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Pokud na vás všichni kašlou, 
odjeďte na výlet se Zuzanou Krónerovou 

Divadelní kavárna kulturního klu-
bu    Duha  uvádí  v  režii  Ivana  Baĺady 
vynikající  slovenskou  herečku  Zuzanu 
Krónerovou  v  představení Willyho  Rus-
sella  SHIRLEY  VALENTINE.  Pokud 
jste  vdaná,  máte  děti,  manžela  a  všich-
ni  na  vás  kašlou....  pokud  doufáte,  že  se 
ještě  „země  zatřese“,  budete  správně  na 
tomto  představení  a  zažijete  bláznivý 
výlet  do  krajiny  za  stěnou....  Odjíždí-
me  v  úterý  12.  prosince  v  19.30  hodin. 
   Předprodej vstupenek: pondělí - čtvrtek 
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 
hodin,  v    pátek  od  8.00  do  12.00  hodin. 
Vstupné  je  130  Kč,  prodej  vstupenek  je 
možný také na fakturu a relaxpassy.

Vynikající slovenská herečka 
Zuzana Krónerová se v Prostějo-
vě představí ve hře Willyho Ru- 
ssella SHIRLEY VALENTINE. Foto: archiv  

Prostějovské  Cyrilometodějské  gymná-
zium  připravilo  pro  žáky  pátých  tříd,  kte-
ří  se  chtějí  hlásit  na  osmileté  gymnázium, 
bezplatný přípravný kurs k přijímacím 
zkouškám. „Počítáme zhruba se šedesátkou 
dětí, ale pokud bude zájem větší, jsme schop-
ni zvládnout  i více žáků,“  říká  ředitel  školy 
Jaroslav Fidrmuc. 

Kurs odstartuje 12. prosince ve 14.30 
hodin  tzv. přijímačkami nanečisto. „Poté se 
budou děti scházet v učebně našeho gymná-
zia každý druhý pátek vždy od půl třetí odpo-
ledne až do přijímacích zkoušek, tj. do polo-
viny  dubna,“  doplnil  Fidrmuc. Řešit  budou 
modelové testy z matematiky, českého jazyka 
a  studijních  předpokladů.  „Víme,  že  rodiče 
jsou  v  dnešní  době mnohdy  velmi  vytíženi 
a nemají tolik času věnovat se sami přípravě 
svých dětí na zkoušky na víceletá gymnázia. 
Proto přicházíme s kurzem, v němž se budou-
cí  studenti  seznámí  s  typy přijímacích  testů  
a  samotné  přijímačky  tak  pro  ně  nebudou 
tolik  stresující,“  uzavřel  ředitel  Cyrilometo-
dějského gymnázia Jaroslav Fidrmuc. 
Podrobnější  informace  získají  zájemci na 

telefonu:  582  302  557  nebo  na  e-mailové 
adrese: subcikova@cmg.prostejov.cz. � -g-

Přípravný kurs pro budoucí studenty gymnázií

Úspěšné absolvování přijímacích zkoušek je pro studenty prvním krokem 
pro vstup na střední školy.  Ilustrační foto: archiv

Město Prostějov
 přijímá do pracovního poměru

 uchazeče na místa 

strážník Městské policie Prostějov
Vznik  pracovního  poměru  je  podmíněn  splněním  předpokladů 

pro výkon funkce strážníka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní  
policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
•	 občan České republiky
•	 věk nejméně 21 let
•	 bezúhonnost a spolehlivost
•	 fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
•	 	úspěšné  absolvování  fyzických  a  psychologických  testů   

v rámci přijímacího řízení
•	 úplné střední vzdělání s maturitou
•	 řidičský průkaz minimálně skupiny B
•	 uživatelská znalost práce na PC
•	 morální předpoklady pro výkon této práce
•	 výhodou bydliště v Prostějově a okolí
•	 výhodou zbrojní průkaz
•	 znalost cizího jazyka výhodou
•	 předložení strukturovaného životopisu
•	 výpis ze zdravotní dokumentace

Zaměstnavatel nabízí:
•	 zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
•	 při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
•	 platové zařazení dle stávajících platových předpisů
•	 osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
•	 rizikový příplatek

Přihlášky  lze  podat  formou  vyplněného  dotazníku,  který  každý 
uchazeč  obdrží  při  osobní  návštěvě  na  Městské  policii  Prostějov, 
Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním svého strukturovaného životopisu 
na uvedenou adresu. 
Bližší informace lze získat na tel. 582 402 222 u zástupce ředitele.

Jaroslav Fryč,
vedoucí kontrolního oddělení odboru 
obecní živnostenský úřad MěÚ v Prostějově 

Odbor obecní živnostenský úřad Měst-
ského  úřadu  v  Prostějově  informuje 
všechny  občany,  zvláště  pak  podnika-
tele  provozující  maloobchod  a  hostin-
skou činnost, že od 16. listopadu 2006 je 
účinný zákon číslo 494/2006 Sb., kterým 
se mění zákon č. 215/2005 Sb., o  regis-
tračních  pokladnách  a  změně  některých 
zákonů.  

