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Zkoušky dospělosti
Co pro dnešního mladého člověka ma-

turita znamená ? Kdybychom tuto otázku 
položili dnešnímu středoškolákovi, jistě 
by odpověděl s notnou dávkou cynismu, 
že je to pouze formalita. Budete-li však 
trvat na vážnější odpovědi, dovíte se asi 
více. Jedna studentka gymnázia odpo-
věděla na výše položenou otázku: matu-
ritou dávám světu na jevo, že jsem osm 
let tvrdla na gymplu a teď je tomu ko-
nec. Takový pesimismus ovšem nesdílejí 
všichni. Pragmatický přístup se projevuje 
v konstatování, že to je prostě zapotřebí 
pro přijetí na vysokou školu. Maturanti si 
vyslechnou z úst povolaných osob, že je 
to vlastně jejich první důležitá zkouška v 
životě, že ovšem budou následovat další, 
těžší, takový je už život.

Mnozí studenti pochybují, že vyko-
náním zkoušky se opravdu stanou do-
spělými či zralými, jiní se již za dospělé 
považují a argumentují tím, že mají již 
možnost, právo volit, jsou tedy občané.
Každopádně se dnes prosazuje názor, 
že maturita prostě nestačí a je třeba ve 
studiu pokračovat na vysoké škole.

Vraťme se však k maturitám samot-
ným. Úvodem k maturitním zkouškám 
jsou písemné maturitní zkoušky, které 
mají v našich zemích dlouhou tradici. 
Témata by měla mít jisté rozpětí. Ná-
ročná témata si vyberou budoucí spiso-
vatelé nebo žáci nějak nápadití, ostatní 
se spokojí s tzv. únikovým tématem. 
Jsou ovšem léta, kdy jsou všechna téma-
ta náročná a pak se maturitní písemka 
stane hororovým zážitkem. Dnes se již 
nesetkáváme s tématy, která již zadáním 
budila jakési mystické pocity a možná i 
bázeň. Takovým tématem asi bylo téma 
z roku 1938 na dívčím reálném gym-
náziu v Prostějově, které znělo : Každý 
trhá z rozkošného ovoce krásy na těch 
větvích, k nimž dorostl svým ducho-
vým vzrůstem. O. Březina . Únikovým 
tématem snad bylo téma Technické po-
kroky pomocníky ženy v domácnosti.

Za doby totality byla vždy nějaká před-
vídatelná témata, která se týkala nějaké-
ho výročí, nejlépe VŘSR, SNP apod. / Ty 
zkratky se dnes žáci učí v dějepisu/ 

Dnešní témata jsou věcná, nutí za-
ujmout vlastní postoj, prezentovat 
vlastní názor.  Studenti až na výjimky 
nemají v oblibě historické události, tedy 
vše, co se odehrálo před jejich naroze-
ním včetně sametové revoluce.Preferují 
spíše něco praktičtějšího, v oblibě jsou 
také témata týkající se mezilidských 
vztahů. Jeden student na-
vrhl jako téma Co mi naše 
škola dala a vzala.

Byv vyzván, aby rozvedl, 
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co mu škola vzala, odpověděl lakonic-
ky: mé mládí.

Ústní maturitní zkoušky, tedy skutečné fi-
nále, začínají svatým týdnem, o němž kolují 
různé předsudky a mýty, které se tradují z ge-
nerace na generaci. Základem takového mýtu 
je přesvědčení, že se dá vše v tomto týdnu 
zvládnout bez ohledu na předcházející duševní 
výkony. Ve skutečnosti student opravdu maká 
a jedinců, kteří neprojdou sítem maturitní 
zkoušky není mnoho.U samotné zkoušky pa-
nuje důstojná pohoda a jisté napětí. Student se 
rozvzpomíná a nelze-li jinak, počne fabulovat 
způsobem, který připomíná slavné Žákovy 
spisy, Študáky a kantory například. Některé 
odpovědi mají ve své jednoduchosti klasic-
kou hloubku. Např. na otázku, jak se chovali 
někteří představitelé církve v době Husově, 
odpoví student : Nekřesťansky. Nejhorší jsou 
odpovědi, které prostě nikdo nečeká.  Češti-
nář, který chce nešťastníkovi pomoci, dá mu 
velmi jednoduchou otázku: a co vlastně byl 
ten Krakatit. V análech maturitních zkoušek 
jsou dochovány odpovědi: aspirin a ještě jiná 
odpověď: hrad v Polsku.

Studenti, kteří zvládli maturitní zkouš-
ku, předvedli, že dovedou kultivovaně a 
samostatně pohovořit s examinátorem na 
dané téma, učitelé mají pocit, že nepra-
covali nadarmo, že snad něco v hlavách 
studentů ulpělo natrvalo.

Velkým tématem jsou připravované 
nové maturitní zkoušky. Studenti nižších 
ročníků se pravidelně informují, zda se 
jich ta nová maturita už bude týkat. Uči-
telé se obávají přílišné složitosti nových 
zkoušek. Objevily se nové funkce, matu-
ritní zkoušky bude řídit školní maturitní 
komisař, didaktické testy a písemné práce 
zadává zadavatel, ten nesmí mít v apro-
baci ten předmět, který zadává, což může 
věštit problémy.Pak je tu hodnotitel, který 
hodnotí písemné i ústní zkoušky. Každá 
písemná práce bude hodnocena nezávisle 
dvěma hodnotiteli. Bude tedy maturitní 
zkouška náročnou logistickou operací. Již 
příprava stála dost peněz. Komisař bude 
za výkon své funkce placen Centrem pro 
zjišťování výsledků vzdělávání mimo svůj 
plat. Bude tedy maturita po všech strán-
kách náročnější. Student si vezme ma-
turitní vysvědčení, nechá si ho notářsky 
ověřit a kopii předloží vysoké škole, na 
níž nastoupí. To je aspoň hmatatelný efekt 
maturitní zkoušky.

Bezprostředně po maturitě absolvuje 
maturant ještě maturitní večírek. Po-
sloucháte-li účastníky takového večírku, 
překvapí vás, že o začátku akce vypoví-
dají všichni shodně, ale o konci večírku 
již existuje několik verzí. Diskrétně po-
mlčíme o některých neformálních vy-
stoupeních nyní již zralých osobností a 
popřejeme maturantům, aby se dostali na 
tu vysokou školu, kde by mohli rozvinout 
své schopnosti a nadání a stali se dobrými 
odborníky, ale hlavně také dobrými lid-

mi. Václav Kolář

Návrh systému na zajištění 
agendy spojené s výkonem 

veřejné služby
Rada města Prostějova po projedná-

ní rozhodla organizovat  výkon veřej-
né služby na území města Prostějova, 
schválila způsob zajištění agendy spo-
jené s výkonem veřejné služby na úze-
mí města Prostějova včetně rozdělení 
pravomocí podle předloženého návrhu 
s tím, že Ing. Lubomír Baláš, tajemník 
městského úřadu, podle potřeby po-
drobněji upraví systém zajišťování vý-
konu veřejné služby až do úrovně od-
povědnosti jednotlivých zaměstnanců 
a svěřila odboru právnímu a personál-
nímu působnost rozhodovat o uzavírá-
ní smluv o výkonu veřejné služby.

