylu zji-

šťuje, že se doba radikálně změnila. Šéfuje mu

ženská bez smyslu pro humor, která odmítá

tolerovat jakékoliv výstřelky, a proto mu

pořídí dozor v podobě urputného agentského

zelenáče, agenta Tuckera (Daniel Kaluuya).

Pracovní negativa naštěstí vyvažuje krásná

psycholožka Kate Sumner (Rosamund Pike),

do jejíhož dobývání se English pustí s vervou

sobě vlastní. Stejně vehementně se vydá po

stopách organizátorů globálního spiknutí proti

čínskému premiérovi, zcela v souladu s osob-

ním mottem: „Katastrofy lze tolerovat,

neúspěch nikoliv.“

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ Režie:Oliver Parker

ŠMOULOVÉ 3D Režie:Raja Gosnell
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Pořádá kapela Létající rabín ve spolupráci s Městským divadlem a Městem Prostějov

Říjen

1. 10. sobota přednáškový sál 19 hodin KLEC

Legendární kapela z Prahy. Svérázní průkopníci klezmeru v Čechách. (příčná flétna,

saxofon, akordeon, el. kytara, bicí, baskytara). www.klec.cz

22. 10. sobota přednáškový sál 19 hodin NACHES

Vynikající klezmerský ansámbl z Ostravské univerzity.(klarinet, housle, koncertina,

kontrabas, zpěv). http://adash.osu.cz/naches.php

Listopad

4. 11. pátek přednáškový sál 19 hodin SIMCHA

Převážně dívčí klezmerová kapela z Ostravy, kterou musíte slyšet i vidět. (housle,

příčná flétna, akordeon, viola, kontrabas). www.simcha.cz

19.11. sobota přednáškový sál 19 hodin HA CHUCPA

Klezmer, židovství, hledání idnetity...  Známý soubor z Brna. (klarinet, housle, hoboj,

violoncello, akordeon, klavír, zpěv). www.hachucpa.estranky.cz

Prosinec

21. 12. středa divadelní sál 19 hodin LÉTAJÍCÍ RABÍN

Slavnostní koncert domácího (prostějovského) ansámblu, který slaví 10 let!.

www.letajicirabin.cz

HÁNÁCKÉ 
JERUZALÉM

Hudební festival židovských inspirací
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

vycházka pro rodiny s dětmi
i ostatní veřejnost
Putování s Pramínkovou vílou
KDY: sobota 1. října
KDE: odjezd autobusem v 7:55 z aut. nádr.
(stanoviště č. 10), vystoupíme na zastávce
Na Pohodlí 
Společně s Pramínkovou vílou potkáme v
lese spoustu strašidel, u kterých budeme plnit
tajuplné úkoly. Vycházka povede z Pohodlí
po zelené značce směr Ptení kolem 2 stu-
dánek. Dále pokračujeme krajem lesa do
Ptenského Dvorku. Délka trasy 6 – 7 km.
Návrat do Prostějova vlakem v 15 hod.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 3. října od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov  
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny. 

akce na pomoc přírodě
Úklid Hloučely a Jablečná slavnost
KDY: sobota 8. října od 9:00
KDE: biokoridor Hloučela, sraz u občer-
stvení U Abrahámka
Tradiční podzimní „úklid“ obou břehů říčky
Hloučely. S sebou: pracovní rukavice a staré
igelitové tašky. Po skončení úklidu bude pro
účastníky zajištěno občerstvení u ohýnku.
Po skončení úklidu následuje Jablečná slav-
nost – ochutnávka různých odrůd a jable-
čných moučníků. Pro děti (a nejen pro ně)
budou připraveny hravé aktivity.

osvětová akce pro veřejnost
Den stromů
KDY: sobota 15. října od 9:00 do 12:00
KDE: nám. TGM v Prostějově
V rámci celosvětové akce Den stromů
proběhnou na nám. TGM aktivity pro všech-
ny věkové skupiny. Informace pro dospělé,
ankety a testy o stromech, hravé a naučné
aktivity pro děti. Ve spolupráci s Okrašlova-
cím spolkem a Vojenskými lesy.

tvořivá dílna
Keramika 
KDY: pondělí 17. října od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov  
Pracovní oblečení s sebou.
Poplatek 100 Kč za osobu na 2 pracovní
hodiny.

akce pro třídy II. stupně ZŠ
Den stromů pro školy
KDY: úterý 18. října od 8:30 do 12:00
KDE: Kolářovy sady v Prostějově
Přírodovědná stezka pro žáky II. stupně základ-
ních škol. Poznávání stromů v parku, zajíma-
vosti o životě stromů, hravé aktivity a testíky. 
Stezka je určena vždy pro jednu třídu a
začíná každou půlhodinu od 8:30 do 12:00
hodin. Nutno se předem přihlásit na
iris@iris.cz nebo telefonicky 582 338 278.

expedice
Pátrání po pramenech na Protivanovsku
KDY: neděle 23. října
KDE: sraz v Protivanově v 9 hod. na hlavní
křižovatce u Pohostinství Alfa
Výjezd vlastními auty do okolí Protivanova a
Bukové, pátrání po pramenech Punkvy, Velké
Hané, Zábrany, Huťského potoka, Bukového
potoka a Bílé vody. Větší přesuny absolvuje-
me auty, hledání pramenů samozřejmě pěšky.  
Nutné předchozí přihlášení na iris@iris.cz

anebo na tel. 603 730 594. volná místa v
autech můžeme operativně obsadit dalšími
zájemci bez vlastních aut.

akce pro žáky ZŠ
Dobrou noc, ježku
KDY: pondělí 24. října a pondělí 1. listo-
padu od 8:30 do 12:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov 
Povídání o zimních „spáčích“ a „nespáčích“.
Navštíví nás také živý ježek - dozvíte se, čím se
živí, kde spí a co byste měli dělat, když na pod-
zim nebo v zimě najdete malého ježka. 
Cena: 20 Kč na žáka. Program trvá 60 minut. 
Nutno se předem objednat na iris@iris.cz
nebo na 582 338 278.

akce pro pedagogy i veřejnost
Prostějovské parky a památné stromy
KDY: úterý 25. října, od 9:00 do 15:00 hod.
KDE: začátek v Kovárně Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov 
Tematická přednáška o prostějovských par-
cích a památných stromech, představení
metodických materiálů pro školy na téma
prostějovské parky.
Následovat bude vycházka s odborným prů-
vodcem po parcích Prostějova, která bude
doplněna praktickými ukázkami využití pra-
covních listů.
Seminář je zdarma. Drobné občerstvení
zajištěno. Na akci je třeba se přihlásit na
iris@iris.cz nebo na čísle: 582 338 278.

vycházka
Studánková vycházka z Malého Hradiska 
KDY: pátek 28. října (státní svátek)
KDE: odjezd v 8:25 z aut. nádraží (stanovi-
ště č. 11) do Malého Hradiska
Studánková vycházka kolem 5 až 6 studánek
bude přerušena u památného Sečského buku.
Zde se zastavíme u blízké staré jedle a připo-
jíme se k pokusu o vytvoření celorepublikové-
ho rekordu v sázení stromů. Vysadíme v její
blízkosti několik mladých jedliček. Možnost
oběda v pohostinství v Seči. Dále pokračuje-
me směrem k Oklukám a před nimi odbočíme
směr Pohodlí. Délka trasy cca 11 km. Návrat
autobusem do Prostějova v 16:45.

tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 31. října od 16:00 do 18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov  
Pracovní oblečení s sebou.Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny. 

akce pro veřejnost
Sovy mezi námi
KDY: pátek 4. listopadu od 16:00 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov  
Beseda o sovách i setkání s některými z nich.
Paní Věra Malátková z České Třebové před-
staví živé exponáty ze záchranné stanice
Charlie. Dozvíte se spoustu zajímavostí o
těchto nočních ptácích. Cena: 30 Kč na osobu

Akce finančně podpořili:
Město Prostějov,

ESF a MŠMT v rámci projektu
Přírodě OK 2,

MŽP v rámci projektu
„Od pramene až k nám“,

ČSOB prostřednictvím Nadace VIA,
Nadační fond Veolia a

Nadace Partnerství v rámci
Blokového grantu - Fondu pro NNO

7. 10. 18:00 - 22:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

9.10. 17.00 HODIN - BENEFICE S KVĚTOU FIALOVOU
Příjemně strávený podvečer s populární herečkou a čerstvou držitelkou ceny 
Thálie s paní Květou Fialovou. Vždy optimisticky naladěná herečka nám dovolí 
nahlédnout do svého dětství a soukromí, vzpomene na herecké začátky, 
pobaví nás perličkami z natáčení a podělí se s námi o životní moudra.
Účinkují: Květa Fialová, Jan Lorman. Produkce: Umělecká agentura Pierot. Vstupné: 120,- Kč
Předprodej a prodej vstupenek v pokladně kina Metro 70.

14.10. 20:00 HODIN  TANEČNÍ VEČER NA ZAHÁJENÍ  PROSTĚJOVSKÉ TANEČNÍ SEZÓNY
K tanci hraje skupina MELODIKA Vladimíra Chromce. Ukázky  společenských tanců TS  Dany Hubené. Vstupné: 100,-  Kč

18.10. 9.00 A 10.15 HODIN - KUK A CUK ATAKDÁLE 
(Hudební divadlo pro děti KUK & CUK)
Komponovaný pořad plný hudby, písniček, scének, vtipných dialogů a klaunských hudebních výstupů. 
Děti se na písničkách lidových i zcela nových přesvědčí, že KUK umí hrát nejen na spoustu "běžných" nástrojů jako jsou
klávesy, trumpety, minisaxofony, pozoun, klarinet, ale že  umí použít i zcela netradiční hudební nástroje - například
ovčí zvonce, valchu, plechový trychtýř - raritní kuksafon, beraní roh a další. V pořadu nechybí ani pohádky, i když
KUK a CUK si je upravují trochu netradičně a po svém. 
Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

19.10. 9.00 A 10.15 HODIN - KUK A CUK ATAKDÁLE 
(Hudební divadlo pro děti KUK & CUK)
Komponovaný pořad plný hudby, písniček, scének, vtipných dialogů a klaunských hudebních výstupů. 
Děti se na písničkách lidových i zcela nových přesvědčí, že KUK umí hrát nejen na spoustu "běžných" nástrojů jako jsou
klávesy, trumpety, minisaxofony, pozoun, klarinet, ale že  umí použít i zcela netradiční hudební nástroje - například
ovčí zvonce, valchu, plechový trychtýř - raritní kuksafon, beraní roh a další. V pořadu nechybí ani pohádky, i když
KUK a CUK si je upravují trochu netradičně a po svém. 
Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. Skupina

21.10. 18:00 - 22:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN PRO SENIORY
K tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce. Vstupné: 60 Kč

17.10.  - 8. 211. JANO KÖHLER  OBRAZY
Vernisáž  výstavy 17.10.2011  v 17:00 hodin
Výstavy jsou otevřeny denně od 9.00 do 13.00 hodin, při filmových projekcích a večerních klubových akcích dle pro-
gramu v klubu. Prohlídku výstavy je možné dohodnout mimo uvedenou dobu také na telef. č. 582 329 620. 

20.10. 9.30 hodin Akademie třetího věku - Když přečteme FAIR TRADE !
Jazykoví puristé a milovníci starých pořádků by jistě byli nešťastní. Nová doba nám do češtiny přináší množství nových
slov a slovních spojení, kolem se to hemží managery a top-managery, markety a supermarkety, sledujeme super star
dance,  sledují nás web kamery, mailujeme a chatujeme, jsme in nebo out….Ale co to je, když má výrobek značku
FAIR TRADE? Když jde o obchod se zbožím tohoto druhu. Co je fair trade plantáž? To vše nám vysvětlí pan Petr Kou-
řil ze společnosti pro Podporu hnutí fair trade NaZemi .cz
Vstupné:Pololetní průkazka: 75,- Kč (bez pololetní průkazky):  30,- Kč

3.10. 14.00 HODIN SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

6.10. 9.20 A 10.30 HODIN VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE ZÁPISEM DO PAMĚTNÍ KNIHY
města Prostějova (obřadní síň prostějovské radnice)

24.10. 14.00 HODIN SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚSTA PROSTĚJOVA
Kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose 

Výstavy:

Vzdělávací a společenské akce:

Pravidelná činnost : 

program na říjen 2011

Atelier modrý Anděl, Partyzánská 14, Prostějov:

ZÁPIS
a zahájení výuky v Atelieru od 1.října 2011 od 15 hodin - výtvarka,
keramika - děti, dospělí, příprava na talentovky, figurální kreslení.

Tel.: 608 888 524, Magda Jansová



Městské divadlo v Prostějově

Pátek 14. října 2011 v 19 hodin

Klaus Mann, Ariane Mnouchkine:

MEFISTO                                  
Divadlo Pod Palmovkou Praha

Příběh jedné kariéry odehrávající se na
pozadí nástupu totalitní moci.
Román Klause Manna Mefisto patří k nej-

zajímavějším dílům světové literatury

minulého století. Zobrazuje příběh talen-

tovaného herce Hendrika Höfgena, který

podlehne bezmezné ctižádosti, touze po

slávě a potlesku, a obětuje tomu nejen své

morální zásady, politické přesvědčení a

umělecké ambice, ale i osobní život svůj a

svých blízkých.

Mefisto je tragikomedie člověka, který se na

vrcholu své společenské a umělecké kariéry,

kdy v berlínském divadle exceluje v roli

Mefista v Goethově Faustovi, stává osamo-

ceným mužem vydaným na milost a nemi-

lost neomalené zločinné moci, jíž sloužil. 

Mannův román Mefisto zfilmoval v roce

1981 režisér István Szabó, vznikla také

řada divadelních adaptací. Patrně nejzda-

řilejší z nich je dílem francouzské autorky

Ariane Mnouchkine, kterou Divadlo Pod

Palmovkou uvádí v české premiéře.

Hrají:

Jiří Langmajer j.h.

Klára Issová j.h.

Ondřej Kavan

Eva Kodešová

Rudolf Jelínek

Miloš Kopečný

Sandra Nováková j.h

./Natálie Topinková j.h.

Zuzana Slavíková

Jan Skopeček/Dušan Sitek

Kateřina Macháčková

a další

Překlad: Jiří Žák

Režie: Emil Horváth j.h.

Městské divadlo v Prostějově

Čtvrtek 27. října  2011 v 19 hodin

Moisés Kaufman:

33 VARIÁCIÍ                   
Divadlo Aréna Bratislava

Knieža, čím ste Vy, tým ste sa stali náho-
dou a rodom, čím som ja, tým som sa stal
sám sebou
Kniežat bolo a eště bude tisíce; Beetho-
ven je len jeden!

Vídeň, rok 1819. Všudypřítomná

hudba. Ludwig van Beethoven pracuje

na Misse Solemnis a Deváté symfonii.

Bojuje s únavou, stářím, chorobou,

finančními problémy. Je už téměř

úplně hluchý. Jednoho dne dostane

zvláštní nabídku. Má zkomponovat

variaci na nepatrný a určitě ne brilant-

ní valčík poměrně bezvýznamného

skladatele Antona Diabelliho. Zpočát-

ku se tím odmítne zabývat, ale

potom… 

New York, současnost. Muzikoložka

Katherine Brandtová zasvětila svůj

život zkoumání Beethovenova díla.

Připravuje se na velkou přednášku o

jeho nejdelší skladbě pro sólový kla-

vír – o 33 variacích na Diabelliho

valčík. Jedna otázka jí však nedá spát

– proč Beethoven vůbec pracoval na

takovém zdánlivě nicotném zadání?

Její cesta za poznáním se prolíná s

předem prohraným zápasem se smr-

telnou nemocí.