Konkrétně byla novelizována část prv-
ní, § 23, odstavec 1, kdy jedinou, ale vel-
mi  podstatnou  změnou  je posun termí-
nu povinnosti zajistit evidenci plateb 
prostřednictvím registrační pokladny 
z data 1. 1. 2007 na datum 1. 1. 2008. 
To v praxi znamená, že podnikatelé pro-
vozující  maloobchod  a  hostinskou  čin-
nost mají  o  rok  déle  na  to,  aby  si  poří-
dili  registrační pokladnu a s  její pomocí 
zajistili evidenci plateb tak, jak to zákon  
č. 215/2005 Sb., o  registračních poklad-
nách a změně některých zákonů ukládá. 

Posun účinnosti zákona  
o registračních pokladnách o rok 

Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově 

H o s p o d á ř s k á 
komora  okresu  Pře-
rov společně se svým 
projektovým  partne-
rem    Okresní hos-
podářskou komo-
rou v Prostějově 
realizují  pro  firmy 

z  Olomouckého  kraje  projekt  s  názvem 
„Konkurenceschopný  podnik  na  trhu EU 
II  -  Zvýšení  konkurenceschopnosti  MSP 
v  Olomouckém  kraji  vzděláváním  lidí“. 
Na aktivity v rámci projektu získají 
účastníci dotaci ve výši 75%. Projekt je 
spolufinancován z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu Čes-
ké republiky, konkrétně z operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů.
Obsahem  projektu  je  zvýšení  konku-

renceschopnosti  podniků  prostřednic-
tvím  vzdělávacích  aktivit  zaměřených 
na vzdělávání managementu, mistrů, 
obchodníků, konstruktérů, technologů 
atd. formou: 

- společných odborných seminářů 
a kurzů,

- individuálních vzdělávacích programů 
pro  jednotlivé  podniky  -  vzdělávací  pro-
gramy šité na „míru“ podniku. 

Vzdělávání  v  rámci  tohoto  projektu 
bude probíhat v těchto oblastech:

- Školení v oblasti udržování a rozvo-
je systémů managementu  (např.  inter-
ní  auditor  QMS,  interní  auditor  EMS, 
environmentální legislativa atd.). 

- Školení v oblasti zlepšování systému 
managementu (např. audit výrobku a pro-
cesu,  jak  snížit  plýtvání  pomocí  metody  
5 S atd.). 

- Školení v oblasti rozvoje dovednos-

tí pracovníků  (např.  jak  efektivně  vést 
prodejní  rozhovor, motivace a hodnocení 
pracovníků, jak vést týmy atd.). 

- Školení v oblasti rozvoje dovedností 
managementu  (např.  projektový  mana-
gement, strategické řízení, řízení lidských 
zdrojů atd.).

Realizace vlastních školení bude 
vyplývat z provedeného průzkumu 
a na základě aktuálních požadav-
ků firem.  Začátek realizace vzdělávacích 
aktivit je plánován na leden 2007. 

Bližší  informace  k  plánovaným  školí-
cím  cyklům  včetně  podrobného  tématic-
kého zadání  jednotlivých školících bloků 
jsou k dispozici v kanceláři OHK v Pros-
tějově, telefon 582 332  721, 582 332 489. 
Zde také budeme přijímat vaše individuál-
ní požadavky a náměty. Těšíme se na váš 
zájem.

Zvyšování konkurenceschopnosti formou vzdělávání
Dotace pro firmy ve výši 75 procent

Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov 

Ve dnech 14. a 15.  listopadu se v Pro-

stějově  uskutečnil  seminář  prevence  kri-
minality  městských  policií  v  rámci  ČR. 
Semináře se účastnilo celkem 60 účastní-

ků  z  28 měst, mimo  jiné  z Prahy, Brna, 
Plzně,  Pardubic,  Ostravy  a  Karlových 
Varů,  tři pracovníci prevence kriminality 
ze  Slovenska,  zástupci  odboru  prevence 
kriminality ministerstva vnitra pod vede-
ním ředitelky odboru Mgr. Jitky Gjuričo-
vé,  odborníci  prevence  z  Olomouckého 
kraje a Prostějova, autor projektu Na kolo 
jen  s  přilbou,  zástupci  K-centra  Želva, 
Policie ČR  a  pořádající Městské  policie 
Prostějov.
Předmětem semináře, který zahájil sta-

rosta Prostějova ing. Jan Tesař, byla pro-
blematika  příprav,  realizace  a  hodnocení 
projektů  prevence  kriminality,  analýzy 
a  rozbory. Účastníci semináře se zabýva-
li  i  problematikou  protiprávního  chování 
dětí a mládeže a drog. Na pořadu jednání 
byly i  programy „Na kolo jen s přilbou“ 
a „Bezpečná lokalita“. 
Přítomní  hosté  se  dále  seznámili  s  pro-

jekty prevence kriminality, které město Pro-
stějov realizovalo v období let 2000 - 2006. 
Během tohoto období bylo uskutečněno 45  
projektů ve finančním objemu 12,5 mil. Kč, 
přičemž  státní dotace činila 35 procent.  
Město Prostějov bylo vyzváno minister-

stvem vnitra k podání projektů Partnerství 
na  rok  2007.  Budou  navrženy  projekty 
situační,  sociální  a  informační  preven-
ce.  Jedním  z  projektů  bude  zvýraznění 
přechodů  pro  chodce  u  základních  škol 
reflexním značením. 

V Prostějově se sešli preventisté z celé republiky
Jedním z projektů prevence bude zvýraznění přechodů u škol

K bezpečnosti malých školáků v dopravě přispějí i reflexní vesty zakoupe-
né městem.  Foto: Y. Kadlecová