Nařízení města Prostějova, 
kterým se mění nařízení 

města Prostějova č. 6/2006, 
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, 
ve znění pozdějších předpisů
Rada města Prostějova po projednání vy-

dává Nařízení města, kterým se mění Naří-
zení města Prostějova č. 6/2006, kterým se 
vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších 
předpisů. (tržní řád naleznete na : http://
www.prostejov.eu/showdoc.do?docid=87 
nebo v tištěné podobě na odboru právním 
a personálním)

Veřejná fi nanční podpora
Rada města Prostějova po projedná-

ní  schválila poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova z 
prostředků nerozdělené veřejné fi nanční 
podpory ve výši 8.000,-- Kč Konfederaci 
politických vězňů ČR, pobočce č. 50 - Pro-
stějov, Svatoplukova 15, IČ 004 17 581 

- na cestovné na pouť muklů na sv. Ho-
stýn

- na mimořádné cestovné do Prahy u 
příležitosti 20. výročí organizace

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se 
příspěvek použít v souladu se sjednaným 
účelem do 31.1.2010 ve výši 32.000,-- Kč 
Klubu výsadkových veteránů Prostějov, 
VÚ 8280, Letecká 3, Prostějov 796 00, IČ 
266 50 355 

- na činnost Klubu  výsadkových veterá-
nů (pořádání kulturních akcí a poplatky s 
tím spojené) 

- na cestovné a vstupné při organizaci 
akcí klubu

- na zajištění účasti na pietním aktu ope-
race ANTHOPOID v Praze 06/09 (cestov-
né, stravné) 

- na cestovné a účast na  „Memoriálu 
zakl.výsadkových vojsk“ konané v Bratisla-
vě 09/09

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se 
příspěvek použít v souladu se sjednaným 
účelem do 12.12.2009 ve výši 10.000,-- Kč 
Československé obci legionářské, Jednota 
Prostějov, Kostelecká 17, IČ 452 47 455 

- na organizační záležitosti, zajišťující 
činnost organizace

- na zajištění činnosti organizace, zacho-
vání, rozvíjení a předávání demokratických a 
humanistických tradic čsl. a české státnosti

- na podporu aktivit spojených s vý-
znamnými  událostmi  našeho státu (ces-
tovné, vstupné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 12.12.2009

Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 
– „Obnova lipové aleje 
na městském hřbitově 

v Prostějově“
Rada města Prostějova po projedná-

ní  rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky v rámci veřejné zakázky zadané 
v podmínkách zjednodušeného podli-
mitního řízení  dle zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách na akci „Ob-
nova lipové aleje na městském hřbitově 
v Prostějově“ tak, že nejvhodnější na-
bídkou nejlépe splňující kritéria vy-
mezená zadavatelem  v podmínkách 
zjednodušeného podlimitního řízení  
je nabídka uchazeče: .A.S.A.TS Prostě-
jov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1b, 796 
01 Prostějov,  IČ: 262 24 178, DIČ: CZ 
262 24 178.

Výpis z usnesení 58. schůze rady města, konané 31. 3. 2009 
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

Dle sdělení Ministerstva vnitra České 
republiky, odboru realizace projektů eGo-
vernment dojde ve dnech 1. 5. 2009 -10. 5. 
2009 k centralizaci informačních systémů 
správních evidencí. Centralizace bude 
provázena celostátní výlukou informač-
ních systémů správních evidencí. 

     S ohledem na tuto skutečnost dojde k 
omezení provozu na oddělení registru oby-
vatel, občanských průkazů a cestovních do-
kladů odboru občanských záležitostí a dále 
na oddělení vozidel odboru dopravy.

Na pracovišti cestovních dokladů nebude 

možné podat žádost o vydání biometrické-
ho cestovního dokladu, vydat biometrický 
cestovní doklad, provést kontrolu biomet-
rie, vyhotovit cestovní doklad typu “ blesk“, 
zapsat děti do cestovního dokladu. 

Na pracovišti registru obyvatel a občan-
ských průkazů nebudou funkční agendy 
související s podáním žádosti o občanský 
průkaz, s vydáním občanského průkazu a 
provádění změn v rámci správního obvodu. 

Oddělení v těchto dnech bude prová-
dět pouze vidimaci a legalizaci (ověřování 
shody kopie s listinou a shody podpisu) na 

pracovišti cestovních dokladů a přihlášení k 
trvalému pobytu včetně změn trvalého po-
bytu v rámci města Prostějov. 

    Na oddělení vozidel odboru dopravy 
nebude možné provádět žádné úkony, které 
by vyvolaly změnu údajů evidovaných v re-
gistru vozidel nebo vkládání údajů nových. 
To znamená, že nebude možné provádět nic 
kromě lustrací vozidel nebo výdeje dat z re-
gistru vozidel. Výše uvedené výluky využijí 
pracovníci k archivaci a skartaci dokumentů 
a dále k reorganizaci úložiště spisů. 

Hledáme původní vzhled náměstí 
 Město Prostějov se pustilo do rozsáhlé rekonstrukce Erbenovy ulice včetně části ná-

městí Padlých hrdinů a náměstí U Kalicha. 
„V návaznosti na tuto důležitou investici chce město Prostějov upravit i parkové části těch-

to dvou náměstí. S ohledem na jejich bohatou historii pátráme po pamětnících původního 
vzhledu okolních parkových úprav, abychom se poučili z původních námětů městských 
zahradníků, kteří se v minulosti o městskou zeleň starali. Za pomoci Muzea Prostějovska 
a Státního okresního archivu hledáme dobové fotografi e a plány této lokality. Pokud někdo 
z občanů má k dispozici staré fotografi e, snímky či plánky zmíněných dvou náměstí, rádi 
bychom je využili při plánované obnově. Již teď získané materiály jsou velmi zajímavé, proto 
zvažujeme jejich publikování formou seriálu v místním tisku, popřípadě uspořádání výstavy,“ 
vysvětlil místostarosta Pavel Drmola. 