Divadelní hra Moisése Kaufmana 33 vari-

ací byla nominovaná na prestižní americ-

kou cenu Tony Award 2009 za nejlepší

hru sezóny. V broadwayské premiéře

excelovala v hlavní roli skvělá Jane Fon-

dová.

Hrají:

Emília Vášáryová

Zuzana Fialová

Jevgenij Ivanovič Libezňuk

Martin Hronský

Peter Šimun

Ľuboš Kostelný

Eva Matejková

Překlad: Katarína Mikulíková

Režie: Martin Čičvák

Městské divadlo v Prostějově

Úterý 18. října 2011 v 19 hodin

Boleslav Polívka – Pavel Liška – Petr

Vachler:

ČESKÝLEV                      
Divadlo Bolka Polívky Brno

„Dámy a pánové, zaujměte svá místa
za deset minut začíná přímý pře-
nos…Večerem Vás budou provázet
Pavel Liška a Bolek Polívka.“ 

Kdo  hrál v původní verzi filmu Kolja,

proč dostal Bolek Polívka Českého lva

za Zapomenuté světlo, nebo alternativní

verze filmu Butch Cassidy a Sundance

Kid? Noční můra režiséra přímého pře-

nosu a jeho protagonistů. To všechno a

mnohem víc je divadelní představení

Český lev, pod kterým jsou podepsaní

Bolek Polívka, Pavel Liška a Petr Vach-

ler. 

Diváci tohoto netradičního a pokaždé

jiného představení jsou v rolích pozva-

ných filmařů, umělců a jiných VIP, kteří

bývají v hledišti prestižních Českých

lvů. 

Tato „hra na přímý přenos“ s sebou při-

náší řadu nečekaných a nepředvídatel-

ných situací. V rolích oceňovaných

účinkují Petr Halberstadt, David Rotter,

Lukáš Pavlásek, Jiří Pecha a další. 

Nenechte si ujít tento jedinečný divadelní

přímý přenos!

Hrají:

Boleslav Polívka

Pavel Liška

Petr Vachler 

a jejich hosté
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Činnost Jiřího Rozehnala byla, a do sou-

časné doby je, orientovaná hlavně na

vodohospodářské, infrastrukturní, ply-

nárenské a jiné sítě přispívající ke spo-

kojenému životu obyvatel ve městě. 

Vždy se z profesního pohledu snažil zle-

pšit situaci ve městě Prostějově.  

V prvopočátku se podílel na vybudování

kanalizačních páteřních větví D a G. V 70

letech minulého století se zapojil projekční

činností do plynofikace města.

Jak období se zaměřením na vodohospo-

dářské stavby střídala období s větším

zaměřením i na ostatní projekční činnosti,

zůstávaly na území města Prostějova po

Jiřím Rozehnalovi neviditelné stopy

nesoucí dlouhodobý, generace překraču-

jící efekt, který si většina lidí v denním

pracovním shonu ani neuvědomuje.

Tato díla přispívají k tomu, že voda, která

spadne při dešťových srážkách v klidu

zmizí bez jakéhokoliv problému, že si

můžeme napustit pitnou vodu z kohoutků,

spláchnout po použití WC, okoupat se ve

vaně plné teplé vody, že si tuto vodu

můžeme nejprve ohřát přes plynový kotel..

apod.

Běžné denní věci, které každý bere jako

samozřejmost, ale bez kterých si už bezp-

roblémový život v našem městě nedokáže-

me představit. Tak na těch všech zanechal

stopu své odbornosti Ing. Jiří Rozehnal. 

Text: Martina Drmolová
Foto: Lukáš Andrýsek

Divadlo nabídne tři špičková představení

Panu Jiřímu Rozehnalovi byla Cena města Prostějova 2010 udělena za celoživotní
přínos v oblasti rozvoje vodárenské a kanalizační infrastruktury města Prostějova
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Výstava obrazů PhDr. Miroslava Šmída Prostějované si připomenou zašlou slávu korza

Miroslav Šmíd, pracující s klasic-
kým námětem krajiny i zátiší, je
autorem, který se postupem doby
přiklonil k moderním uměleckým
směrům, které nad řemeslně doko-
nalé zpodobení viděného (a řemesl-
ná dokonalost mu v ruce nechybí),
staví prostor mysli. Jeho krajiny se
vyvinuly od panoramatických
přírodních pohledů do krajin styli-
zovaných, které nesou stopy osobité-
ho aranžmá a výběru zobrazova-
ných prvků. Mezi přírodními sta-
fážními motivy, jakými jsou osamě-
le stojící stromy, vzrostlé keře, květi-
ny, jsou to například i okna, existu-
jící zavěšena v prostoru krajiny,
dveře, k nimž vede cesta odnikud,
brány nebo otevírající se tajuplné
skály. 

Umění Miroslava Šmída je zprostřed-
kovává jako možnost průniku do světa
fantazie, magicky nereálného, do světa,
který nevidí každý z nás, který však
zajisté vidí svým duševním zřením
umělec. 
K přednostem obrazových výjevů
Miroslava Šmída patří umění aranžmá,
které se v jeho pracích často objevuje.
Setkání osamělé židle s pustým lesem,
vaječného žloutku s lunou nebo jablka
s horou, je principem setkávání až sur-
realistického. 
A také kolorismus je pak jedním z nej-
silnějších stran umění malíře Miroslava
Šmída. Lyrická barevnost, vždy podtr-
hující tesknou, životnou atmosféru
obrazů, je pro jeho dílo charakteristická,
a u nemnoha dalších autorů tak výraz-
ná. Svědčí o silném cítění barvy a o

smyslu pro jejich kombinaci.
V posledních letech se jejich výběr od
okrových, ruděfialových a podzimních
valérů uchyluje k výběru barev základ-
ních a kombinaci na základě barevné-
ho kontrastu, který byl dříve méně
zásadní složkou Šmídova kolorismu. 
Modifikace a neustálý vývoj rukopisu
a uměleckých prostředků malíře Miro-
slava Šmída je důležitým znamením
autorské invence a neustálého hledání
nových a nových podnětů. 

Kateřina Tučková 

Návštěvníci mají možnost se
seznámit s tvorbou M. Šmída od 4.
do 31. 10. 2011 ve výstavním sále
RIC v prostějovském zámku na
Pernštýnském náměstí č. 8 a při ver-
nisáži výstavy 4. 10. 2011 v 16 hodin.

Město Prostějov je historicky spja-
to s oděvnictvím, módou a elegan-
cí. Přestože největší oděvářský
gigant ve střední Evropě Oděvní
podnik v podstatě neexistuje,
pomyslnou štafetu ve výrobě ele-
gantních oděvů převzaly menší
firmy a salóny odívání. Prostějov-
ské ženy i muži si stále potrpí na
pěkné oblečení, jen nějak vymizel
společenský život ve městě, kde se
móda a elegence poměřovala. 
Pamětníci jistě nostalgicky vzpo-
mínají na nedělní promenády na
korze, které jsou už nenávratnou
minulostí. Okrašlovací spolek města
Prostějova, Divadelní spolek Historia
a Kloboukový klub se rozhodli pro-

budit „Šípkovou Růženku“ a uspo-
řádat malou připomínku zašlých časů. 
V neděli 16. října se v 16 hodin
mohou setkat milovníci starých časů
na Masarykově náměstí. Procházku
náměstím a Smetanovými sady uko-
nčí přátelské posezení ve vybrané
kavárně. Navíc připraví pořadatelé
pro všechny malé překvapení…
Nebojte se, není třeba se dostavit v
divadelním kostýmu, ani v klobou-
čku,. Postačí nedělní či sváteční oble-
čení. S sebou ovšem vezměte úsměv,
dobrou náladu, případně i deštník.
Jste srdečně zváni!

Více informací najdete na 
www.okraslovacispolek.cz  nebo 

www.klobouk.estranky.cz 
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Od doby kamenné
do doby slovanských hradišť

Na interaktivní výstavě, která je k vidě-
ní v Muzeu Prostějovska ve Špalíčku na
Uprkově ulici do 4. prosince, nezůstane-
te pasivní. Nejen se poučíte, ale můžete
všemi smysly poznat život našich dáv-
ných předků.
Názorně uvidíte, jak vypadali naši předci
před tisíci lety, v době bronzové, neboť na
výstavě jsou tři figuríny v životní velikos-
ti – náčelník v plné zbroji, kovotepec a
žena ve slavnostním oblečení. A seznámíte
se i s dvěma Kelty – bojovníkem a ženou.
Děti si mohou vyzkoušet oblečení malých
Keltů – chlapecké či dívčí šaty – a mohou
se v nich nechat vyfotografovat. Je tu ke
spatření několik desítek předmětů, které
dokumentují a přibližují život našich před-
ků: zbraně, keramika, šperky, předměty

denní potřeby a nejrůznější nástroje. Větši-
nu těchto předmětů můžete vzít do ruky a
zkusit si s nimi tu kterou činnost. Na
pravěkém vrtáku si zkusíte, jak se vrtaly
otvory do kamenných seker či jak se tkalo
na vertikálním stavu. Nebo si můžete zku-
sit něco napsat písmem hlaholicí.
Výstava a program vychází z Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdě-
lávaní, který připravilo Městské muzeum a
galerie v Poličce. Grantem ji podpořila
Nadace Open Society Fund Praha, pro-
gram Brána muzea otevřená a Minister-
stvo kultury ČR.

Školní skupiny se mohou přihlásit 
u Mgr. J. Slezáčkové,

e-mail: jslezackova@muzeum.pv,
tel.: 582 330 991.

Hlavní budova nám. TGM:
Stálé expozice:
Geologie a paleontologie Prostějovska
Pravěk Prostějovska
Haná Jana Zbořila
Život a dílo Jiřího Wolkera
Hodiny a hodinky

Výstavy:
15. 9. – 20. 11.
Z městské galerie
22. 9. - 27. 11.
Míla Doleželová - Plátna pro velké
černé oči

Galerie Špalíček, Uprkova 18, PV
10. 9. – 4. 12.
Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť
Netradiční výstava o tom jak se žilo v pravěku
umožní vstřebávat informace nejen zrakem, ale
i hmatem. Jedná se o naučnou výstavu, připra-
venou tak, aby se historie představila s maxi-
mální názorností a ukázkami. Výstava a pro-
gram vychází z Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro zákl. vzdělávaní, výstava je určena
pro všechny věkové kat. Školní skupiny se
mohou přihlásit u Mgr. J. Slezáčkové, e-mail:
jslezackova@muzeum.pv, tel.: 582 330 991

www.muzeumpv.cz, tel. 582 330 991

Výstavní prostory muzea 

na nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov

Výstava potrvá do 27. 11. 2011



Mezi planety typu Jupitera (nebo tzv. obří

planety, případně vnější planety) řadíme

kromě největší planety také Saturn, Uran a

Neptun. Jak známo, Pluto bylo v roce 2006

degradováno na trpasličí planetu. Planety

typu Jupitera jsou, ve srovnání s planetami

typu Země větší, všechny mají prstence,

bohaté rodiny měsíců, nízkou hustotu i tep-

lotu – jsou příliš vzdálené od Slunce. Také

výzkum těchto vzdálených planet je po

všech stránkách (především finanční) náro-

čnější. Není tedy divu, že počet meziplane-

tárních sond k obřím planetám je ve srov-

nání s výzkumem vnitřních planet výrazně

nižší. Nejvíce práce odvedly dnes již legen-

dární sondy Pioneer a Voyager následované

sondami Galileo a Cassini. 

Pioneer 10 byl vypuštěn 2. března 1972, jako

první prolétl pásem planetek a 4. prosince 1973

proletěl kolem Jupiteru ve vzdálenosti 1 131

400 km. Měřil jeho magnetické pole, nabité

částice a odvysílal 300 snímků oblačné vrstvy.

Pravidelné sledování bylo ukončeno 31. března

1997, kdy se sonda nacházela ve vzdálenosti 10

miliard km od Země. Ještě koncem roku 1997

vysílala slabé signály. Sonda míří ven ze slune-

ční soustavy, a proto nese pozlacenou plaketu s

rozměry 23 x 15 cm s údaji, jež mají pomoci

případným nálezcům určit místo v galaxii,

odkud byla sonda vyslána, a ukázat způsob

života i myšlení lidí. Pioneer 11 startoval 5.

dubna 1973. Proletěl kolem Jupiteru (1974),

Saturnu (1979) a pokračoval dál ze sluneční

soustavy. Nyní putuje vesmírným prostorem

jako nefunkční těleso. Spojení bylo ztraceno v

listopadu 1995.

Voyagery (česky Cestovatel) zkoumaly Jupiter,

Saturn, Uran a Neptun a jejich měsíce. V dne-

šní době pokračují ve svém letu za hranicí slu-

neční soustavy do hlubin vesmíru. Jejich pří-

stroje stále pracují (např. signálům ze sondy trvá

více než 13 hodin než dorazí k Zemi) a předpo-

kládá se, že zdroje proudu vydrží až do roku

2020. Voyager 1 startoval 5. září 1977. Kolem

Jupiteru proletěl v roce 1979 ve vzdálenosti 280

000 km a kolem Saturnu v roce 1980. Voyager

2 byl vypuštěn 20. srpna 1979. Kolem Jupiteru

proletěl v červenci 1979, kolem Saturnu v srpnu

1981, kolem Uranu v lednu 1986 a kolem

Neptunu v srpnu 1989.

Sonda Galileo odstartovala 18.

října 1989 v nákladovém pro-

storu raketoplánu Atlantis a

druhý den byla vypuštěna.

Jejím cílem byl detailní průz-

kum galileovských měsíců

Jupiteru. Proletěla kolem pla-

netky Gaspra (29. října 1991) a

v prosinci 1995 dorazila k

Jupiteru. Při přiblížení k

Jupiteru se z Galilea oddělila

malá sonda s padákem, která

vysílala naměřené údaje o vlast-

nostech jeho atmosféry na hlav-

ní sondu, obíhající okolo plane-

ty. Ta pak vysílala naměřené

údaje na Zem. Sonda navštívila čtyřikrát měsíc

Europa, dvakrát Ganymedes a dvakrát Kallisto

a Io , kolem kterého prolétla 7. prosince 1995 ve

vzdálenosti jen 1 000 kilometrů a sledovala jeho

vulkanickou činnost. 

Cassini- Huygens (viz foto) byla postavena ve

spolupráci americké NASA a evropské ESA.

Odstartovala 15. října 1996. Jejím cílem se stal

1. 7. 2004 Saturn a jeho měsíc Titan. Na palubě

nesla mj. v digitální podobě 616 400 podpisů

pozemšťanů, které se vešly na jeden disk DVD.

Na vnější straně disku je umístěna kresba pro-

jektu a 28 vlajek, včetně české. Sonda Huygens

se oddělila na konci prvního oběhu od sondy

Cassini a zamířila si to k měsíci Titanu, věno-

vala výzkumu jeho atmosféry a posléze na něm

i úspěšně přistála. Měla totiž tepelný štít, který ji

chránil až do výšky 170 kilometrů nad povr-

chem tohoto měsíce. Pak se otevřely brzdící

padáky a sonda po přistání vysílala informace o

chemickém složení povrchu Titanu a vyslala

snímky jeho povrchu.

21

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci říjnu tel. 582 344 130 

VÝZKUM PLANET TYPU JUPITERA
Samozřejmě pomocí družic a meziplanetárních sond

B u d e š – l i    m í t   š t ě s t í , d r u ž i c e   p r o g r a m u   G a l i l e o    p o n e s e

T v o j e   j m é n o   a   o d s t a r t u j e   d o    v e s m í r  u !

Zapoj se do soutěže a nakresli obrázek na téma "Vesmír a astronautika". Můžeš nakreslit

třeba hvězdy, raketu, planety nebo družice. Napadá Tě ještě něco, co můžeš ve vesmíru

najít?

Můžeš použít různé techniky kreslení a malování i různé materiály, např. barvy, fixy, pas-

telky, tužku, lepidlo, třpytky apod. Ukaž hlavně svou fantazii!