Na zápůjčce a kopírování dobových materiálů se mohou vlastníci dokumentů domluvit s 
tiskovou mluvčí Janou Gáborovou, tel: 603 555 904, e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu .

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí MěÚ v Prostějově
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Letošní cenu týdeníku Ekonom Měs-
to pro byznys Olomouckého kraje zís-
kal Prostějov. Na čelnou pozici vynesla 
Prostějov kvalita lokality, přičinlivost 
veřejné správy a reference přímo od sa-
motných podnikatelů. „Podnikatelům 
nabízíme naši průmyslovou zónu, kte-
rá se stala dobrou adresou pro řadu za-
hraničních i domácích investorů. Zónu 
neustále rozvíjíme,“ sdělil při 
přebírání ceny starosta Pros-
tějova Jan Tesař.  

„Přední místa žebříčku se 
kryjí s výborným hodnocením 
práce radnic. Výzkum tak uká-
zal, že samosprávy mají nástroje, 
jak své lokální podnikatele podpo-
řit,“ sdělila ředitelka hospodářské 
komory v Olomouci Eva Stachová. 
Na druhém místě je s nejlépe rozvi-
nutým podnikatelským prostředím 
Olomouc, který se vloni umístil na 
prvním místě. První trojici uzavírá 
s vysokou atraktivitou lokality a níz-
kými cenami Jeseník. V Jeseníku i v 
Olomouci podnikatelé ocení velmi 
příznivé podmínky na pracovním 
trhu.  

Vedle hlavní ceny získal Prostějov i 
speciální ocenění od společnosti Voda-
fone: „Městu Prostějov udělujeme speci-
ální ocenění za nejlepší webové stránky 
pro podnikatele, protože jim nabízí pře-

hledně zpracovanou samostatnou sekci, 
odkazy na důležité instituce a stažení celé 
řady důležitých formulářů,“ sdělil vice-
prezident pro fi remní zákazníky Voda-
fonu Pavel Hlavinka. Dalším oceněným 

městem je samotná krajská met-
ropole. „Zvláštní cenu za nej-

lepší podnikatelské prostředí získalo 
město Olomouc. V Olomouckém kraji 
vyniká díky nejdynamičtějšímu růstu 
počtu podnikatelů, nejvyššímu poměru 
počtu fi rem k počtu obyvatel a nejvyš-

šímu zastoupení v segmentu služeb. Na 
vrcholu žebříčku měst fi gurovala také s 
kritériem nejvyšší podíl cizinců mezi 
podnikateli,“ uvedl Martin Borovka, 
předseda představenstva a generální 
ředitel EUROVIA CS. 

Zveřejnění žebříčku je součástí dru-
hého ročníku celorepublikového srov-
návacího výzkumu Město pro byznys, ve 
kterém se hodnotí 205 obcí s rozšířenou 
působností a 22 pražských správních ob-
vodů, které budou vyhodnoceny samo-
statně. V Moravskoslezském kraji bylo 
vyhodnocováno 22 měst. Města byla 
hodnocena na základě padesáti kritérií 
rozdělených do 6 oblastí, a to dle podni-
katelského prostředí, kvality lokality, kva-
lity veřejné správy, situace na pracovním 
trhu, cenových podmínek a telefonické-
ho průzkumu mezi podnikateli, který 
zajišťuje renomovaná společnost Factum 
Invenio. 

Podnikatelé i veřejnost najdou další 
informace o žebříčku a podmínkách 
podnikání na webových stránkách 
www.mestoprobyznys.cz.

Vyhlašovatelem projektu Město pro 
byznys je týdeník Ekonom, partnery 
jsou společnosti EuroviaCS a Voda-

fone. Mediálními partnery jsou zpra-
vodajský kanál České televize ČT 24 a 
Český rozhlas. Odborným garantem je 
Hospodářská komora ČR a Státní fond 
životního prostředí ČR, zpracovatelem 
výzkumu Factum Invenio.

Celkové pořadí Průměrné pořadí 
z 50 kritérií

1.Prostějov 5,55

2. Olomouc 6,03

3. Jeseník 6,12

4. Přerov 6,48

5. Uničov 6,90

6. Zábřeh 6,94

7. Hranice 7,16

8. Litovel 7,18

9. Šternberk 7,36

10. Konice 7,45

11. Šumperk 7,53

12. Lipník 
      nad Bečvou 

7,77

13. Mohelnice 7,92

při 
s-

e, 
odpo-
dářské 
chová. 

městem je sam
ropole. „Zv

Celkové pořadí soutěže 
Město pro byznys 

Olomouckého kraje 2009

Hospodaření města Prostějova za rok 
2008 skončilo přebytkem ve výši bezmála 
58 milionů korun. Na tomto velice přízni-
vém saldu hospodaření se podílela skuteč-
nost, že čerpání celkových výdajů v konso-
lidované podobě vykázalo hodnotu 93,91% 
rozpočtovaných výdajů (v absolutní fi nanč-
ní hodnotě jde o částku 75.443.732,- Kč 
nižší než byla rozpočtována) oproti přepl-
něným celkovým příjmům ve výši 103,22% 
(v absolutní fi nanční hodnotě jde o částku 
38.182.781,52 Kč vyšší, než byla rozpočto-
vána). Zisk z hospodaření roku 2008 bude, 
na základě schválení závěrečného účtu 
města Prostějova Zastupitelstvem města 
Prostějova dne 21.4.2009, směrován k napl-
nění rozpočtových rezerv města Prostějova 
a trvalých peněžních fondů zřízených měs-
tem Prostějovem. Ani v roce 2008 nebylo 
nutné zadlužovat město úvěry od bankov-
ních ústavů. Investice se na celkových vý-
dajích města v roce 2008 podílely částkou 
298.470.344,53 Kč, což představuje procen-
tuálně hodnotu 25,64 vůči celkovým výda-

j ů m 
města.

Výše uvedená čísla sama o sobě určitě 
mohou navozovat oprávněný pocit spo-
kojenosti, jenže...... Hospodaření města 
nekončí přijetím usnesení, že zastupite-
lé schvalují výsledky hospodaření za rok 
2008 a posílení fi nančních rezerv našeho 
města o 57 – 58 milionů Kč. Tyto pozitivní 
zprávy je nutné dávat do souvislostí s tím, 
jaké očekáváme reálné plnění schváleného 
rozpočtu pro tento rok. A když si každý z 
nás začne skládat informace o možných 
dopadech dnes už celosvětové krize i na 
naši republiku, tak  musí začít uvažovat, co 
všechno, co se děje kolem nás, bude zname-
nat např. pro plánované příjmy městského 
rozpočtu. Nikdo teď nedokáže odhadnout, 
jaké budou v následujících měsících vý-
nosy tzv. sdílených daní, kdy určitá část z 
celostátního výnosu přichází do rozpočtu 
obcí. A tak určitá opatrnost a uvážlivost při 
rozhodování o výdajích městského rozpoč-
tu je na místě. Oněch 50-60 milionů korun, 
kterými teď „přetéká“ městská pokladna, 
budeme velmi a velmi potřebovat jako re-
zervu i pro další rok. Miroslav Pišťák, 

místostarosta města Prostějova

Závěrečný účet města 
Prostějova za rok 2008

Město Prostějov vyhlašuje v pořadí třetí 
ročník soutěže O nejoriginálnější maturit-
ní tablo, do které se mohou zapojit všechny 
střední školy se sídlem v Prostějově.

„Přestože soutěž je relativně mladá, zdá se, 
že mezi maturanty si za dobu svého trvání zís-
kala jistý zájem. Na informačním středisku se 
už někteří maturanti dotazovali, zda se mohou 
hlásit do soutěže i letos. Musím říct, že ocenit ta 
nejnápaditější maturitní tabla není vůbec jed-
noduché. Abychom docílili co možná nejvyšší 
objektivity hodnocení, přidělí každý člen hod-
notící komise soutěžním tablům určitý počet 
bodů, takže vítěz nakonec vzejde z nejvyššího 
bodového zisku,“ vysvětlil místostarosta Pavel 
Drmola s tím, že zájemci se mohou přihlásit 

e-mailem na informační službě městského 
úřadu informace@prostejov.eu . „Tři nejlépe 
hodnocení účastníci dostanou peněžní pou-
kázky v hodnotě 1500,--, 1000,--  a 500,-- Kč,“ 
připomněla místostarostka Alena Rašková.

Podmínky soutěže O nejorigi-
nálnější maturitní tablo:

- do soutěže se může přihlásit pouze 
škola, resp. maturitní třída školy se sídlem 
v Prostějově

- e-mailová adresa pro přihlášky: infor-
mace@prostejov.eu 

- termín pro přihlášení: do 4. 5. 2009
- pro platné přihlášení je třeba uvést: ná-

zev školy, třída, umístění tabla (náměstí, uli-
ce, číslo domu, popř. název obchodu -  výlo-
hy), kontaktní osoba (e-mail, telefon)

- PŘIHLÁŠKA MŮŽE BÝT PODÁNA, 
I KDYŽ TABLO JEŠTĚ NENÍ V TĚCHTO 
DNECH VYSTAVENO!!!! (odborná komise 
bude tabla hodnotit 5. – 7. května 2009)

Zástupce tříd s  vítěznými tably budou kon-
taktováni a své ceny si převezmou v kanceláři sta-
rosty v týdnu od 11. – 15. 5. 2009. Mgr. Jana Gá-
borová,  mluvčí MěÚ v Prostějově

Hlaste se  do soutěže 
„O nejoriginálnější maturitní tablo“
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V týdnu od 11. do 15. května 2009 pro-
běhne v prostějovském Národním domě 
v Prostějově už sedmý ročník Jarních dnů 
zdraví v rámci Projektu Zdravé město Pro-
stějov. Akce se uskuteční, jako již tradičně, 
ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí 
Olomouckého kraje, územní pracoviště Pro-
stějov a Státním zdravotním ústavem Praha, 
detašované pracoviště Olomouc. Odbor-
nými partnery jsou Státní zdravotní ústav 
Praha, Krajská hygienická sanice Olomouc, 
územní pracoviště Prostějov, Střední odbor-
né učiliště obchodní Prostějov, Zdravotní 
pojišťovna Metal–Aliance  a Střední zdra-
votnická škola v Prostějově.

„V rámci letošních Dnů zdraví budou 
v restauraci Národního domu podávány 
mimo jiné i pokrmy zdravé výživy. Dále zde 
proběhne ochutnávka pokrmů připravených 
z BIO potravin, tedy produktů vyrobených v 
ekologickém zemědělství. Pro zájemce bu-
dou k dispozici recepty pro přípravu těchto 
lahůdek. Navíc si budou moci od pondělí 
až do pátku, vždy v době  od 10.30 hod. do 

14.00 hod. zájemci nechat bezplatně vyšetřit 
cholesterol, triglyceridy, glukózu, tělesný tuk 
a tlak krve, hladinu cukru v krvi, což zajis-
tí pracovníci Státního zdravotního ústavu 
Praha, pracovníci Metal Aliance Prostějov 
a studenti Střední zdravotnické  školy v 
Prostějově,“ vysvětlil místostarosta a politik 
Zdravého města Vlastimil Uchytil.

Další program nastínila koordinátorka 
Projektu Zdravé město Prostějov Alena 
Dvořáková: „V pondělí  11. května v 16.00 
hod. máme v plánu přednášku Mgr.Jarmily 
Podhorné na téma: Co nového v GEMO-
TERAPII - ovlivnění zdravotního stavu 
bylinnými přípravky. Na další den jsme od 
16.00 hod. připravili přednášku MUDr. Jany 
Vlčkové z Očkovacího centra Olomouc, na 
téma: Nebojím se očkování. Ve středu od-
prezentuje MUDr. Bronislav Rataj Zdravou 
kosmetiku a bylinné čaje.Ve čtvrtek se do-
zvíme z úst RNDr. Libora Mazánka, Ph.D. 
z Krajské hygienické stanice Olomouckého 
kraje něco k  Problematice zdivočelých ho-
lubů ve městě. No a v pátek  15. května od 

16.00 hod. zakončí nabídku přednášek a 
prezentací paní Jarmila Zelenská, z farmy 
Rózinka. Téma je: Zdraví a kozí mléko.

Všechny přednášky se uskuteční v pro-

storách restaurace Národní dům, Vojáčkovo 
nám.1, Prostějov  - vstup je zdarma,“ potvr-
dila Dvořáková.    Mgr. Jana Gáborová,

  mluvčí MěÚ v Prostějově

Pravidelným návštěvníkem Jarních dnů zdraví je i politik Zdravého města mís-
tostarosta Vlastimil Uchytil

Průzkum spokojenosti občanů
  V době od poloviny dubna do poloviny května 2009 probíhá v Prostějově dotaz-
níkový průzkum „Spokojenosti občanů s místním společenstvím“. Na uvedeném 
průzkumu se podílí 20 proškolených studentů ze Střední odborné školy podnikání 
a obchodu na Husově nám. v Prostějově;  jejich úkolem je získat data od osmi set 
respondentů.  