Svůj obrázek  můžeš buď oskenovat nebo udělat digitální fotku. S tím ti určitě pomůžou

Tvoji rodiče nebo učitelé. Hlavně vyber ten nejhezčí obrázek, protože soutěžit můžeš jen

s jedním. 

Obrázek musíš nahrát v době od 1. září do 15. listopadu 2011

Národní porota potom vybere obrázek, který soutěž vyhraje. Vítěz bude pozván na slav-

nostní vyhlášení, kde dostane certifikát a model družice, na které bude jméno vítěze.

Do soutěže se můžeš zapojit, pokud žiješ v České republice a narodil/a ses v roce 2000,

2001 nebo 2002.

BLIZŠÍ INFORMACE I V ČEŠTINĚ NA www.galileocontest.eu

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY se za předpokladu bezmračné oblo-

hy konají každé pracovní pondělí a čtvrtek a po celý ASTRONOMICKÝ TÝDEN

vždy od 20. 30 hod. Vstupné 10 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají za předpokladu bezmračné oblohy v pracovní

pondělí a čtvrtek a navíc po dobu ASTRONOMICKÉHO TÝDNE vždy od 15.00

hodin. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě děti a dvě dospělé osoby 30 Kč.

6. 10. V 18 HODIN PŘEDNÁŠKA „VESMÍR POD TAKTOVKOU ARMÁDY“.

K čemu slouží vojenské satelity? Co všechno vidí či nevidí z oběžné dráhy? Co všech-

no můžeme a naopak nesmíme vědět o vojenských kosmických výpravách? A jak by

mohly vypadat zpravodajské družice zítřka? Přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, BRNO –

publicista a konzultant v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti. Vstupné 20

Kč. 

3. - 9. 10. ASTRONOMICKÝ TÝDEN 

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

- ve středu od 15.30 hodin, kdy je nabízena pohádka pro děti, 

- každé odpoledne od 15.00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro

konání pozorování je bezmračná obloha. 

- každý večer od 21.30 do 22.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy.

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha. 

- v neděli v 14.00 hodin na soutěž pro děti. 

PODZIMNÍ POHÁDKA

Každou říjnovou středu v 15. 30 hodin. Perseus jede získat pro svého otce hlavu zlé

Gorgony, která jim může pomoci proti zlým nepřátelům. Ři cestě domů zachrání krás-

nou Andromedu. Všechny postavy této báje jsou vidět na podzimní obloze. Vstupné

10 Kč, rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč. 

8. 10. VE 14. 00 HODIN, SOBOTNÍ KOSMONAUTICKÁ SOUTĚŽ „CHCI

BÝT KOSMONAUTEM“ URČENÁ DĚTEM OD 10 ROKŮ. Cyklus soutěží,

který se bude celý školní rok 2011/2012 věnovat kosmonautice. Konkrét-ně této sout-

ěži bude předcházet povídání o raketách a zazní v něm odpovědi na všechny závěre-

čné soutěžní otázky. Odměna nejlepšímu: týdenní vstupenka na hvězdárnu zdarma.

Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé oso¬by a maximálně dvě děti 30 Kč. 

9. 10. VE 14.00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚ¬ŽÍ 2011/12

„NOČNÍ OBLOHA“ – PEGAS A ANDROMEDA. Soutěži bude předcházet

povídání o velmi rozsáhlém souhvězdí viditelném na podzim a o tom, že jedna z hvězd

„Pegasova čtverce“ patří již do jiného souhvězdí. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro

dvě dospělé oso¬by a maximálně dvě děti 30 Kč. 

XX. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 

Klub pro 5 až 11leté děti. Schází se každou pracovní středu v 16. 30 hodin. Říjnová

setkání budou věnována seznámení s podzimními souhvězdími. Za bezmračné oblohy

doplněno pozorováním Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč. 

XLI. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu se může stát kdokoliv ve věku 10 – 20 let, koho láká poznání základů

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

První schůzka se koná 6. 10. v 16. 30 hodin a pak každý pracovní čtvrtek s výjimkou

prázdnin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč.

VÝSTAVY

- STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU

- OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

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

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

Změna programu vyhrazena.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ GALILEO
NE PRO VŠECHNY DĚTI!

SOUTĚŽ O POJMENOVÁNÍ DRUŽICE URČENÁ POUZE DĚTEM NAROZENÝM V LETECH 2000 - 2002
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MC Cipísek
- komunitní centrum pro rodinu

Sídliště svobody 6
www.mcprostejov.cz,

e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel. 723 436 339 nebo 602 364 874

Říjen na téma Barvy podzimu

Chcete vědět, proč vaše děti zlobí?
Chcete vědět, jak mluvit, aby vás děti poslouchaly?

Kurz efektivního rodičovství/ pro rodiče dětí všech věkových kategorií
Osm podvečerních setkání- omezený počet míst, přihlášky co nejdříve

Cvičení po porodu/pro maminky s miminky

Masáže kojenců, aromaterapie/ pro maminky s miminky

Harmonizační cvičení/pro ženy všech věkových kategorií
každý týden v podvečer pomalé cvičení s prvky jogy

Podzimní cyklus kreativních večerů /pro pokročilé tvořilky i začátečnice

říjnový večer 12.10. od 18.00 - 3Ddecoupage a krakerování,

poslední volná místa

Individuální poradenství při hledání zaměstnání 
pro ženy s dětmi do 15 let, neevidované na ÚP, přihlášky v MC

Jak podpořit zdraví na podzim
beseda o výživě, aromaterapii i bylinkách

středa 19.10. v 18.00, rezervace míst v MC

Odpolední volné herny
pondělí 15.00-17.00 - pro rodiče s dětmi do 2,5 roku bez předchozího přihlášení
středa 15.00-17.00- pro rodiče s dětmi od 2 do 5 let bez předchozího přihlášení 

V říjnu bude MC uzavřeno:
3.10. a 4.10 - výdej zboží burzy a sanitární den po burze
26.10.-28.10.- podzimní školní prázdniny a státní svátek

Internet pro návštěvníky zdarma.

Připravujeme na listopad:
Výlet pro rodiče s dětmi do brněnského Bonga – přihlášky v MC co nejdříve

Bude zima, bude mráz aneb lampionová cesta za panem myslivcem

ICM Prostějov slaví
Ve školním roce 2011/2012 oslaví prostějovské
Informační centrum pro mládež desáté naroze-
niny, je to tedy jistě důvod k oslavě. Na tento
školní rok proto ICM Prostějov připravuje řadu
zajímavých akcí, ať již to budou vernisáže,
soutěže, workshopy či velká prezentační akce
dobrovolnických projektů a organizací na
náměstí v Prostějově. 

Akce plánované na říjen
Otevírací doba ICM Prostějov
Od října po celý školní rok bude ICM Pro-
stějov otevřeno:
Pondělí 12:30 – 18:00
Úterý 12:00 – 18:00
Středa 14:00 – 18:00
Čtvrtek 14:00 – 18:00
Pátek 12:30 – 18:00
Během školních prázdnin je otevřeno 10:00 –
16:00. Předpokládaná otevírací doba se může
změnit, podrobnější informace najdete na
našich stránkách www.icmprostejov.cz. 

Den internetu zdarma – Den UNICEF
U příležitosti Dne UNICEF (31. října) pro vás
připravuje ICM Prostějov na pondělí 31. října
2011 Den internetu zdarma. Přijít můžete kdy-
koliv v otevírací době ICM Prostějov. Připrave-
na bude pro vás také tematická nástěnka, kde se
o tomto dětském fondu OSN – UNICEF, který
se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním
životních podmínek dětí a podporou jejich
všestranného rozvoje, dozvíte více.

Slevové karty ISIC, ITIC a IYTC
Chcete využívat slevy, které vám přináší
slevové karty ISIC (studenti), ITIC
(pedagogové) nebo IYTC (mládež do 26
let), v Prostějově, na cestách v ČR i v
zahraničí? Kartu si nyní můžete vyřídit
na počkání už i v Prostějově a to v ICM
Prostějov, Komenského 17 v otevírací
době. Informace o tom, co potřebujete k
vyřízení karty, a naši otevírací dobu
najdete na našem webu
www.icmprostejov.cz. 

Evropská dobrovolná služba
ICM Prostějov je hostitelskou a vysíla-
jící organizací dobrovolníků Evropské
dobrovolné služby – chcete-li strávit a
rok v zahraničí, poznat novou zemi a
kulturu, kontaktujte regionální konzul-
tantku program Mládež v akci pí Rotte-
rovou na stanislava.rotterova@nidm.cz.
Od 24. října bude v ICM Prostějov nový
dobrovolník– přijďte se seznámit s dob-
rovolníkem z Islandu žijícím v Dánsku –
Birgirem Freyr Gunnarssonem.

Výstava ze soutěže Školních časopisů
v ICM
Od úterý 4. října budou v prostorách
ICM Prostějov vystaveny časopisy z
krajského kola soutěže školních časopi-
sů a novin Školní časopis roku. Přijďte
se podívat na vítěze a nechte se inspiro-
vat pro tvorbu vlastního časopisu.

Křesťanské maňáskové divadlo “Za jeden provaz”

To jsou otázky, na které
se můžete pokusit nají
odpověď v programech
MC Cipísek. V říjnu
bude totiž zahájen další
běh kurzu efektivního
rodičovství, který je
určen pro rodiče 
(i manželské páry) dětí
různého věku a tvoří jej
osm podvečerních set-
kání. Kurz nabízí prak-
tický přístup k řešení
vztahu rodič – dítě,
pomůže rodičům porozumět chování dětí a
aktivně ho ovlivňovat. Principy efektivního
rodičovství jsou využitelné i ve vztazích
mezi dospělými a ve výchově dětí přispíva-
jí k tomu, že vychováváme dítě, které ;
bude s rodiči spolupracovat, bude samo-

statné, zodpovědné a
zdravě sebevědomé.
Nabídne cestu, jak zvládat
konflikty a špatnému cho-
vání dětí předcházet. V
kurzu je omezený počet
míst, takže je potřeba se co
nejdříve nahlásit v MC.
Stejně tak je potřeba se pře-
dem objednat k individuál-
nímu poradenství při hle-
dání zaměstnání. Toto
poradenství je určeno
ženám pečujícím o děti do

patnácti let, které nejsou evidované na
úřadu práce. Toto poradenství je hrazeno z
prostředků ESF a pro zájemce je zcela
zdarma. Kurz efektivního rodičovství je
zase částečně dotován z prostředků Olo-
mouckého kraje.

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

Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly?
Jak se připravit na návrat do zaměstnání?

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ŘÍJEN 2011:
Galerie Linka - Kravařova ul.:  září – říjen 

„Oči dokořán“ 
Výběr soutěžních prací žáků výtvarného oboru ZUŠ V. Ambrose 

z krajského kolo národní přehlídky ve Šternberku - téma „Krabička“  

Loutkové divadlo oznamuje:
Loutkové divadlo v sokolovně bude hrát vždy v neděli 

ve 14:30 hod. Zahájí hrou "Perníková chaloupka" dne
30.10.2011 a hru bude opakovat 6.11.2011. 

Následující  neděle v listopadu je na pořadu hra "Drak". 
Hledáme zájemce o činnost v loutkovém divadle (potřebujeme
zajistit i servis). Zkoušky jsou každé úterý v 18 hod. Informa-

ce u vedoucí souboru p. Hlačíkové tel. 606 194 363.

srdečně zve malé i velké na divadelní představení s
názvem: Dobrodružství sovy Houkalky Ve středu
5. října v 16:30 hod. v prostorách Církve bratrské
Šárka 10a (za školkou), Prostějov Po skončení
divadélka ještě děti čeká zajímavý kvíz.

Vstupné dobrovolné
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci srpnu své jubileum oslavili tito

občané Prostějova a příměstských částí:

Vladislav Zdráhal, Jana Entlová, Marie Branická

Marta Krečmerová, Ladislav Rolný, Dobromila

Laudová, Marie Báťková, Stanislav Dostál, Kvě-

toslava Hýžďalová, Josef Strmiska, Miroslava Charvátová,

Miroslav Sedláček, Marie Vašulková, Jan Niedoba, Anna Pro-

cházková, Milada Kořínková, František Hatle, Ludmila Siko-

vá, Emilie Vincourová, Stanislav Komárek, Květoslava Vese-

lá, Marie Winklerová

Vojtěch Šugárek, Vlasta Doleželová, Marta Tetero-

vá, Olga Peštuková, Miloš Vysloužil, Miroslav

Otava, Jiří Buřič, Karel Švorc, Eva Zemanová, Leo

Hasa, Alena Sadilová, Jaroslav Štefek, Jiřina Kolísková, Blan-

ka Hlávková

Lýdie Navrátilová, Marie Volonová, Marie Špi-

čáková, Vlasta Novosadová, Ing. Miroslav

Beran, Jiřina Jirásková, Karel Krátký, Emil Egg,

Anna Málková, Marie Kirchnerová, Květoslava Charvátová,

Ludvík Mařák, Ladislav Bělohubý, Dagmar Janečková,

Vlastimil Stískal

Ing. Zdeněk Prečan, Ing. Alois Smékal, Josef

Chvoštík, Vlasta Sonnewendová, Žofie Šrámková,

Mojmír Kočiřík

70

85

80

DIAMANTOVÁ SVATBA 

75

Program pobočky ČKA v Prostějově 
na 2.pololetí 2011

Říjen:
 Pátek 12.října 2011 v 18.00 hodin :

„Povídání o Ugandě a Keni“ – pořad proběhne v rámci Dnů proti
chudobě. Součástí besedy bude i fair trade raut. Přednášet a pro-

mítat bude Mgr. Irena Košíčková. Přednáškový sál fary CČSH,
Demelova 1, Prostějov

Listopad:
sobota 12.listopadu 2011 (hodina bude upřesněna )

Evangelizační muzikál Jiřího Zmožka:
“Velký příběh“. Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov

 Středa 16.listopadu 2011 v 17.00 hodin:
„Problémy, na které naráží demokracie“ – 

beseda s paní Petruškou Šustrovou, novinářkou, spisovatelkou, pře-
kladatelkou…

Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov

Prosinec:
 Čtvrtek 8.prosince 2011 v 18.00 hodin

Houslista Pavel Šporcl a ženský pěvecký sbor „Vlastimila“
Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov
 Sobota 10. prosince 2011 v 17.00 hodin 

Vystoupení zpěváka a skladatele Richarda Pachmana
Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov

Srdečně zve 
Miloš Košíček, farář CČSH a předseda pobočky ČKA

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

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

Církev adventistů, Šafaříkova 9:

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

Církev bratrská, Šárka 10a:

- bohoslužby v neděli v 09,30 hodin

Církev československá husitská, Demelova 1:

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

Českobratrská církev evangelická, Kollárova ul.:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Křesťanský sbor Prostějov, Sádky 2:

- bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Pravoslavná církev Prostějov, Demelova 2:

-bohoslužby v neděli v 10,00 hodin

Svědkové Jehovovi, sál Království, Husovo náměstí 43:

- přednášky v neděli v 09.00 hodin, od 9.30 rozbor Strážné věže; studium Bible a

teokratická škola ve čtvrtek 17.30 hodin.

V sobotu 17. září

2011 oslavili dia-

mantovou svatbu

paní Olga a Vác-

lav Svobodovi z

Prostějova. Paní

Olga navíc osla-

vila své 80. naro-

zeniny. Diaman-

tovému páru bla-

hopřejeme.

Sociálně aktivizační služby pro seniory

Tetín 1, 796 01  Prostějov,

telefon: 582 360 295

nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

4.10.2011 13.30 „HRÁTKY S PAMĚTÍ II.“ PÍ. ZDEŇKA ADLEROVÁ

POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO KURZU.

11.10.2011 14.00 „SAKRÁLNÍ UMĚNÍ.“ PÍ. ERIKA BÁBKOVÁ

SYMBOLIKA STARÉHO ZÁKONA V UMĚNÍ.

18.10.2011 13.30 „HRÁTKY S PAMĚTÍ II.“ PÍ. ZDEŇKA ADLEROVÁ  

25.10.2011 14.00 „KELTSKÁ SPIRITUALITA.“ PÍ. ERIKA BÁBKOVÁ

VŠECHNY PŘEDNÁŠKY AKADEMIE SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

V PROSTORÁCH OS LIPKA, TETÍN 1, II. PATRO.

Sociálně aktivizační služby pro seniory nabízí také možnosti pravidelné zájmové

činnosti. Zájemci mohou využít poslední volná místa v kroužcích: 

KERAMIKY SCHŮZKY KAžDOU STŘEDU OD 9.00 DO 11.00 HODIN 

CVIČENÍ TAI-CHI KAžDOU STŘEDU OD 14.30 DO 16.00 HODIN POD VEDENÍM

CVIČITELKY PAVLY GLOCOVÉ, 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONU 582 360 295.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Olga Vychodilová, Jarmila Kalabisová, Ladi-

slav Hašák, MUDr. Zdeněk Svoboda, Bruno

Bazarovský, Marie Dvořáková, 

Antonín Kužela, Milada Brichtová, Ludmila

Bendáková

František Žemla, Věra Chroustová, Marie Kučerová,

Alois Procházka

90

91

92

Františka Zatloukalová, Marie Spáčilová

93

Františka Malečková

95
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Literární soutěž běží
Je vám pod 15 let? Píšete? Tak pozor!

Populární Sovičkiáda - literární soutěž s

desetiletou tradicí - prodlužuje uzávěrku

do 14. října. Básničky a příběhy o čemkoliv

noste do Knihovny pro děti na Vápenici.

Letos se knihovna chystá vydat sborník

všech předchozích desíti ročníků. Nechtěli

byste v něm také skončit? Nebo spíš začít?

Pokud víte o nějakém mladém autorovi či

autorce, zkuste jim soutěž doporučit.

Trénink paměti
Také máte pocit, že se vám zhoršuje paměť?

Nevíte, kam jste dali klíče?  Nemůžete si

vzpomenout na jméno spolužáka?  A vůbec

Vás to netěší?

Tak právě pro Vás jsou určeny kurzy trénování

paměti. Zopakujete si, co jste znali už dávno, zís-

káte nové informace a můžete si osvojit některý

z „fíglů“,  jak si lépe pamatovat a  v neposlední

řadě můžete strávit čas v příjemném prostředí

naší nově zrekonstruované knihovny. Setkáte se

zde se svými vrstevníky, užijete spoustu legrace

a možná navážete i nová přátelství. Kurzy jsou

vedeny hravou formou, nezkouší se, svoje

výsledky nemusíte nikomu sdělovat.

Kurz má 8 lekcí, které se konají 1x za 14 dnů,

zejména v dopoledních a brzkých odpoledních

hodinách ve skupinkách po osmi lidech. Pokud

bude zájem i o podvečerní kurz, uspořádáme jej

také.

Po úvodním krátkém seznámení s tím, co Vás

může „potkat“, či malé přednášce, která se bude

konat dne 5. října 2011 v 17 hod. v  před-

náškovém sále knihovny, se můžete do kurzů

přihlásit (možno také na tel. čísle 582 329 665).

A co budete potřebovat? Dobrou náladu a chuť

pro sebe něco udělat.

Miroslava Vyroubalová,
akreditovaná trenérka

V Matici cyrilometodějské v Olomouci

vyšla nedávno básnická sbírka Martina

Jančíka Město na znak padlé. Jedná se o

čtvrtou sbírku plumlovského básníka, pro-

stějovského rodáka, profesí inženýra eko-

nomie. Po sbírkách Naslouchání tichu,

První slza a Němé láskyznění, které jsou

neseny v tónu duchovní a  osobní lyriky, při-

chází sbírka věnovaná městu Prostějovu.

Obsahuje 44 lyrických básní. Sbírku

doprovázejí fotografie Prostějova od Bohu-

mila Flory a doslov Miroslava Kováříka.

Básník situovaný do role chodce prochází

svým rodištěm, městem svého dětství a mládí

i městem svého srdce. Především večerním a

nočním městem. Mnohdy se vrací do minulos-

ti, mnohdy vede pomyslné rozhovory s těmi,

kteří zde žili, ať už to byli příbuzní ( tatínek,

babička, dědeček) či ti, kteří mu vtiskli archi-

tektonickou tvář.  Prochází městem a obdivuje

krásy secese / …a já se jen tak světu klaním, za

krásu ornamentu v secesních ústech na atice/

či „ jde rokem sedm po ulici“ a vzdává hold

Národnímu domu :  To slunce neodbytné,

polední /  hoví si klidně na cylindru/ už nemám

v kapse ani vindru/ a kdybych měl – jí pozlatil

bych chrám kde který/ třeba ten nový, od Kotě-

ry/ ano – třeba ten. Obrazy smutku a melan-

cholie nám skýtají pohledy do prostějovského

židovského města a městského  hřbitova. Tóny

jasu a naděje zaznívají ve verších věnovaných

kostelu Milosrdných bratří a kavárně Národ-

ního domu.  

Také další básně nesou reálnou pečeť naše-

ho města – lavičky na kuželně, Záhoří, komíny

u nádraží. Je zde také město historie i město

proměn : Všechno je stejné/ všechno se mění/

jenom ty, město s tváří netečnou/ ty nemáš

srdce z kamene. Jančíkovo „ město na znak

padlé“ je také městem lásky se všemi peripeti-

emi, lásky k dětem, k ženě, rodině a blízkým.

Najdeme zde verše milostné i reflexivní ( např.

V ulici stál kříž, Dnes večer, Když je mi smut-

no) .

V Jančíkově sbírce cítíme závan poezie města

Viléma Závady, souznění s Melancholickými

procházkami Ivana Blatného, poezií času a

ticha Josefa Hory a verší Jana Skácela.

„Nepochybně se městu Prostějovu dostává

daru, jaký si zaslouží. Od muže, který ho po

léta střádal a přenášel v sobě až do tohoto pre-

cizně vymodelovaného tvaru, že jím je poezie,

není vůbec náhoda,“ uvedl v doslovu známý

interpret poezie Mirek Kovářík. Dodejme

ještě, že tato  sbírka měla svoji premiéru v dub-

novém v pořadu M. Kováříka  Zelené peří

naživo konaném v Městské knihovně v Praze.

Uvedenou básnickou sbírku je možno zakou-

pit v knihkupectví U Dony.

Hana Bartková 

Prodejní výstava batiky
v prostějovské knihovně

Básnícká sbírka Martina Jančíka
Město na znak padlé je věnována Prostějovu 

Zveme Vás na prodejní výstavu batikova-

ných oděvů – trik, svetrů, šatů za super cenu

69 Kč / 1 ks v prostějovské knihovně.

Vernisáž výstavy bude 6.10.2011 čtvrtek v 9.30
a výstava potrvá do 20.10.2011.
Výstavu pořádá Oblastní spolek ČČK Prostě-

jov spolu se SONSem Prostějov. Batikované

oděvy byly vytvořeny na společném kurzu bati-

ky, který byl spolufinancován městem Prostě-

jovem.

Těším se na setkání s Vámi.Ing. Lenka Černo-

chová ředitelka Oblastního spolku ČČK Pro-

stějov Milíčova 3

www.cervenykrizprostejov.cz



Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Již 15 let funguje v Prostějově Azylo-
vé centrum, které provozuje Občanské 
sdružení sociální pomoci Prostějov, 
Určická 101, zabezpečuje služby soci-
ální prevence pro občany bez přístřeší, 
muže, ženy i děti v regionu Prostějov.

 V Azylovém centru Prostějov posky-
tujeme komplexní pomoc občanům, kte-
ří se ocitli v tíživé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení formou několika dru-
hů služeb sociální prevence a to: 

• azylové domy pro muže a ženy
• ADDAR- azylový dům pro osa-

mělé rodiče s dětmi
• noclehárny pro muže a ženy
• nízkoprahová denní centra pro 

muže a ženy
• terénní program

Ze strany klientů je o výše uvedené 
služby velký zájem, protože jim posky-
tují zázemí v době, kdy se ocitli v nouzi. 
Jedná se o zajištění základních životních 
potřeb, jako například ubytovací služby, 
možnost osobní hygieny, vyprání prádla, 
uvaření nebo nabídka dovážky stravy. 
Velkou pomocí pro klienty Azylového 
centra je sociální poradenství, které je 
poskytováno na odborné úrovni, kde 
sociální pracovnice klientům poradí, jak 
a kde si mohou vyřídit různé záležitos-
ti, doklady, sociální dávky. V případě, že 
klienti nejsou sami schopni si své záleži-
tosti vyřídit, poskytne jim sociální pra-
covnice pomoc. Je jim také poskytnuta 
pomoc při hledání zaměstnání. Formou 
skupinových aktivit jsou klienti sezna-
mování s  prací na počítači, internetu, 
mohou zde také získat základní sociální 
dovednosti jako např. napsání životopi-
su, různých žádostí, vyplňování tiskopi-
sů apod.

Kapacita zařízení V Azylovém centru 
Prostějov, Určická 101 je 74 míst, dále 
10 míst pro rodiče a maximálně 30 dětí 

v  azylovém domě pro osamělé rodiče 
s  dětmi, v  rámci terénního programu 
bylo v roce 2011 kontaktováno 85 klientů

Všechny služby, které poskytujeme 
jsou plně využívány.

V  rámci resocializačního programu 
poskytujeme některým klientům, kteří 
opouští Azylové centrum Prostějov byd-
lení v sociálních bytech.

Pro tento účel nám město Prostějov 
poskytlo 4 sociální byty, kde jsou klienti, 
kteří jsou schopni samostatného života. 
Tato možnost bydlení je jim poskytová-
na dočasně, než si zajistí jiné bydlení a 
také, aby byla dána možnost využít tuto 
formu bydlení i dalším klientům. 

Nezastupitelné místo v komplexním 
pojetí služeb sociální prevence má te-
rénní program, jehož cílem je vyhledávat 
lidi bez domova přímo v terénu, kde se 
nacházejí, podávat jim informace, které 
přispívají k řešení jejich situace Informa-
ce jsou jim předávány i pomocí letáků, 
kde je uvedena nabídka všech návazných 
služeb Azylového centra Prostějov.

Dalším cílem terénního programu je 
monitorování pohybu a pobytu bezdo-
movců a tyto získávat ke spolupráci.

Jako novinku bych uvedl, že od led-
na roku 2011 byla zřízena Občanským 
sdružením sociální pomoci Prostějov 
nová služba sociální prevence – azylový 
dům pro osamělé rodiče s dětmi – AD-
DAR.

Pro provozování tohoto zařízení nám 
město Prostějov poskytlo dům v Prostě-
jově na Pražské ul.č.1 do bezplatné vý-
půjčky.

Kapacita tohoto zařízení je 10 rodičů a 
maximálně 30 dětí. Azylový dům je stá-
le plně obsazen, v současné době máme 
evidováno 24 žadatelů o tuto službu, kte-
ří jsou v případě odchodu stávajících kli-

entů umísťováni dle Vnitřního předpisu 
pro výběr žadatelů.

Výsledky provozu tohoto zařízení jsou 
velmi dobré, klientky jsou spokojené, 
mají zde vyhovující zázemí pro sebe i své 
děti. Pracuje zde i sociální pracovník, 
který jim pomáhá s řešením jejich situa-
ce a problémů, se kterými si nevědí rady. 
Pochopitelně, jedná se o zařízení – azylo-
vý dům, kde je třeba dodržovat Ubytova-
cí řád vydaný provozovatelem.

V rámci regionu Prostějov je Azylové 
centrum Prostějov velké zařízení, které 
je největším provozovatelem služeb soci-
ální prevence v regionu Prostějov, jehož 
cílem je poskytovat pomoc a podporu 
lidem v  tíživé životní situaci spojené se 
ztrátou bydlení a aktivizovat je k řešení 
jejich situace tak, aby se mohli vrátit do 
běžného života a trh práce. 

Lidí bez domova neustále přibývá 
včetně rodin s  dětmi, což je zaviněno 
hlavně ztrátou zaměstnání rodičů, za-
dlužením domácností a exekucemi, kdy 

celé rodiny přicházejí o střechu nad hla-
vou. Tuto situaci bude třeba v budoucnu 
koncepčně řešit umožněním levného 
bydlení, protože na běžné nájemné tyto 
rodiny nedosáhnou. 

Finanční prostředky na provoz zaří-
zení jsme získali v rámci ESF, přres In-
dividuální projekt Olomouckého kraje, 
pro který realizujeme zakázku provozo-
vání vybraných služeb sociální prevence 
v  rámci Olomouckého kraje pro region 
Prostějov. 

Projekt Azylové centrum Prostějov 
se všemi jeho službami je realizován za 
fi nanční spoluúčasti města Prostějova, 
za což velmi děkujeme představitelům 
města Prostějov a též za podporu rozvoje 
výše uvedených sociálních služeb. Výše 
fi nanční podpory ze strany města činí 
pro rok 2011 čtyřistapadesáttisíc korun.

Další fi nanční prostředky na provoz 
jsme získali z MPSV.

  Bc.Jan Kalla
  ředitel Azylového centra Prostějov

Vybavení prostějovských průzkumníků

I v  létě, kdy většinu z  nás čekala 
dovolená a mořská pláž nebo chvil-
ky odpočinku v parku a oblíbené 
zahradní restauraci, kam si zajdeme 
posedět, poskytly pracovnice této or-
ganizace pečovatelskou službu rodi-
nám při péči o jejich nejbližší. Pečo-
vatelská služba umožňuje rodinným 
příslušníkům našich seniorů či zdra-
votně postižených občanů odjet na 
dovolenou bez obav o to, zda bude o 
jejich blízké postaráno. 

Stále častěji využívají tyto rodiny 
večerních a víkendových služeb se za-
jištěnou kvalifi kovanou celodenní péčí. 
Celodenní péče probíhá tak, že ráno 
pracovnice pomůže uživateli s  ranní 
hygienou, podá snídani a zařídí vše po-
třebné, úklid, nákup, popřípadě odvoz 
k lékaři a jiné pochůzky. V poledne má 
uživatel možnost odebírat obědy a to 
buď výběrem ze tří jídel nebo dietním 

stravováním, žlučníkovou nebo dia-
betickou dietou. S podáním oběda mu 
může opět pomoci pracovnice přímé 
péče, která poté sklidí a umyje použi-
té nádobí a připraví čistý jídlonosič na 
další den. Při večerní službě pracov-
nice seniorovi připraví a podá večeři, 
případně pomůže s večerní hygienou a 
uloží ho ke spánku.

 
Dále mohou naši uživatelé využívat 

rehabilitační program, který zahrnuje 
masáž zad, šíje, hýždí, rukou, nohou, 
celkovou masáž, medovou masáž, raše-
linový zábal a pedikúru. Tyto doplňko-
vé služby mohou naši uživatelé využívat 
buď ve střediscích osobní hygieny, nebo 
přímo ve svých domácnostech.

A tak senioři, kteří jsou závislí na 
pomoci jiné osoby, mohou setrvat ve 
svém přirozeném prostředí a v klidu a 
pohodlí domova spokojeně vyčkat ná-
vratu svých blízkých z rekreace.

 Eva Hynštová, DiS.

Sociální služby se v jakékoli podobě 
dotýkají životů každého z nás. Jsou posky-
továny jednotlivcům, rodinám i  skupinám 
obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se 
zdravotním postižením, ale i lidem, kteří 
jsou ohroženi sociálním vyloučením apod.  
Pomáhají lidem žít běžným životem - pra-
covat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně 
trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou 
domácnost apod. 