Pokud budete dotázáni, budete moci svou ochotou k vyplnění dotazníků přispět 
k odhalení „slabých míst“ v rozvoji města a napomoci k upevnění a zvyšování kva-
lity života ve městě.  -dvo-

POZVÁNKA NA 
JARNÍ DNY ZDRAVÍ

11. – 15. května 2009 
v Národním domě

V pondělí  dne 11.5.2008 v 16,00 hod. : přednáška Mgr. Jarmily Podhorné, fi r-
ma NADĚJE,  Brodek u Konice   na téma: Co nového v GEMOTERAPII - ovlivnění 
zdravotního stavu bylinnými přípravky.

V úterý dne 12.5.2008 v 16,00 hod. : přednáška  MUDr. Jany Vlčkové, Očkovací 
centrum Olomouc, fi rma Avenier a.s.na téma: Nebojím se očkování. 

Ve středu dne 13.5.2008 v 16,00 hod. : přednáška a prezentace  MUDr. Broni-
slava Rataje, fi rma Procyon manufacture, s.r.o. Průmyslová,  Prostějov na téma: 
Zdravá kosmetika a bylinné čaje.

Ve čtvrtek 14.5.2009 v 16,hodin : přednáška RNDr. Libora Mazánka, Ph.D. 
KHS Olomouckého kraje, na téma: Problematika zdivočelých holubů ve městě.

V pátek  15.5.2008 v 16,00 hod. : přednáška a prezentace paní Jarmily Zelenské, 
farma Rózinka,  Čelechovice na Hané na téma: Zdraví a kozí mléko.

Na Vaši návštěvu se těší se zástupci Zdravého města Prostějov a všichni zú-
častnění partneři. 

Všechny přednášky se uskuteční v restauraci Národního domu, 
Vojáčkovo nám.1, Prostějov, vstup zdarma.

Procházka Kolářovými sady
Zveme občany na procházku revitalizovanými Kolářovými sady, která se uskuteč-

ní ve středu  13. 5. 2009. Sraz účastníků je v 15:00 hod. u mateřské školy v Máneso-
vě ulici. Po odborné stránce zrekapituluje provedenou revitalizaci parku Ing. Libor 
Tandler,  přítomni budou také členové vedení města.

Provoz sběrných dvorů 
1. a 8. 5.  2009

Sv. Anna     -  1.5. OTEVŘENO
    -  8.5. ZAVŘENO

Průmyslová   -  1.5.  ZAVŘENO
   -  8.5. OTEVŘENO

29. dubna 200929. dubna 200966



04. 05. 2009 – blok č. 20 – sídl. Svornosti, sídl. 
Svornosti – parkoviště, kpt. J. Nálepky – část, 
Smetanova, Zátiší, Zátiší – plocha, B. Martinů, 
V. Talicha, Tovární (Olomoucká – Vrahovická), 
Tovární – parkoviště.

05. 05. 2009 – blok č. 21 – J. Rokycany, kpt. J. 
Nálepky – část, J. Křičky, J. Suka, O. Ostrčila, V. 
Nováka, J. Köhlera, Hrázky.

06. 05. 2009 – blok č. 22 – M. Alše, Husitská, 
P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Soko-
lovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, 
Čechůvky.

11. 05. 2009 – blok č. 23 – Dolní – obsluž-
ná, Dolní – parkoviště 1, Dolní – parkoviště 2, 
Dolní – parkoviště 3, Dolní – vnitroblok, Šárka 
po Jezdeckou, Šárka – vnitroblok, Dvořákova, 
Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova.

12. 05. 2009 – blok č. 24 – Jezdecká, Student-
ská, Lidická, Okružní od Brněnské, Okružní – 
parkoviště, Pešinova, Balbínova, Kazín, Šárka od 
Jezdecké, Dobrovského po Tylovu.

13. 05. 2009 – blok č. 25 – Tylova, Tylova – u 

kotelny, Tylova – parkoviště, Libušinka, Libušin-
ka – parkoviště, Tetín, Dobrovského od Tylové, 
Dobrovského – parkoviště, Dobrovského – vni-
troblok (za obchodem).

14. 05. 2009 – blok č. 26 – Žeranovská – 
vnitroblok, Krokova, Brněnská – obslužná, Br-
něnská II – parkoviště, Brněnská – vnitroblok, 
Družstevní, Družstevní – vnitroblok, Družstev-
ní – parkoviště, Mozartova, Mozartova – parko-
viště, Rumunská, Dr. Horáka – část, St. Manhar-
da – část (slepá).

15. 05. 2009 – blok č. 27 – Bulharská, Bulhar-
ská – vnitroblok, Dr. Horáka – část, Dr. Horáka 
– parkoviště, St. Manharda, Waitova, Okružní, J. 
Olivetského, Raisova, B. Němcové, Pod Záho-
řím, U Boží muky.

16. 05. 2009 – blok č. 38 – Plumlovská – 1. 
polovina parkoviště Billa a Penny Market.

18. 05. 2009 – blok č. 28 – Vodní, Mlýnská, 

Mlýnská – parkoviště, B. Šmerala, B. Šmerala 
– parkoviště, Jungmannova, průchod Palacká – 
Vodní, průchod Vodní – Žeranovská.

19. 05. 2008 – blok č. 29 – Česká, Šlikova, 
Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Rie-
grova, Brandlova, Kolářovy sady.

20. 05. 2009 – blok č. 30 – Drozdovice, 
průchod B. Šmerala – Drozdovice, Na Hrázi, 
V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. 
Kučery, Vícovská, J. Kaštila, Krasická – část za 
Moravskou.

21. 05. 2009 – blok č. 31 – Krasická od Mo-
ravské, Moravská, Moravská – vnitroblok par-
koviště, Moravská – vnitroblok, zástavba Mera, 
Západní, Moravská – plocha u Galy, Západní 
– parkoviště.

22. 05. 2009 – blok č. 32 – J. V. Myslbeka, 
Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Bel-
gická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ 

– parkoviště, sídl. Západ – cyklostezka, sídl. Zá-
pad – vnitroblok.

25. 05. 2009 – blok č. 33 – sídl. Svobody – 
vnitroblok, sídl. Svobody – parkoviště, Anenská, 
parkoviště u sběrného dvora, U sv. Anny.

26. 05. 2009 – blok č. 34 – Zahradní, Luční, 
nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Du-
hová, R. Těsnohlídka, G. Preisové, Na Brachlavě, 
E. Krásnohorské, Stroupežnického, K Rybníku, 
Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová, Viš-
ňová.