Nezastupitelné místo v síti sociálních slu-
žeb v našem městě má Občanské sdružení 
LIPKA. Ve svém Centru denních služeb na 
ulici Tetín poskytuje již léta služby sociální 
péče dětem, mládeži a dospělým osobám se 
zdravotním postižením a seniorům.  Jeho 
součástí je:

• denní stacionář pro děti, mládež a 
dospělé osoby se zdravotním posti-
žením

• Nestátní zdravotnické zařízení se 
zaměřením na rehabilitaci a klinic-
kou logopedii

• sociálně aktivizační služby pro se-
niory

Centrum denních služeb poskytuje 
svým uživatelům ambulantní služby soci-
ální, výchovně vzdělávací, zdravotně ošet-

řovatelskou a terapeutickou péči, která je 
směrovaná k  rozvoji jejich soběstačnosti a 
samostatnému způsobu života.  Služby jsou 
poskytovány v příjemném a moderním pro-
středí týmem zkušených pracovníků. Nedíl-
nou součástí je také profesionální péče re-
habilitační a logopedická, osobní asistence, 
poradenské služby pro rodiče a doplňkové 
aktivity pro uživatele  i veřejnost, jakou jsou 
výlety, jednorázové akce poznávacího, vzdě-
lávacího, zábavného, relaxačního charakteru 
apod. 

V rámci týdne sociálních služeb OS LIP-
KA pořádá a srdečně zve všechny zájemce, 
přátele, rodinné příslušníky uživatelů  i širo-
kou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V LIPCE 

který se uskuteční v úterý 11. října 2011 
v době od 10.00 do 15.00 hodin

Součástí programu bude od 14.00 hodin 
praktický seminář na téma

„Využití metody bazální stimulace“
Kontakt:  Centrum denních slu-

žeb OS LIPKA, Tetín č. 1, 796 01 Prostějov,
tel/fax 582 360 295, více infor-

mací na www.oslipka.cz, email 
oslipka@oslipka.cz.

Sociální služby Prostějov, p. o. 
se postaraly o seniory i o prázdninách

10. – 16. října 2011 TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
pod heslem „Podporujeme kvalitu života“.

28. září 201128. září 2011 2525



pořádanou společností Člověk v tísni. 
www.skolavafrice.cz

23. 10. 2011 v 19:00
 přednáškový sál Národního domu v Prostějově

Účinkují studentky a profesionální tanečnice 
a lektorky. Uvidíte klasický, moderní 

i folklórní  břišní tanec, tribal styl, 
afghánský tanec, cikánský tanec apod.)

Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

„Poté co jsem u Vás absolovala výc-
vikovou hodinu a zakoupila si hůlky, 
začala jsem denně chodit...I když v 
současné době řeším nějaké problémy 
s páteří, moje lékařka i neuroložka mi 
tuto chůzi rozhodně doporučily. Na 
případné dotazy většinou žen ráda 
odpovídám a všem doporučuji, aby 
se i v Prostějově tento zdravý po-
hyb rozšířil. Jenom dodávám, že je 
mi 66 let, jsem sportovní “antital-
ent” , ale při chůzi necítím ani věk, 
ani žádné bolesti, ani to, že jsem na 
sport nešikovná.“  Toto mi mimo 
jiné napsala v  mailu jedna z  žen, 
která se zúčastnila hned první lekce 
s nordic walkingem letos 10. června.  
Teď každý den brzy ráno vyráží na 
svou pravidelnou trasu z  Prostějova 
do Bedihoště dlouhou okolo osmi 
kilometrů (!) a podle svých slov 
v  tom hodlá pokračovat i na podzim 
a v zimě.  

A co vy? Stále ještě váháte, zda 
je právě pro vás vhodná chůze 
se speciálními holemi? Není nic 
jednoduššího, než se přihlásit na 

některou z  dalších seznamovacích 
lekcí, pořádaných zdarma v  rámci 
grantu Zdravé město Prostějov. 
Přijít můžete ve středu 12. října 
v 10 nebo v 17 hodin ke hvězdárně 
v  Kolářových sadech. Anebo se 
můžete zúčastnit „výšlapu“ v sobotu 
22. října, kdy půjdeme od autobus-
ové zastávky v Plumlově do Mostk-
ovic buď kratší cestou rovnou kolem 
přehrady anebo delší trasou přes Alo-
jzov. Záležet bude na počasí a také 
na kondici přihlášených zájemců. 
Autobus z  Prostějova jede ve 12.40 
hodin z  nádraží, sraz v  Plumlově 
je ve 13 hodin. Bus zpět z  Mostko-
vic do Prostějova pak jede ve 14.50 
nebo v  16.23 hodin. Připomínám 
jen, že na všechny akce je třeba se 
přihlásit předem telefonicky na 
čísle 732  635  360 nebo mailem na 
adrese Sehnalovalenka@seznam.cz. 
Uveďte i svou výšku, abych pro vás 
mohla vzít správné hole! Na setkání 
se těší cvičitelka nordic walkingu 
 Lenka Sehnalová.

 Foto Lenka Sehnalová

V sobotu 3. září se na túru z Plumlova do Mostkovic vydalo třináct žen a 
jeden muž. Nejmladší účastnici bylo 15 let, nejstarší muž je dosavadní re-
kordman – je mu 85 let!

P é Vá b l l ý ěk d lší h í h

Nordic walking v říjnu? Určitě! Nordic walking v říjnu? Určitě! 

Veřejné projednání návrhu ÚP Prostějov s odborným výkladem se uskuteční v 
přednáškovém sále Národního domu v Prostějově dne 4. října 2011 v 15:30.

Podklady, k nimž se můžete vyjadřovat, naleznete na webových stránkách města 
Prostějova www.prostejov.eu .

Pozvánka na veřejné projednání Územního plánu

po d ou polečností ČČlloovvěkk vv tííssnii.
wwwww.skolavafriicece.c. z

23. 10. 2011 v 19:00
přednáškový sál Národního domu v Prostějově

Účinkují studentky a profesionální tanečnice 
a lektorky. Uvidíte klasický, moderní 

i folklórní  břišní tanec, tribal styl, 
afghánský tanec, cikánský tanec apod.)

Postavme školu v Africe

Taneční program zajišťuje: Taneční program zajišťuje: studio orientálních tanců Aysun studio orientálních tanců Aysun ((www.aysun.cz)www.aysun.cz)  
taneční škola Pirouettetaneční škola Pirouette – jazz dance, scénický tanec apod. – jazz dance, scénický tanec apod.

Vstupné 

dobrovolné

SSSSSpSpSpSpSpSp jjojojojtttetete pppříříříříříjjjejejemnmnmnééééé sss žžžužužužititititit ččečečeč ýýnýnýnýmamama popopodddpddp řřořořtttete vv ddzddzdělělělělělánnánáánánánííííííííí
 dětí v zemích, kde není samozřejmostí.

Rezervace míst: +420 732 921 485, 
wwwwwwwwwwwww.w.w.jajajajajajjj hahahahahanananananararararara cc.c.c.czzzzz



Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně Kaleidoskop 

informací Volný čas

O hlavních letních prázdninách 
v tomto roce realizoval Klub Salesián-
ského hnutí mládeže Prostějov  celkem 
10 táborových turnusů v  různém ča-
sovém rozpětí, kterého se účastnily tři 
stovky dětí  a mladých lidí z Prostějova 
a blízkého okolí.

Náplní opět byly napínavé hry, pl-
nění zajímavých úkolů, oddych. Děti i 
mladí se dozvěděli o Kristově učení a 
prohloubili svůj vztah k Bohu. 
Zažili spousty milých setkání, 
poznali své síly a našli nové 
kamarády. Místem zábavy i 
poučení se dětem staly jako již 
tradičně dvě turistické základ-
ny v Jeseníkách, a to Stará Voda 
pro menší děti a Annaberg pro 
ty starší. Někteří  si mohli zku-
sit cyklistický čtrnáctidenní 
tábor - ti mladší putovali v Or-
lických horách a v Jeseníkách , 
zkušenější vyrazili tentokrát na 
Šumavu. Osvěženi na duchu i 
na těle jsme se vraceli do svých 
domovů.

Touto cestou bychom rádi 
poděkovali za veřejnou fi nanční 

podporu města Prostějova ve výši 20 000 
Kč, kterou jsme pro činnost Klubu SHM 
pro tento rok obdrželi.

      Těšíme se na setkání o podzimních 
nebo vánočních prázdninách či jarních 
prázdninách příštího roku. Informace 
najdete na stránkách : www.animatori.
prostejov.cz  nebo na nástěnkách v kos-
telech.

O. Jaroslav Němec a tým animátorů

Ohlédnutí za prázdninamiOhlédnutí za prázdninami
Pěvecký sbor má na Reálném gym-

náziu v  Prostějově dlouholetou tradici. 
Účinkuje pravidelně již 17. rokem při 
různých příležitostech (adventní koncer-
ty, vítání občánků do života, předávání 
maturitních vysvědčení absolventům 
aj.). K velmi zdařilým vystoupením patří 
právě ta, která jsou věnována seniorům 
či dlouhodobě nemocným lidem. Sbor 
si dirigují samotní studenti, které peda-
gogicky vede Dagmar Havlíková. Pos-
lední dlouholetou sbormistryní byla 
Silvie Kaprálová, letošní 
absolventka našeho gymná-
zia. Vystoupení jsou oživena 
doprovodnou skupinkou 
hráčů na akustické nástroje. 
V  repertoáru souboru lze 
najít lidové písně, koledy, ale 
i umělé písně různých slo-
hových období. Novinkou je 
spolupráce s  dramatickým 
kroužkem vedeným Jitkou 
Minářovou. Její scénáře jsou 
následně propojeny s hudbou 
a vzniknou tak představení, 
která jsou zařazena do výuky 

žáků a studentů naší školy v rámci výcho-
vných koncertů. Mezi ta nejvydařenější 
patřil Vánoční příběh, představení Na 
té naší Hané, ale i pásmo, sestavené 
z vybraných písní z kantáty B. Martinů 
Otvírání studánek propojené s lidovými 
písněmi a říkankami.

V  letošním školním roce sbor vys-
toupí v  adventním období v  programu 
pro žáky, studenty a seniory, prioritou 
však bude příprava 20. výročí znovuob-
novení reálky.  -red-

Pěvecký sbor RG v Prostějově

S blížícím se koncem roku gradují aktivi-
ty Okrašlovacího spolku města Prostějova 
řadou kulturních a společenských akcí a 
také samozřejmě podzimní výsadbou stro-
mů v různých částech města. Právě ozeleňo-
vání veřejných prostranství patří k pilířům 
činnosti spolku.

Podzimní výsadbu spojil Okrašlovací spo-
lek města Prostějova s aktivitou Nadace part-
nerství, která vyhlásila pokus o rekord v počtu 
vysazených stromů v jeden den. Při projektu 
nazvaném Strom života budou vysázeny stro-
my 28. října na Den vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. Prostějovští členové plá-
nují vysadit 16 stromů různých druhů v nově 
vybudované ekozahradě základní školy E. Va-
lenty tzv. Stromoskop a dále pak ozelenit pás 
veřejného prostranství v ulici Boženy Něm-
cové kolem jižní spojky. Finanční prostředky 
ve výši 40 tisíc korun na výsadbu kolem jižní 

spojky věnovala fi rma Železárny-Anahütte 
Prostějov. 

Do parků a na veřejná prostranství chce 
Okrašlovací spolek vrátit pítka. Ta v centru 
města citelně chybí a návštěvníci i místní 
obyvatelé jistě uvítají možnost osvěžit se pit-
nou vodou. Tento projekt počítá s vybudo-
váním tří pítek a sice v prostoru u Národní-
ho domu, u kašny na nám. T. G. Masaryka a 
v Kolářových sadech. 

Neméně zajímavou kulturně-společen-
skou akcí bude zcela jistě křest knížky ha-
náckých pohádek, které sepsala spisovatelka 
a malířka Lilian Amman známá svými vý-
stavami na zámku v Plumlově. „Paní Am-
man se inspirovala starodávnými příběhy 
z Hané a vydala je jako soubor pohádek z 
Prostějovska. Projekt se nám zalíbil, protože 
předávání historického dědictví nejmladší 
generaci je tím nejlepším způsobem, jak 

zachovat povědomí o naší krásné hanácké 
krajině,“ vysvětlila předsedkyně Okrašlo-
vacího spolku Milada Sokolová, proč vy-
dání pohádkové knížky spolek podpořil. 
Křest knihy proběhne v kavárně Národního 
domu patrně v říjnu, termín bude dodateč-
ně upřesněn. 

V listopadu se koná Den pro Izrael a při 

této příležitosti bude okrašlovací spolek 
prezentovat v salonku Národního domu 
reprodukce původních židovských domů 
ve Školní ulici. Reprodukce podle návrhů 
výtvarníka Tomáše Vincence mohou v bu-
doucnu oživit hradební zdi. 

Adventní čas zpříjemní prostějovským 
občanům a obzvlášť milovníkům vážné 
hudby koncert Pavla Šporcla, který při-
pravuje okrašlovací spolek ve spolupráci s 
kulturním klubem Duha. Houslový virtu-
óz vystoupí společně s ženským pěveckým 
sborem Vlastimila, koncert je naplánovaný 
na čtvrtek 8. prosince.  

I letos připravuje Okrašlovací spolek města 
Prostějova vydání kalendáře, tentokrát budou 
jeho tématem významné prostějovské osob-
nosti, mimo jiné i zakládající členové historic-
kého okrašlovacího spolku a osobnosti, které 
se nejvíce o zelený Prostějov zasloužily.   (jap)

NAISY NAISY PRO VÁS

                                 

 

Šumava 2011- Boubínská rozhledna, vedoucí 
Kamil Přidálek, foto Jakub Oulehla

Okrašlovací spolek připravuje nové projektyOkrašlovací spolek připravuje nové projekty



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

V červnu letošního roku se stal no-
vým jednatelem společnosti Lesy měs-
ta Prostějova,  s.r.o. Tomáš Vrba. Na 
tento post nastoupil po Pavlu Šišákovi, 
který byl ve funkci od počátku vzniku 
společnosti, a v současné době odešel 
na zasloužený odpočinek.

Chtěl bych tímto poděkovat svému 
předchůdci za dlouhá léta úspěšné a 
obětavé práce a za předání majetku 

města v  tom nejlepším pořádku. Rád 
navážu na  věci, které byly ve společ-
nosti Lesy města Prostějova úspěšné. 
Zároveň chci rozvíjet nejen hospodář-
ské, ale i ostatní, především rekreační 
funkce lesa a poskytnout občanům 
ideální místo pro relaxaci a odpoči-
nek.“ uvedl nový jednatel společnosti 
Lesy města Prostějova, s.r.o. Tomáš 
Vrba.   -red-
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Křesadlo dobrovolníkůmKřesadlo dobrovolníkům
Znáte někoho, kdo by si zasloužil za 

svou dobrovolnickou práci ocenění? V 
letošním roce poprvé máte možnost na-
vrhnout svého kandidáta na předávání 
cen Křesadlo – cenu pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci. 

V souvislosti  s právě probíhajícím Ev-
ropským rokem dobrovolnictví se skupi-
na zástupců několika neziskových organi-
zací (Maltézská pomoc, Jika – Olomoucké 
dobrovolnické centrum, Malá liška – klub 

přátel přírody, o.s krále Ječmínka, Ba-
lanc, Dobrovolnické centrum  ADRA 
Prostějov) rozhodla navázat na tradici 
jiných regionů a uspořádat předávání 
cen Křesadlo také v  Olomouckém kraji. 
Křesadla budou určena dobrovolníkům 
v osmi kategoriích: tři v oblasti sociálních 
služeb, po jednom pak v oblasti zdravot-
nictví, humanitární pomoci, rozvojových 
projektů, ochrany životního prostředí, 
dobrovolných hasičů a dobrovolníků pra-

cujících s  mládeží. Odborným garantem 
udělování ceny Křesadlo je Hestia – ná-
rodní dobrovolnické centrum, generální 
partnerem je Olomoucký kraj.  Předávání 
cen nominovaným a hodnotící komisí vy-
braným dobrovolníkům je naplánováno 
na měsíc prosinec.