27. 05. 2009 – blok č. 35 – Čechovická, Lipo-
vá, 5. května, Na Blatech, V Zahradách, Růžová, 
Jasanová, Javorová, Ječná, Ovesná, Kaštanová, 
nová zástavba, Habrová.

29. 05. 2009 – blok č. 36 – Na Blatech, 5. 
května, Žitná, Borová, Družební, Karafiátova, 
Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na 
Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Do-
mamyslice – u kapličky.

30. 05. 2009 – blok č. 39 – Plumlovská – 2. 
polovina parkoviště Billa a Penny Market.
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Nefunkční zářivky 
a výbojky nepatří do  
kontejneru se 
směsným komunálním 
odpadem, protože 
z nich mohou při 
rozbití unikat
nebezpečné látky. 

Občané  Prostějova mohou bez-
platně odkládat vyřazené zářivky 
a výbojky na sběrném dvoře U Sv. 
Anny a též na novém sběrném dvo-
ře ve Vrahovicích na ul. Průmyslová 
za hlavním nádražím . Zpětný od-
běr všech použitých elektrozařízení 
zajišťují kolektivní systémy EKO-
LAMP, Asekol a Elektrowin, které k 
tomu opravňuje zápis do Seznamu 
výrobců elektrozařízení vedeného 
ministerstvem životního prostředí. 
Kolektivní systémy smluvně zajiš-
ťují celý proces likvidace, to zname-
ná od vytvoření sítě sběrných míst 
(s využitím sběrných dvorů)  až po 
předání zpětně odebraných elektro-
zařízení firmám, které se specializu-
jí na jejich ekologické zpracování a 
recyklaci. Cílem je separovat elek-
trozařízení, jež obsahuje využitelné 
či nebezpečné látky od ostatního 
odpadu, který  končí na skládkách 
nebo ve spalovnách.  

Systém zpětného odběru a ekolo-
gického zpracování elektroodpadu 
však nemůže fungovat bez aktivního a 
vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, 
kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční 
zářivku na místě k tomu určeném,  to 
znamená v místě zpětného odběru 
nebo při nákupu nového výrobku pří-
mo v prodejně, přispěje k ochranně ži-
votního prostředí. 

Na základě smlouvy o spolupráci, kte-
rou město Prostějov uzavřelo s kolektiv-
ním  systémem EKOLAMP, byly do sběr-
ného dvora v ulici Anenská a nově i ul. 
Průmyslová umístěny speciální kontejne-
ry, do kterých mohou zdarma odkládat 
použité světelné zdroje nejen občané, ale i 
fi rmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení 
používají či shromažďují při své podnika-
telské činnosti (prodejny, elektromontáž-
ní fi rmy, menší podniky, instituce apod) 
bez prokazování totožnosti až do počtu 
30 kusů na jednu donášku/dodávku (vět-
ší množství lze také odevzdat, avšak na 
základě předchozí domluvy se sběrným 
dvorem). EKOLAMP  obci přispívá na 
náklady provozu sběrného místa a plně 
hradí veškeré náklady na přepravu a 
recyklaci. Tím město ušetří část pro-
středků ze svého rozpočtu určených na 
provoz systému nakládání s komunál-
ním odpadem. 

Bližší informace Vám podá na 
Městském úřadě v Prostějově pí. Ilo-
na Kovaříková, pracovnice odboru 
komunálních služeb (tel. 582 329559) 
nebo za provozovatele sběrných dvo-
rů .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. p. Jiří 
Humeník ( tel. 582 302745).

Nefuunnnkkkkččččnnníííí zzzáááářřřiiivvvkkkkyyyy Systém zpětného odběru a ekolo-

Použité zářivky Použité zářivky 
do popelnice nepatřído popelnice nepatří Společnost .A.S.A. TS Prostějov, s r.o. 

informuje občany o organizaci pravidel-
ného jarního úklidu formou mobilního 
sběru v okrajových částech města Prostě-
jova, který proběhne dne 16. 5. 2009:                       

Časový harmonogram 
pro předání odpadů :

Stanoviště Termín pře-
dání  odpadů                                                                                

1.   Vrahovice 
       M.Pujman.u mostu

    7:30 – 7:40                          

2.   Vrahovice ul.J.Suka     7:45 – 7:55                           
3.   Vrahovice M. Alše     8:00 – 8:10                          
4.   Vrahovice ul.
       K Světlé

    8:15 – 8:25                          

5.   Čechůvky točna     8:30 – 8:40                           
6.   Domamyslice 
       u samoobsluhy

    9:00 – 9:15                          

7.   Čechovice u pošty     9:20 – 9:35                           
8.   Žešov u pomníku   10:00 – 10:15         

               

A / nebezpečný odpad – jedná se o odpad 
jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný 
např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, 
agrochemický odpad včetně obalů.

B / objemný odpad – jedná se o odpad z 
domácností, který je rozměrný a není mož-
no ho umístit    do popelnic. Jsou to např. 
staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřaze-
né oblečení apod.

C / vyřazené elektrozařízení – jedná se 
o elektrozařízení  používané  v domácnos-
tech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, 
počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné  
trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářiv-
ky, výbojky apod.

Informace o odvozu můžete získat u spo-
lečnosti .A.S.A.TS  Prostějov, s.r.o. na tel.582 
302 757, p. Kostlán a na Městském úřadě v 
Prostějově na Odboru komunálních služeb 
na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

Mobilní sběr – jaro 2009

I. Oprava předlážděním stávající komuni-
kace a zpevněných ploch na hřbitově

II. Výsadba lipové aleje včetně mlatových 
(nezpevněných) komunikací

Společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. jako 
hlavní dodavatel výše uvedených dvou akcí 
realizovaných v letošním roce na Městském 
hřbitově v Prostějově dává tímto na vědomí 
přechodné omezení pohybu na hřbitovních 
komunikacích pro návštěvníky hřbitova v 
následujícím rozsahu:

Doba výstavby: 15.04. – 30.06.2009
Rozsah prací: I. odstranění stávající 

komunikace včetně části bočních chodníků, 
vydláždění zpevněných ploch u vstupu a vý-
stavba nové komunikace (z původní dlažby), 

instalace informačního systému
II. výsadba nové lipové aleje, zbudování 

nových mlatových (nezpevněných) komuni-
kací, výsadba další zeleně dle projektu, zalo-
žení nových travnatých ploch

Rozsah omezení: 1. pro pěší bude po celou 
dobu umožněn vstup z Brněnské ulice jednou z 
branek, trasa bude vždy řádně označena, dbejte, 
prosím, po celou dobu trvání stavby zvýšené 
opatrnosti a dodržujte vyznačené trasy

2.  pro motorová vozidla bude po celou 
dobu provádění stavebních a zahradnic-
kých prací uzavřen vjezd z ulice Brněnská, 
možnost vjezdu pouze zadní branou od 
lidické ulice. Děkujeme za po-
chopení. 