Své nominace můžete zasílat do 
27.10.2011. Nominační lístky naleznete na 
www.kresadlo-ok.cz. Pro bližší informace 
kontaktujete email info@kresadlo-ok.cz. 

Základní norma zdravotnických znalostí 
pro veřejnost dne 17. října 2011 pondělí na 
OS ČČK PV, Milíčova 3 v 8.30 do 13.30.

Dozvíte se novinky v poskytování prv-
ní pomoci a vše si prakticky vyzkoušíte 
(ambuman, fi gurína miminka, defi brilátor, 
apod.), dýchání z úst do úst + nepřímá sr-
deční masáž, polohování zraněných, zásta-
va masivního krvácení, ošetření popálenin 
a zlomenin

praktické vysvětlení - jak použít autolé-
kárničku/ lékárničku a první pomoc u dal-
ších úrazů.

Kurz bude doplněn o realistické masko-

vání zranění (krvácející tržná rána a zabod-
nutý předmět v dlani).

Kurz má akreditaci MŠMT a Červený 
kříž má jako jediný mezinárodní certifi kát 
EFAC (kurz je vhodný i např. pro au - pair, 
pracovníky na lodích, ropných plošinách 
...).

Zveme všechny, kteří chtějí umět po-
skytnout první pomoc sobě, svým příbuz-
ným, přátelům…

Super cena s 50 % slevou ( původní cena 
kurzu 800 Kč/ 1 osoba), nyní 400 Kč !!

Přihlášky na e-mail: prostejov@cerveny-
kriz.eu

Zveme Vás dne 3. října 2011 pondě-
lí v 7.00 hod na akci – Daruj krev s 
Oblastním spolkem ČČK Prostějov. 
Sraz je na transfuzním oddělení Ne-
mocnice Prostějov, Mathonova ul. 
(přední budova, 2. patro ).
Přijďte všichni, kteří jste uvažovali 
o darování krve a neměli jste dost odvahy a 
nebo informací. Během celého odběru budete 
o všem informováni pracovníky Oblastního 
spolku ČČK Prostějov a Nemocnice Prostějov.
Co s sebou ?
občanský průkaz
průkaz svojí zdravotní pojišťovny
Kdo může darovat krev ?
občan ČR starší 18 let s dobrým zdravotním 
stavem
Výhody dárcovství krve ?
• dozvím se informace o svém zdravotním 
stavu
• v den darování krve mám nárok dle Zákoní-

ku práce na den placeného volna
• dostanu stravenku v hodnotě 60 
Kč
• dostanu vitamíny od svojí zdravot-
ní pojišťovny
•  za každý bezplatný odběr krve si 
můžu uplatnit odpočet z daňového 

základu 2000 Kč
• dostanu od transfuzní stanice proplaceno 
jízdné (pro ty, kteří nejsou z Prostějova)
• pokud 10,20,40,80,120,160 x bezplatně da-
ruji krev, získám od Českého červeného kříže 
medaili prof. Jana Janského, průkazku BDK a 
můžu čerpat finanční příspěvek od svojí zdra-
votní pojišťovny  Těšíme se na Vás.

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK 
Prostějov, Milíčova 3,  796 01 Prostějov

mobil : 723 005 411,
 e-mail: prostejov@cervenykriz.eu, 

www.cervenykrizprostejov.cz

KURZ ČČK

DARUJ KREV S OBLASTNÍM SPOLKEM ČČK PROSTĚJOV

21. října 2011  od    9.00 hod. 
v budově Okresního soudu v Prostějově na Sídl. svobody, blok VI 

(naproti sběrného dvoru).

Registrace zájemců o dražbu od  8.30 – 9.00 hod.
Dražbu řídí soudní vykonavatel/ka,  podle § 329, odst. 1 o.s.ř. soudci, zaměst-

nanci soudů, povinný ani manželka povinného nesmějí dražit.

Dražené věci: 

Starožitná skříň (šatní + police), vyvolávací cena 5.000,-- Kč, skříň šatní – 
starožitná, vyvolávací cena 3.000,-- Kč, hrací stůl – starožitný, vyvolávací cena 
2.000,-- Kč.

Dražené věci:

modelářské stavebnice, modely, pomůcky, potřeby, příslušenství, vyvolávací 
cena 1.000,-- Kč

Dražené věci:

váza s poklopem, bílá, květinový motiv, německý porcelán, vyvolávací cena 
500,-- Kč

jídelní stůl rozkládací, hnědočervené dřevo, vyvolávací cena 500,-- Kč, 6 ks 
židle polstrované, hnědočervené dřevo, vyvolávací cena 600,-- Kč, obraz v rámu 
„Jezero“, sign. nečit., vyvolávací cena 500,-- Kč, 2 ks koženková křesla, barva 
bílá káva, vyvolávací cena  á         150,-- Kč, obraz v rámu „Loďka na jezeře“, bez 
sign., olej na plátně, vyvolávací cena 1.500,-- Kč.

O K R E S N Í     S O U D    V    P R O S T Ě J O V Ě

DRAŽBY MOVITÝCH VĚCÍ



Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Letos na podzim tomu bude sedmdesát 
let od doby, kdy v říjnu 1941 byly  odeslá-
ny první transporty z Protektorátu Čechy 
a Morava do Polska do  Lodže. Krátce po 
tom bylo založeno ghetto Terezín. Patřilo 
do rámce plánovaného vyhubení evrop-
ského židovstva, později   zvaného holo-
caust. Během více než tří let se nacistům 
podařilo nás skoro všechny vyhubit  nej-
hroznějšími způsoby. O holocaustu - vy-
hubení evropských Židů - se během let 
psalo i mluvilo. Co a kolik se mluvilo a 
psalo o nás, hrstce přeživších? Nyní, po 
sedmdesáti letech po tom, co jsme byli 
vyhnáni z našich domovů, nás   zůstalo 
jen málo, zůstali jsme jen ti nejmladší.
Jak jsme po tom, co jsme byli vykoře-
něni, po oněch hrůzných   zážitcích žili? 
Jaký vztah jsme měli k lidem, k životu? 
Ve třinácti letech jsem byla vytržena z 
domova, během krátké doby jsem přišla 
skoro o všechny své příbuzné, o kamará-
dy. Lidé z  naší náboženské obce mizeli 
každým dnem. Díky mnohým šťastným 
náhodám jsme přežily, maminka, sestra 
a já. Bylo mi darováno sedmdesát let! 
Každý den, každá hodina je darem. Je mi 
nyní dvaaosmdesát let. Mám děti, vnou-

čata, očekáváme pravnouče. Z  každé 
chvilky, z každé hodiny se těším, jsem za 
ně vděčná. Nyní ve stáří mám dost času 
pozorovat, obdivovat a těšit se ze všeho, 
co vidím a zažívám. Na ulicích, v alejích 
potkávám mladé rodiče s rozkošnými 
děťátky. Na ulicích se procházejí kočičky, 
protahují se, umí si najít to správné mís-
tečko pro své časté a dlouhé siesty. Obdi-
vuji se a těším se z rostlin a květin, které 
míjím při každodenní procházce. Vídám 
krásné stromy, keře různých druhů, vy-
soké, ve větru se kymácející palmy! Nebe 
v létě je tak krásně blankytné, v zimě se 
po něm honí mračna a obláčky. Moře - 
věčné a nekonečné – ještě modřejší než 
obloha, odpoledne do něj zapadá zlatá 
koule slunce. Když se v  něm koupu, lé-
tají mi nad hlavami letadla, přilétající 
z  dalekých zemí. Podél břehů je řada 
krásných hotelů – příroda je spojena 
s  nejmodernější technikou. Všechno, 
co vidím, čemu se obdivuji, co mám, je 
darem, vždyť jsem byla před sedmdesáti 
lety odsouzena k smrti, tak, jako všichni 
mí souvěrci.  

Maud Beer, rozená Steckelmacherová, 
rodačka z Prostějova, nyní Tel-Aviv

Transporty začaly 
před 70 lety

Maud Beer na Masarykově náměstí v Tel-Avivu nedaleko oblíbené kavár-
ničky, v níž se střídají velkoformátové fotografie T.G.Masaryka.

Cyklus, který Vám přinášíme, navazuje na 
úspěšnou přednášku MUDr. Romana Jelínka, 
kterou měli návštěvníci možnost vyslechnout 
v průběhu letošních Jarních dnů zdraví.

Pokud chceme hodnotit účelnost, či ne-
vhodnost konzumace potravinových doplň-
ků, není odpověď jednoduchá. Na internetu, 
v časopisech, odborných publikacích i v zá-
věrech nejrůznějších studií nacházíme proti-
chůdné informace.  Odborník, natož laik, se 
v nich velmi obtížně orientuje.  Tomu nahrá-
vá i to, že ve velkém procentu je rozhodující 
byznys a snaha vydělat často i za použití kla-
mavé reklamy. Nejznámější jsou nerůznější 
přípravky na hubnutí, „anti-aging“, zlepšení 
výkonnosti sportovců, či nejrůznější zaruče-
né diagnostické metody. Někdy narážíme i 
na problémy s etikou, zejména pokud se týká 
např. problematiky zhoubných nádorů. 

Výživa a dietologie
Kolem diet se točí asi nejvíce peněz. Kaž-

dý by chtěl být štíhlý, nejlépe bezpracně, jen 
užitím nějaké zázračné tablety. Toho využí-
vá celá řada fi rem, klamavou reklamou. Do 
role výživářů se velmi často pasují nejrůznější 
„pseudoodborníci“, kteří nemají o fyziolo-
gii, natož výživě ani ponětí. Časopisy se plní 
spoustou nesmyslů. Je zajímavé, že knihy plné 
hloupých doporučení a lží jsou bestselery a 
dobře se prodávají. Zřejmě asi proto, že nabí-
zejí jednoduchá řešení, která krátkodobě za-
berou, ale nakonec v konečném efektu vedou 
k  poškození organizmu. Bohužel moderní 
medium dnešní doby - internet šíření nejrůz-
nějších bludů a hloupých představ o fungo-
vání lidského organizmu výrazně napomáhá. 

Dodnes jsou nepřekonaná, pozitivním slo-
va smyslu, doporučení prof. Charváta sterá 

více než 
60 let, kte-

rá preferují vyváženou stravu. Pan profesor 
také upozorňuje na acidózu, ke které vede 
dnešní způsob života, kterou je nutno kori-
govat.

Co vede k acidóze? Příliš intenzivní cviče-
ní, fyzická a psychická zátěž, na druhé straně 
i nedostatek pohybu, hladovka a také přejí-
dání, stres, nadměrná konzumace sacharidů 
a tuků, ale i vyloučení sacharidů z  potravy 
(Atkinsova dieta), káva, alkohol, přeslazené 
limonády a samozřejmě i nemoci (o těch 
však nechci mluvit).

Pokud je organizmus v acidóze, dochází ke 
zpomalení metabolizmu, zvýšené spotřebě 
bílkovin (tedy úbytku aktivní svalové hmoty, 
organizmus je v obrovském stresu a „brání 
svoje tukové zásoby“) organizmus vyplavuje 
vápník z kostí. Což pak vyústí k poškození 
imunitního systému, zvyšuje se riziko nemo-
cí, včetně nádorů. Poškození srdce cév, rozvoj 
aterosklerosy a také k odvápnění kostí. 

Takže základem je vyvážená strava, to 
platí zejména pro diety!! Organizmus nesmí 
pociťovat hlad, omezení (nikoliv vyloučení) 
zejména jednoduchých sacharidů (brambory, 
rýže, cukr), snížení příjmu tuků, zejména na-
sycených mastných kyselin, bílkoviny by ne-
měly přesahovat 1g/kg cílové hmotnosti (tedy 
pokud vážím 100kg, a moje ideální váha podle 
BMI je 80kg, tak bych měl konzumovat maxi-
málně 80g bílkovin denně). Dostatek spánku, 
výrazně omezit kávu, vyloučit alkohol, spor-
tovat, ale ne do vyčerpání, 3-4x týdně 30-60 
minut v aerobním pásmu tedy při zátěži na 60 
až 80% (výpočet 220 – věk x 0,6 je dolní hranice 
a 220 -věk x 0,8 je horní hranice, takže u 55leté-
ho muže je to 100 až 130 tepů/minutu). Pokud 
nejsme ochotni udělat režimová opatření a 
úpravy stravování, která budou dlouhodobá, 
tak raději s dietou nikdy nezačínáme.

Funkce potravních doplňků
Potravní doplňky jsou v prvé řadě zdrojem 

k doplnění chybějících vitamínů a minerálů 
a stopových prvků. Mluvíme o tzv. antioxi-
dantech.

Antioxidanty
Antioxidanty jsou látky, které zneškodňují 

volné radikály, případně ROS (reaktivní for-
my kyslíku – reactive oxygen species). Mohou 
být hydrofi lní (rozpustné ve vodě), lipofi lní (v 
tucích) a amfofi lní (rozpustné jak ve vodě, tak 
i v tucích). Jsou enzymové, plazmatické (kys. 
močová, albumin, bilirubin, vitamíny C, E), 
nitrobuněčné (glutathion, koenzym Q10, 
vitamin E, β-karoten), některé jsou produ-
kovány organizmem, jako estrogeny, HDL-
-cholesterol, jiné získáváme z potravy Mn, Se, 
Zn, biofl avonoidy, lykopen. Nechci rozebírat 
jednotlivé systémy antioxidačních mechani-
zmů, je však nutné si uvědomit, že se jedná 
o jakousi kaskádu reakcí, takže není možné 
suplementovat pouze jediný antioxidant, 
je nezbytné, aby potrava obsahovala celou 
škálu vitamínů a stopových prvků. Jedná se 
tedy o komplexy, které by měly obsahovat ze-
jména vitamíny C, E, B-komplex, β-karoten, 
dále stopové prvky Cu, Se, Zn Mn, Cu, Cr, Fe 
a konec konců i makro prvky Ca, Mg. Pokud 
máme antioxidantů ve stravě málo, je nutné 
přidat některé potravní doplňky.

Vláknina
Dále je nezbytný zvýšený příjem vlákni-

ny k  zachování pasáže zažívacím traktem.
Vláknina napomáhá ke snížení acidózy, ke 
snížení cholesterolu, prevenci rakoviny. Na 
trhu je dnes celá řada potravin s inzerova-
nou vlákninou – pečivo, musli. Bohužel, vět-
šinou se jedná o nejrůznější přeslazené, všeli-
jak „spečené“ a předražené výrobky nevalné 
nutriční hodnoty. Mně se nejvíce osvědčily 

pšeničné otruby. Jsou velmi levné, ale mu-
síme dodržet „pravidlo 3“. Tedy 3x denně 3 
polévkové lžíce po dobu alespoň 3 měsíce. 
Vhodné jsou také přípravy s obsahem např. 
řasy chlorely, ale dobrou službu nám udělá i 
dostatek zeleniny a ovoce v potravě. Problém 
české populace je zejména to, že v naší stravě 
je opravdu velmi málo vlákniny. Snad také 
proto nám náleží 1. místo na světě, s nevyš-
ším výskytem rakoviny tlustého střeva. 

Závěr
Myslím si, že potravinové doplňky mají 

svoje místo ve výživě. Nesmí být však pro-
středkem, ale pouze pomocníkem (jako kla-
sický příměr uvádím kuřáka, který si po cigare-
tě dá tabletku s vitamínem C a myslí, že jej to 
ochrání před negativními vlivy kouření). Jejich 
hlavní smysl vidím zejména v ochraně orga-
nizmu před poškozením a pak také v urych-
lení regenerace po fyzické zátěži, u sportovců.  
Na prvním místě je to však vyvážená strava, 
dostatek vlákniny, dostatek tekutin, přiměře-
ný pohyb. Potravními doplňky, jak už název 
napovídá, doplňujeme chybějící složky po-
travy. MUDr. Roman Jelínek

Kontakt zprostředkuje: Danuše Sudolská, 
tel: 604 259 930, e-mail: abc.zdravi@seznam.cz 

Příští téma: Pitný režim

Mají potravní doplňky své opodstatnění ? 
Zdravé město podporuje prevenci zdraví formou osvěty
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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. 1192 (Ruby) – fena, labra-
dor, odchycena dne 26. 8. 2011 na 
ul. Plumlovské

Evid. č. 1128 (Chelsie) – fena, kří-
ženec, odchycena dne 18. 7. 2011 na 
ul. Jihoslovanské

Překrásný motýl na fotografii je lišaj svlačcový 
(Agrius convolvuli , Liné). Patří do skupiny tažných 
motýlů, kteří dovedou překonávat obrovské vzdále-
nosti, někdy stovky kilometrů. Jeho vlastí jsou země 
kolem Středozemního moře. Těmto druhům my 
entomologové říkáme druhy mediteránní. Jiné dru-
hy, žijící v dosahu Černého moře jsou druhy pontic-
ké. Tito lišajové podnikají každoročně dlouhou cestu 
do střední a severní Evropy. Některým jedincům se 
podaří dosáhnout Britských ostrovů a území Švéd-
ska.  Jsou na to dobře vybaveni. Tvar těla a křídel za-
jišťuje, že pro ně není problémem dosáhnout rych-
lost kolem 50 kilometrů za hodinu. Obdivuhodná 
je jejich vytrvalost. Pravidelným průvodcem lišaje 
svlačcového je lišaj smrtihlav (Acherontia atropos, 
Liné). Oba druhy se na konci své poutě na sever po-
koušejí založit další generaci. Nemají to vůbec jedno-
duché. Jak už napovídá jméno, lišaj svlačcový potře-
buje ke svému vývoji svlačec. Situace se mu značně 
zkomplikovala. Vesnické zahrádky se přeměnily na 
precizně udržované a selektivními herbicidy „vyčiš-
těné“ trávníky. Pole, která v mnoha případech připo-
mínají chemické továrny, mnoho příležitosti nepo-
skytují. Motýl je vázán na zanedbané pozemky, které 
dnes vznikají nejčastěji důsledkem nevyřízených 
majetkových sporů, ruderály a v neposlední řadě na 
totálně zanedbané příkopy, které jsou dnes význam-
ným biokoridorem vzácných živočichů. Housenky 
všech lišajů se snaží zakuklit hluboko v zemi. Lišaj 
svlačcový má oproti svému příbuznému smrtihla-
vovi určitou výhodu. Svlačec nepatří mezi rostliny, 
o které má člověk výrazný zájem. Chápe ho snad 
jen jako nepříjemný plevel. Oba dva druhy jsou 
bohužel potravní specialisté, i když jsou oligofágové. 
Smrtihlavové v době vrcholného léta kladou vajíčka 
na brambory. Vyvinou se housenky, které dosahují 

i přes deset centimetrů. Po 
ukončení žíru se zahrabou do země a zakuklí. 
Potom následuje sklizeň brambor. Kukly jsou vyo-
rány. Pokud se jedná o menší soukromé pole, jsou 
obyčejně jako vydatná potrava zkrmeny slepicím. 
Zbývající jsou zničeny strojem na vyorávání. Po-
kud toto všechno nějakým nedopatřením přežijí, 
jen málo jich ukončí vývoj, není-li výjimečně teplá 
zima. Přesto že se jedná o jedny z největších motý-
lů, unikají pozornosti. Kdybyste tyto motýly chtěli 
pozorovat, musíte respektovat jejich zvyky. V obou 
případech se jedná o tzv. krepuskuláry. Krepusku-
lární čas je doba, kdy slunce  zapadne za obzor, ale 
ještě není tma. V tuto dobu se entomologům zrych-
luje tep. Čas na pozorování nebo případný odchyt 
je poměrně krátký. Motýli vyletují ze svých skrýší 
a „pasou“ se na květech. Oba lišajové vyhledávají 
trubkovité květy, na prvním místě je nocenka. Stojí 
ve vzduchu jako kolibříci a sosákem dlouhým přes 
5 cm sají nektar. Od poloviny června je můžete po-
zorovat v Chorvatsku, na konci vrcholného léta až 
do zámrazu na našem území. Nálety lišaje svlačco-
vého se opakují častěji, smrtihlavů jednou za něko-
lik let. Větší množství smrtihlavů bylo pozorováno 
nejčastěji kolem Pálavy (Klentnice), ale i v Ostravě. 
Poslední přílet o kterém vím u nás doma, byl přímo 
ve Vrahovicích – Čechůvkách. Oba druhy zasluhují 
ochranu, pokud je to vůbec možné při jejich způso-
bu života. Zařazení smrtihlava do přílohy vyhlášky 
neřeší vůbec nic, ale snad zachrání několik dospěl-
ců. Pomineme-li hmyzožravce a parazity, hlavním 
nepřítelem je náš moderní způsob života. Najdete-li 
přesto někde na zdi nebo kmeni přes den spícího 
motýla, potěšte se jeho krásou, nebo si udělejte pěk-
nou fotku. Hlavně ho nechte naživu. Rok od roku 
jich ubývá. Ing. Vojtěch Jiříček, entomolog
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Angličtina pro děti Prostějov/Helen Doron 
Early English je už zase zpátky ve škole, i když...

5. září začal školní rok pro všechny Angličtiná-
ře Helen Doron Early English Prostějov a Drno-
vice-Vyškov. Noví studenti  se mohou stále přidat, 
last minute start je možný až do konce září.  

Tento rok je otevřeno v Angličtině pro děti Pro-
stějov plné portfolio kurzů HDEE od kurzů pro 
nejmenší (nejmladší Magdalenka má půl roku) 
až po pokročilý kurz pro děti od deseti let Paul 
Ward́ s World, který je zaměřen na správnou 
anglickou výslovnost, skladbu slov a vět, čtení, 
psaní, studenti si budou hrát s jazykolamy, rýmo-
vat, rozšiřovat slovní zásobu hledáním synonym, 
homonym, antonym a hravě se potýkat s  gra-
matikou. „Posledně jmenovaný kurz je postaven 
na příběhu školáka Paula Warda a na rozdíl od 
předchozích kurzů - s výjimkou kurzu Super Na-
ture, kde je hlavní postavou školačka Chloe - děti 
budou poslouchat  autentickou angličtinu, tak jak 
ji vypráví anglicky mluvící školáci z různých koutů 
světa,“ prozradila Eva Šmídová, lektorka Angličti-
ny pro děti/HDEE Prostějov. 

Začátek školního roku v Angličtině pro děti 
Prostějov je v každém případě dobrodružný, 

zábavný a určitě jiný, než jsme zvyklí. „Malí 
studenti začínají tento rok s malou kolií a celý 
rok se  budou snažit  s ní udržet  krok doma i na 
zahradě, kterou má kolie Polly zdaleka nejradši. 
Starší studenti se vrhají rovnou na slony a vy-
rábí sloní holky a sloní kluky a jiní zase mají za 
úkol na první hodině připravit zeleninový salát 
a ještě ho využít na hraní si s geometrickými 
tvary,“ uvedla dále Šmídová.  

V každém z kurzů se pak studenti potkají se 
zvířaty domácími i divokými, zvířaty ze všech 
koutů světa. „V rámci podpory multisensoric-
kého vyučování a zážitkové pedagogiky a urči-
tě na prvním místě pro radost studentů pořádá 
Angličtina pro děti Prostějov prvního října 
výlet do ZOO Lešná, který bude tradičně pojat 
jako hravá, bojová akce, ve které budeme pátrat 
po stopách mnoha exotických zvířat a zjišťovat 
např. kde žijí 1 little, 2 little.............elephants, ja-
kou barvu má vlastně red kangaroo Kangi, ko-
lik proužků má zebra a jakou mají barvu, zda se 
opravdu hyena umí smát, zda jsou „monkeys 
silly“ nebo se o tom jen tak zpívá, či zda může-
me potkat v ZOO draka?,“ dodala  Eva Šmído-
vá z Angličtiny pro děti Prostějov.    

 ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HDEE  
JEDE DO ZOO

Střední odborná škola podnikání a ob-
chodu v Prostějově se stala autorizovanou 
osobou oprávněnou realizovat zkoušku 
v  dílčí kvalifikaci Průvodce cestovního 
ruchu. Jedná se o další možnost rozšíření 
odborné kvalifikace v  rámci celoživotního 
vzdělávání. 

Dílčí kvalifikace 65-021-N Průvodce cestovního ruchu patří mezi 22 
kvalifikací v gesci Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast gastronomie, 
hotelnictví a turismu. Je zařazena  v kvalifikační úrovni 5, která odpovídá 
stupni vyšší odborné vzdělání. V  současnosti se jedná o  nejvyšší mož-
ný stupeň kvalifikace průvodce. Š podnikání a obchodu se tak zařadila 
mezi kvalitní, odborně zdatné, zkušené a příslušně materiálně a technic-
ky vybavené subjekty, které mohou garantovat odbornost a kvalitu při 
přezkušování osob a ověřování jejich kvalifikace v rámci procesu dalšího 
vzdělávání a jeho výstupů. V současnosti je v České republice takto auto-
rizováno 19 subjektů.

Zkouška Průvodce cestovního ruchu se skládá 
z následujících částí:

1. Písemná část 
2. Ústní a praktická část zkoušky 
3. Samostatná část zkoušky
S podrobnější strukturou zkoušky jsou uchazeči o zkoušku písemně se-

známeni s dostatečným časovým předstihem.

D ok l a d e m ,  kt e r ý  p ot v r z uj e  ú s p ě š n é  v y kon án í  z kou š k y,  j e  o s vě d -
č e n í  o  z í s k án í  d í l č í  k v a l i f i k a c e .  Tot o  o s vě d č e n í  j e  ve ře j n ou  l i s t i -
n ou  p o d o bn ě ,  s t e j n ě  j a ko  v y s vě d č e n í ,  d ip l omy  o  ab s o lut or iu  a j . 
Ja ko  t a kové  m á  c e l o s t át n í  p l at n o s t  a  b e z  d a l š í h o  o s vě d č uj e  s ku -
t e č n o s t i  v   n ě m  uve d e n é  př i    k a ž d é m  o b č ans kopr áv n í m  i  pr a c ov -
n ě pr áv n í m  v z t a hu ,  t e dy  i  př i  prok a z ov án í  d o s a ž e n é  k v a l i f i k a c e 
z am ě s t n av at e l i . 

Zájemci o vykonání kvalifikační zkoušky se mohou přihlásit u autorizo-
vané  osoby, kterou je SOŠ podnikání a obchodu, Rejskova ul. 4 Prostějov. 
Více informací lze také získat na webových stránkách www.sospo.eu.

Průvodcovské zkoušky v Prostějově
Na SOŠ podnikání a obchodu lze složit kvalifi kační zkoušku Průvodce cestovního ruchu

Národní soustava 
kvalifikací (NSK)

je státem garantovaný celorepublikový systém 
budovaný na reálných požadavcích na výkon 
činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Národní soustava kva-
lifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez 
ohledu na způsob jejich získání. 

NSK nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich 
provázání, zastřešení a zprůhlednění. Tvoří spojující systémový rámec pro počá-
teční a další vzdělávání. NSK zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifi-
kací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Na vzniku a rozvoji NSK se aktivně podílejí zaměstnavatelé zejména prostřed-
nictvím sektorových rad.

Prostřednictvím zřizovatele školy je SOŠ podnikání a obchodu zapojena do prá-
ce sektorové rady 

Obchod a marketing – pracovní skupiny Přímý prodej. 
Programem pracovní skupiny je vytvoření typových pozic k pracovní jednot-

ce Obchodník. Jedná se o následující typové pozice: Obchodní zástupce, Obchodní 
cestující (dealer) a Obchodník s realitami.



Co je to zumba?

ZUMBA je nový fi tness program, který 
spojuje prvky aerobiku a latinsko-ame-
rických tanců. Jedná se o zábavný způsob 
cvičení, který připomíná taneční párty. 
ZUMBA jsou jednoduché tanečky na ener-
getickou, rytmickou a zejména chytlavou 

hudbu. ZUMBA není jen zábavná, ale také 
účinná. Je to cvičení, kterým posilujete celé 
tělo, aniž byste o tom věděli. Při hodinách 
se kombinují rychlé a pomalejší rytmy, 
čímž dochází k efektivnímu spalování tuků 
a tvarování postavy.

Kdo chodí na ZUMBU?

ZUMBA je vhodná pro všechny věkové 
kategorie, pro muže i ženy. Nejde o podá-
ní skvělých sportovních výkonů, ale o to si 
hodinu ZUMBY příjemně užít. Nemusíte 
mít žádné taneční nebo aerobikové zku-
šenosti, ZUMBU zvládne skutečně každý. 
ZUMBA je zábavná, a proto se přijďte vy-
tancovat z každodenních starostí!!!

ZUMBA S VERONIKOU

Jmenuji se Veronika Bašná a zumbu tan-
cuji již více jak 3 roky, z toho půl roku zumbu 
i předcvičuji.  Moje sestavy jsou jednoduché 

na zapamatování, kombinuju latinsko-ame-
rickou a moderní mezinárodní hudbu. Ho-
dina je veselá, vtipná, hravá, pořádně se při 
ní zapotíte, zatancujete, zařádíte a zábavnou 
formou zformujete postavu!! Jako jediná 
v Prostějově jsem si k 60 min. zumby přidala 
i 15 min. posilování, protože mi přijde škoda 
nevyužít toho, že tělo tak krásně rozehřejeme 
.  Takže neváhejte, vemte kamarádku, zná-
mou, maminku, dceru a přijďte si to UŽÍT!!!

Tancuji v Čehovicích-v pátek od 18:30-
19:45 v Kulturáku

ve Vřesovicích-v sobotu od 18:30-19:45 
v Sokolovně

A ve Vrahovicích-v  neděli od 18:15-
19:30 v Domě služeb (Vrahovická 83) 

Ceník: Dospělí: 50 Kč; Děti do 14-let: 25 
Kč; Děti do 10 let zdarma

AKCE - 9+1 hodina ZDARMA 
AKTUÁLNÍ INFORMACE NA FACE-

BOOKU: ZUMBA S VERONIKOU 
E-MAIL: Envirka@seznam.cz
NEBO NA: www.zumbasveronikouu.

webnode.cz
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Tuto školu jsme si vybrali, jelikož 
jsme z různých zdrojů věděli, že „to 
bude něco jiného“ než na ostatních 
středních školách. Naše očekávání 
naplnil už seznamovací kurz, který je 
možné shrnout do několika prostých 
slov – adrenalin a osobní výhra, zába-
va i únava, bolest i radost...

5.9. ráno – nevíme, co si máme my-
slet, paní učitelka Marta Zatloukalová 
nám v autobuse cestou do Protivanova 
píše fi xem naše křestní jméno na čelo. 
Aha, první krůček k seznámení! Pak už 
však následují KROKY.

Kromě třídní učitelky a její fi xy nás v au-
tobuse přivítal i vedoucí kurzu – tělocvikář 
Petr Koláček. Byl podezřele milý a my si 
mezi řádky dokázali přečíst, že chystá „něco 
velkého“. Ano, několik kilometrů před cí-
lem jsme rychlým parakotoulem museli 
opustit autobus a dle indicií se pěšky dostat 
do tábora v Protivanově. Záhadným způso-
bem jsme to všichni zvádli.

„Tak, dej si dvacet“ - věta, kterou 
jsme pak slyšeli několikrát denně a těmi 
dvaceti kliky museli kompenzovat své 
protesty vyslovené ne zrovna vybíravou 
češtinou. Tuto hru jsme však časem bez 
problémů přijali. Kompenzací nám totiž 
byly zcela netradiční zážitky – slaňo-
vání, boj s molitanovými tyčemi, noč-
ní přežití v lese, jízdy na koloběžkách, 
nejrůznější lanové aktivity, soutěže na 
loďkách, paintball, střelby a spousta 
dalších aktivit.

Každé ráno jsme se únavou sice do-
slova vyplazili z chatek, ale nakonec 
jsme domů odjížděli s tím, že jsme dob-
rá parta, která společně přežije všechno. 
A shodli jsme se na tom, že týden byl 
vlastně krátký a těšíme se na další po-
dobné akce. A co na tom bylo úplně nej-
lepší? Vrátili jsme se domů bez úrazu a 
nadšení! studenti 1. A, TRIVIS

 Střední škola veřejnoprávní 
 Prostějov, s.r.o.

SEZNAMTE SE  – STŘEDNÍ ŠKOLA TRIVIS

ZUMBA-NEJLEPŠÍ ZPŮSOB HUBNUTÍ A FORMOVÁNÍ POSTAVY
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Velká cena 
Prostějova
Letos v říjnu se v Prostějově uskuteční již 9. 

ročník Velké ceny města Prostějova – O pohár 
Domovní správy. Prostějovské závody si za 
dobu své existence vybudovaly velmi dobrou 
pověst a pravidelně se jich zúčastňuje česká 
špička žákovských kategorií. Protože se jedná o 
první velké závody s  celorepublikovou účastí, 
umístění na předních příčkách odhalují formu 
plavců v zimní sezóně a naznačují jejich šance 
na zimním Mistrovství České republiky. 

„Na Velké ceně jsou často vyrovnávány i 
překonávány české rekordy v  žákovských ka-
tegoriích. Úroveň závodníků je tedy vysoká. I 
proto patří prostějovská Velká cena mezi pres-
tižní plavecké závody, které si málokdo dobro-
volně nechá ujít,“ vysvětluje Petr Adamec. Mezi 
kvalitní české závody se Velká cena vyšplhala i 
díky výborné organizaci a podpoře sponzorů, 
kteří pomáhají finančními příspěvky i věcnými 
cenami. „Takových sponzorů ale nikdy není 
dost, proto rádi uvítáme jakoukoli podporu,“ 
doplňuje Adamec. -mat-

Parašutisté DUKLY Prostějov tvořící 
reprezentaci České republiky vybojova-
li na 6. mistrovství Evropy seniorů a 3. 
mistrovství Evropy juniorů v klasickém 
parašutismu v srbské Kikindě neskuteč-
né čtyři zlaté medaile z pěti možných. 
Družstvo, které tvořili Jiří Gečnuk, Jin-
dřich Vedmoch, Libor Jiroušek, Oldřich 
Šorf a Hynek Tábor získalo titul mistrů 
Evropy v obou týmových disciplínách, a 
to v přesnosti přistání a kombinaci. Jirka 
Gečnuk se stal nejúspěšnějším parašu-
tistou Evropy a sám získal zlato v indi-
viduální kombinaci a přesnosti přistání a 
stříbro v individuální akrobacii. Smolný 
šampionát v individuálním hodnocení 
prožil Jindra Vedmoch, který byl dvakrát 
čtvrtý a to v přesnosti přistání a kom-
binaci. Rovněž junioři nezapadli, když 
Miloslav Kříž obsadil čtvrté místo v přes-

nosti přistání a šesté místo v kombinaci.
K  uvedenému úspěchu je nutno ještě 

přičíst úspěšné vystoupení na 5. armád-
ních světových hrách v brazilském Rio de 
Janeiru v  měsíci červenci, kdy družstvo 
DUKLY reprezentujících AČR ve složení 
Jindřich Vedmoch, Libor Jiroušek, Old-

řich Šorf, Hynek Tábor a Čestmír Zítka 
se stalo druhým nejlepším armádním 
družstvem světa. Her se účastnilo téměř 
7 tisíc sportovců a členů doprovodů ze 
117 států světa. Soutěžilo se ve 20 spor-
tovních disciplínách, parašutismu se 
účastnila družstva 37 států.  -šaf-

Čtyři zlaté medaile z pěti možných na ME a stříbro Čtyři zlaté medaile z pěti možných na ME a stříbro 
na armádních světových hrách, to je bilance na armádních světových hrách, to je bilance 

parašutistů DUKLY z vrcholů sportovního roku 2011parašutistů DUKLY z vrcholů sportovního roku 2011

Ve dnech 27. - 28. srpna 2011 proběhlo 
v Kadani Mistrovství ČR v nohejbale 
mladších žáků ve trojicích a ve dvojicích. 
Samozřejmě své žhavé želízko zde vyslala 
i TJ Sokol I Prostějov, za něž nastoupila 
čtveřice hráčů  Jakub Ftačník,  Jiří 
Spáčil, Mojmír Chytil a Ondra Pospíšil. 
První tři jmenovaní vyhráli před dvěma 
měsíci soutěž mladších žáků v rámci 
Olympiády dětí a mládeže jak ve dvo-
jicích, tak rovněž ve trojicích a nelze se di-
vit, že na tomto mistrovství byli hlavními 
favority na celkové prvenství.

V sobotním přeboru trojic prostějovská 
sestava zvládla s menšími problémy 
základní skupinu, kde postupně porazila  
všechny své soupeře. V osmifi nále přešel 
Sokol I přes Dynamo České Budějovice B 
2:0, ve čtvrtfi nále porazil TJ Plazy rovněž 
2:0 a v nelehkém boji o postup do fi nále 
přešel přes nebezpečnou trojici Dynama 
České Budějovice A 2:1  ( 10:8-8:10-10:8 
) a vybojoval si očekávané fi nále. Zde si to 
rozdali prostějovští mladíci s týmem TJ Avie 
Čakovice A, který porazili poměrně snadno 
2:0 a po roce vybojovali opět mistrovský 
titul v kategorii mladších žáků.

V nedělmím šampionátu dvojic nebylo 
zdaleka jasné, kdo si vybojuje účast mezi 
elitní čtveřicí, neboť dvojice jsou často 
nevyzpytatelné, což nakonec bylo i před 
2 měsíci na dorosteneckém šampionátu a 
stává se to i u nejlepších mužských dvo-
jic. Do boje vyslal trenér Matkulčík trojici 

Ftačnik, Spáčil, a Chytil. V základní skupině 
šlo o to, abychom si do bojů play.off vybojo-
vali dobrou výchozí pozici, což se nakonec 
podařilo a bez ztráty zápasu jsme postoupili 
z 1.místa ve skupině do osmifi nále.

V osmifi nále vyřadili naši hráči po 
dobrém výkonu celek Pekla nad Zdob-
nicí 2:0, ve čtvrtfi nále porazili celek 
Semil rovněž 2:0 a vybojovali postup do 
semifi nále mistrovského přeboru. Zde jej 
čekal zřejmě nejtěžší protivník – včerejší 
semifi nálový soupeř Dynama  České 
Budějovice, který zvládli rovněž bez 
ztráty setu  2:0. Ve fi nále naše dvojice 
Ftačnik-Spáčil předvedla svůj nejlepší 
výkon a získala tak o tomto víkendu již 
svůj druhý mistrovský titul. Prostějov – 
Horažďovice  2:0  ( 10:4-10:3 ) 

Do Kadaně jel v roli trenéra Sokola I 
Prostějov Petr Matkulčík a jeho premiéra 
byla v této roli velmi úspěšná. Společně 
s Petrem jsme družstvo ještě před olympiá-
dou připravovali a formovali tak, aby vrchol 
se dostavil na olympiádě dětí a mládeže a 
zde na tomto šampionátu. I přes velké zdra-
votní potíže smečaře týmu Jakuba Ftačnika 
( před nějakou dobou operace slepého střeva 
) se nakonec úspěch dostavil i na tomto mis-
trovském přeboru. Po dvou mistrovských 
titulech dorostenců na Mistrovství ČR tro-
jic a dvojic dorostu se i mladším žákům 
podařilo double v podobě zisku mistrů 
republiky dvojic a trojic. Skvělá bilance 
letošního roku !!  -red-

Zleva Libor Jiroušek, Jindřich Vedmoch, Jirka Gečnuk v červeném triku, Hy-
nek Tábor a Oldřich Šorf

VÁNOČNÍ MEGAKONCERTVÁNOČNÍ MEGAKONCERT

PROSTĚJOV 19. 11.PROSTĚJOV 19. 11.
SPOLEČENSKÝ DŮM OD 19.30SPOLEČENSKÝ DŮM OD 19.30
PŘEDPRODEJ: Společenský dům Prostějov, tel.: 582 333 003
Zlatnictví Marie Vyškov, tel.: 739 029 950;  Song Kojetín, tel.: 581 761 835
Trafika - vlakové nádraží Přerov, tel.: 731 108 533; www.ticketportal.cz
Infocentrum Kroměříž, tel.: 573 334 191; ČD Olomouc - Hl. nádraží
Knižní klub, Horní náměstí 25, Olomouc
Info: 774 114 655, 603 163 037  E-mail: musicmedia@seznam.cz  Cena: 400, 450, 490

Více informací se dozvíte ve vysílání Rádia Haná na frekvenci 92,3 FM 
nebo v Prostějovském Večerníku
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Velodrom Prostějov, 26.8.2011
Vloni deštivo a chladno, letošní ročník 

slunný a parný. Takový byl základní rozdíl 
mezi loňským a letošním ročníkem Grand 
Prix Prostějov-Memoriál Otmara Malečka. 
Ačkoliv je počasí alfou i omegou dráhové 
cyklistiky na otevřených velodromech, i 
v ostatních aspektech letošní ročník před-
čil ty předchozí. Vysoká úroveň závodů, 
nadstandardní divácká návštěva, výborná 
atmosféra to vše byly atributy letošního 
ročníku, který navíc okořenila medaile pro 
domácího, prostějovského borce. 

Během odpoledního programu diváky 
rozehřály souboje sprinterů, které doplnily 
závody mládežníků. Nejrychlejší dráhoví 
cyklisté, sprinteři se utkali v  atraktivním 
keirinu a královské dráhové disciplíně, 
tedy ve sprintu. S  početnou mezinárodní 
konkurencí v keirinu i  ve sprintu si nejlé-
pe poradil Denis Špička, cyklista brněnské 
Dukly. Nepřehlédnutelnou se stala účast 
matadora české sprinterské školy Pavla Bu-
ráňe. Buráň ukázal, že stále umí a v keirinu 
obsadil krásné druhé místo. 

Večernímu programu dominoval bodo-
vací závod jednotlivců a bodovací závod 
dvojic tzv. Madison. Zatímco Madison byl 
záležitostí pouze kategorie muži Elite, bo-
dovací závod jednotlivců byl vypsán i pro 
ženy kategorie elite. Mezi ženami nejvíce 
bodů posbírala a zvítězila slovenská repre-
zentantka Alžběta Pavlendová., kterou na 
stupně vítězů doprovodila Lucie Záleská 
a Jarmila Machačová, obě závodnice ASC 
Dukla Praha. 

Bodovací závod jednotlivců přinesl 
atraktivní podívanou, kde se o celkovém 
umístění rozhodovalo až v posledním bo-
dování. Závod byl vypsán na 105 kol, ka-
ždé sedmé kolo bylo bodované. Ačkoliv 
závodníky sužovalo úmorné vedro, jelo se 
velmi rychle a závodilo od samého počát-
ku. Od počátku bylo zřejmé, že největším 
favoritem na vítězství bude Milan Kadlec, 
legenda české dráhové i silniční cyklistiky, 
hájící barvy pražské Dukly. Kdo jej však 
doprovodí na stupně vítězů, to nebylo zřej-
mé do posledního bodování. Nakonec se 
to povedlo Markovi Mixovi (ASC Dukla 
Praha) a domácímu Jakubu Filipovi (SKC 
Prostějov). Skutečností se tak stalo přání 
domácích příznivců, aby domácí cyklista 
stanul na stupních vítězů. Je potřeba vy-
zdvihnout Filipovi týmové kolegy, Michala 
Mráčka, Martina Cetkovského a Ondřeje 
Tkadlece, kteří Jakubovi k  třetímu místu 

výrazně pomohli. K  závodu byl výborně 
připraven i Tomáš Salaj, avšak technické 
potíže jej hned v úvodu vyřadily ze závodu. 

Za umělého osvětlení a vygradované 
atmosféře na pořad přišel zlatý hřeb veče-
ra, bodovací závod dvojic. Diváky do varu 
přivedlo už úvodní představování závod-
ních dvojic a tzv. balustráda, kdy se cyklisté 
v těsné blízkosti mantinele zdraví s diváky. 
Největšího aplausu se už tradičně dočkala 
dvojice Kaňkovský-Kadlec, kterou podpo-
roval početný olomoucký fanklub Kaňkov-
ských a také domácí dvojice Filip-Mráček. 
Závod se od počátku rozjel do vysokých 
otáček. Tempo udávali především dvojice 
pražské Dukly Kaňkovský-Kadlec, Bláha-
-Kadůch a Hačecký-Hochmann. Výsled-
kem rychlé odpadání některých dvojic. 
Závod nakonec dokončilo pouhých sedm 
dvojic ze sedmnácti startujících. Dvě 
dvojice byly také ze závodu diskvalifi ko-

vány pro opakované přijetí občerstvení. 
Domácí dvojici Filip-Mráček se umístila 
na sedmém místě. Kluci si jistě mysleli na 
lepší umístění, předchozí bodovací závod 
jednotlivců je ale zřejmě stál více sil, než 
si mysleli a ty pak v  madisonu chybě-
li. O to více je ale potěšující páté místo 
dvojice juniorů Kraus-Tkadlec. Domá-
cího juniora Tkadlece doplnil Jan Kraus 
z pražské Dukly a kluci si vedli v závodě 
na výbornou, hezké páté místo jim bylo 
odměnou. Vítězství bylo jasnou záležitostí 
dvojce Kaňkovský-Kadlec, která se ziskem 
23 bodů s přehledem zvítězila. Alois Kaň-
kovský tak navázal na své vítězství z roku 
2008, kdy zvítězil ve dvojici s  Petrem La-
zarem. Na stupně vítězů je doprovodili 
kolegové z pražské Dukly, druzí Bláha-Ka-
důch a třetí Hochmann-Hačecký. V letoš-
ním ročníku tak jasně dominovali domácí 
cyklisté, nejlepší zahraniční dvojicí byla 
dvojice německých cyklistů Műller-Faltin, 
která se umístila na místě čtvrtém. Italské, 
švýcarské, rakouské a polské dvojice závod 
nedokončily. Ukázala se tak světová kvali-
ta cyklistů pražské Dukly, kteří pravidelně 
sbírají medaile v  těchto disciplínách. Po-
chvalu zaslouží i organizátoři celé akce, ne-
boť pomyslnou laťku úrovně závodů, které 
již tradičně zaštiťuje náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Mgr. Alois Mačák, 
MBA., se jim opět podařilo zvýšit. Poděko-
vání patří všem sponzorům, bez kterých by 
se Grand Prix konat nemohla, zvláště pak 
Olomouckému kraji a městu Prostějovu.  

-oš-

Grand Prix Prostějov-Memoriál Otmara Malečka 2011 

BYTY MLÝNSKÁ www.bytymlynska.cz

E-mail: info@bytymlynska.cz
Volejte tel.: 775 780 982

• 5 min do centra
• 5 min do parku
• 5 min k lékaři
• 3 min MHD

• moderní nízkoenergetické byty
• 1+kk až 3+kk
• možnost klientských změn

Vyberte si svůj byt v klidné lokalitě 
blízko centra města Prostějova
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