OMEZENÍ POHYBU NA HŘBITOVĚ
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Městská policie dokončila v měsíci 
březnu 2009 přechod na digitální rádio-
vou síť. Přechod byl nezbytný pro zacho-
vání dobré komunikace hlídek strážníků 
v terénu a strážníků na operačním stře-
disku městské policie. Jako  komplexní 
řešení digitální rádiové sítě byl vybrán 
po provozních zkouškách systém MO-
TOTRBO, což je nový komunikační 
systém fi rmy MOTOROLA pro digitální 
rádiové sítě. V rámci první etapy v roce 
2008 byly vyměněny vozidlové stanice, 
které pracovaly souběžně v analogovém 
modu se starými radiostanicemi tak, aby 
nebyl narušen provoz hlídkové služby. V 
lednu byla vyměněna retranslační stani-
ce na výškovém domě Dolní 28. V další 
etapě byla dodána dispečerská praco-

viště pro dálkové ovládání radiostanic.
  Systém poskytuje širokou škálu služeb, 
přenos dat o poloze radiostanice pomocí 
přijímaného signálu GPS, telemetrické 
údaje o vozidle např. zapnutí výstražného 
zařízení. Stanice lze dálkově deaktivovat, 
takže při případném zneužití lze stanici 
vyřadit operátorem ze systému. Data radi-
ostanic GPS jsou archivována a tak lze do-
hledat polohu radiostanice dle data a času.

Dispečerská pracoviště jsou vybavena 
mapovými podklady města Prostějova 
a  hlídky strážníků s přihlášenými radi-
ostanicemi jsou průběžně zobrazovány. 
Operační středisko má přehled o aktuální 
poloze hlídek v terénu a může lépe reago-
vat na oznámení a podněty občanů, a vždy 
vyslat hlídku nejblíže k místu události. -lš-

Digitální rádiová síť u městské policie 

V terénu
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Prostřednictvím Ministerstva kultury a jím 
zřizované odborné organizace státní památko-
vé péče, Národního památkového ústavu,  lze 
požádat o dotaci z následujících programů:

Program záchrany 
architektonického dědictví

Tímto programem je podporována obno-
va kulturních památek tvořících nejcennější 
součást našeho architektonického dědictví, 
jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické 
zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce 
musejí směřovat přímo k záchraně kulturní 
památky nebo jejích podstatných částí. K žá-
dosti o zařazení do Programu se musí přiložit 
speciální dokumentace, tzv. projekt záchrany 
kulturní památky.

Havarijní program
Z tohoto programu jsou poskytovány fi -

nanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléha-
vějších oprav nemovitých kulturních pamá-
tek, které by mohly vést k ohrožení samotné 
podstaty kulturní památky. Jedná se zejména 
o odstranění havarijního stavu střech a nos-
ných konstrukcí staveb (statické zajištění).

Program regenerace 
městských památkových 
rezervací a městských 

památkových zón
Slouží k obnově kulturních památek na-

cházejících se v nejcennějších částech his-
torických měst, které jsou prohlášeny za 
památkové rezervace a památkové zóny. 
Finanční příspěvky mohou být z něho 
poskytovány pouze tehdy, pokud má pří-
slušné město zpracovaný vlastní program 
regenerace a pokud se zároveň fi nančně 
podílí společně s vlastníkem na obnově 
kulturní památky (část fi nancí poskytne 
stát, část obec a zbytek vlastník). Žádosti 
o příspěvek z tohoto programu se podávají 
prostřednictvím příslušné obce s rozšíře-
nou působností.

Program péče o vesnické 
památkové rezervace, vesnic-
ké památkové zóny a krajinné 

památkové zóny
Zaměřuje se, podobně jako předcházejí-

cí program, na podporu obnovy a zachová-
ní kulturních památek v památkově chrá-
něných územích, tentokrát ale na venkově. 
Jde zejména o památky lidové architektury, 
jako jsou například zemědělské usedlosti, 
chalupy, kapličky a boží muka, které se na-
cházejí ve vesnických památkových rezer-
vacích či zónách nebo v krajinných památ-
kových rezervacích.

Program restaurování movi-
tých kulturních památek

Z tohoto programu jsou poskytovány 

fi nanční příspěvky na náklady spojené s 
obnovou (restaurováním) movitých kul-
turních památek, které jsou významnými 
díly výtvarných umění nebo uměleckých 
řemesel a jsou umístěny v budovách zpří-
stupněných veřejnosti pro kulturní, vý-
chovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Program podpory obnovy 
kulturních památek 
prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností. 
Finanční prostředky z tohoto programu 

jsou určeny na zachování a obnovu nemo-
vitých kulturních památek, které se nalézají 
mimo památkové rezervace a památkové 
zóny, nejsou národními kulturními památ-
kami a nejsou ve vlastnictví České repub-
liky, popř. na obnovu movitých kulturních 
památek, pevně spojených se stavbou, jako 
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, 
pokud jsou tyto stavby kulturní památkou. 
Z dotace nelze hradit investice, které přímo 
nesouvisejí se záchranou památky, a také 
investice do úpravy veřejných prostran-
ství, i když jsou součástí kulturní památky. 
Příspěvek v programu nelze poskytnout, 
jestliže byl na stejnou kulturní památku 
ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z 

ostatních programů ministerstva v oblasti 
památkové péče. Tento program pro mi-
nisterstvo administrativně zajišťují obce s 
rozšířenou působností, které zpracovávají 
veškeré podklady od žadatelů včetně vyúč-
tování a postupují je ministerstvu kultury. 
To v konečné fázi rozhoduje o rozdělení 
příspěvku jednotlivým žadatelům. Uzá-
věrka příjmu žádostí v letošním roce je 
29.května. Podmínky programu naleznete 
na webových stránkách města Prostějova – 
www.prostejov.eu.

Potřebné informace k možnosti získá-
ní dotací na obnovy památek Vám rádi 
poskytnou pracovníci Městského úřadu v 
Prostějově, odboru správy majetku města, 
oddělení památkové péče, případně je mů-
žete získat na Krajském úřadě Olomouc-
kého kraje, odboru kultury a památkové 
péče (pro dotace z rozpočtu kraje) nebo 
na ministerstvu kultury, resp. v Národním 
památkovém ústavu, územním odborném 
pracovišti v Olomouci (pro dotace posky-
tované prostřednictvím ministerstva kul-
tury).

Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí Oddělení 
památkové péče odboru správy majetku 

města Městského úřadu v Prostějově

Programy na finanční podporu obnovy kulturních památek

Domovní správa 
Prostějov, s. r. o.
Křížkovského 36/ 7
Prostějov

 Harmonogram odstavení tepelných 
zdrojů DSP, s.r.o. v roce 2009 

/posezónní údržba/

Kotelna     Termín 
Hloučela K1 /Slavíčka/  1.6. -   5.6.
Hloučela K3 /Zrzavého/  8.6. - 12.6.
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Výtvarná a literární výchova na škole 
zcela jistě patří  u dětí  k vyučovacím hodi-
nám, ve kterých vnímají krásu slova a chtě-
jí se vyjádřit svým vlastním způsobem.

Bar 12 opic v Partyzánské ulici v Pro-

stějově  se stal místem, kam si zvykli již 
několik let za sebou vstupovat žáci a žá-
kyně naší školy a představovat zde svoje 
výtvarné práce. 

Stěny baru byly v minulých letech zaplně-

ny malbami, kresbami, plastikami z drátků, 
ale i drobnou keramikou.

Vernisáž výstavky dětských prací je vždy 
zpestřena zajímavým programem.

4. května 2009 se uskuteční další příjemné 
jarní setkání dětí a pozvaných hostů, tento-
krát uspořádané jako autorské čtení s hu-
debním programem. Stěny baru budou již 

tradičně vyzdobeny ilustracemi žáků. 
Očekáváme vystoupení nejúspěšnějších 

autorů a tvůrců textů. Uslyšíme zajímavé 
básně, pásmo,  ale i krátkou prózu. Mladí re-
citátoři tak mohou získat další zkušenosti a 
být odměněni potleskem i v jiném prostředí, 
než jsou zvyklí.

Výstavy jsou přístupné veřejnosti.

Kaleidoskop 
informací SportVolný časInformaceAktuálně Školství 

a sociální oblast
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ŠŠkolskéhho úřaduu Prostěějjov, a to k 1. 1. 19995. 

K naší základní škole náleželo od 1. 1. 1996 
i odloučené pracoviště ZŠ Čechovice. 

OOd 1. 7. 2004 dooššlo ke slloučení MMŠ Čechhovice,
ZŠ Čechovvice – 1. stupeň, Masaryykkovy ZŠŠ 
na Skálověě nám. aa ZŠ Palaackého. 

Od počátku školního roku 2005/2006 nese našeeeeeeeeee 
škola název ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14.

OOd 1. 9.  2006 byyla přičlleněna MMŠ Máneesova. 
SSSSooouuuččččaaasssnnnýýýýýýýýmmm řřřeeeddddiiittteeellleeemmm šššškkkooolllyyyyyyyy jjjjjjjjeee MMMggggggggrrr.. JJJJiiiřřřííí PPPooosssppppppppíííššššiiilll.. 

Škola se může chlubit nádhernou kro-
nikou. Je to opravdový skvost – vzácnost, 
která uchovává stovky důležitých infor-
mací. Stala se 
nejstarší školní 
kronikou našeho 
města. Ve svém 
názvu má napsáno: Kronika české národ-
ní školy chlapecké v Prostějově. Od roku 
1874. 

Jiří Wolker do naší školy  začal chodit 
od roku 1906. Kronika uvádí, že v tomto 
kalendářním roce navštěvovalo vyučování 
588 žáků. Od roku 1910 se Jiří Wolker stává 

studentem českého gymnázia v Kollárově 
ulici. 

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého třída chtě-

la připomenout, že do její budovy chodil a 
první vyučovací hodiny právě tady prožíval 
Jiří Wolker. 

V loňském školním roce se podařilo 
v literární učebně školy otevřít alespoň 
malý koutek věnovaný významnému ro-
dákovi města. Stará lavice, nalezená na 

půdě školy, a instalované album fotografi í 
Wolkerovy rodiny navodí atmosféru doby 
začátku minulého století. Děti mohou 

nahlížet i do kopií  
starých zápisů zmí-
něné školní  kro-
niky.

Je potěšující, že ve škole se řada žáků 
a žákyň zajímá o recitaci a jejich  vlast-
ní básnické prvotiny mohou bojovat 
o úspěch v různých soutěžích. Právě v 
prostorách této učebny probíhají kaž-
doročně recitační soutěže a objevují se 
nové talenty.  

Jiří Wolker – náš žák

Autorské čtení a vernisáže

Projekty
V uplynulých pěti letech se 

naše škola zapojila do několika 
mezinárodních projektů podpo-
rovaných EU, v nichž jsme se za-
měřili na rozvoj komunikačních 
dovedností v anglickém a němec-
kém jazyce. Spolupracovali jsme 
se školami v Dánsku a Walesu v 
rámci projektu Comenius, s gym-
náziem v polském městě Koluszki 
jsme dva roky spoluvytvářeli pro-
jekt o zdravém životním stylu v 
rámci projektu e-Twinning. 

Naše škola dostala též nabídku z 
centra pro vzdělávání a vyučování 
v Korutanech v Rakousku zapojit 
se do projektu zcela výjimečného 
v Evropě. Jednalo se o jedinečnou 
galerii v přírodě na Weissensee v 
Techendorfu. Byla to výstava žá-
kovských fotografií, na níž mohli 
návštěvníci zhlédnout pestrý a 
kreativní školní život více než 80 
škol. Naše škola se do projektu za-
pojila a navázala tak nové kontak-
ty se zahraničními školami.
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- připravil pedagogický sbor ZŠ a MŠ Palackého, fota archiv školy -   

  Na ZŠ Palackého je výrazným způsobem 
postaráno o sportovní výchovu žáků. Vedle 
volejbalových a fotbalových tříd navštěvují 
naši školu i mnozí další členové nejrůzněj-
ších prostějovských sportovních klubů, např.  plavci (ti se věnují sys-
tematické přípravě v oddílu TJ Pozemstav Prostějov), zápasníci (ti se 
připravují v řecko – římském zápasu v TJ Sokol Čechovice).

Vedení školy podporuje zájem o volejbal. Pořádá turnaj „O putovní 
pohár ředitele ZŠ Palackého“, zejména pro žákyně 5. a 6. tříd je to příle-
žitost změřit si své síly.  

ZŠ a MŠ Palackého společně s marketinkovou agenturou TK PLUS 
a pod osobní záštitou Radima Fialy, poslance Parlamentu ČR, připravi-
la dlouhodobou soutěž „O volejbalový míč“, což je projekt  přátelských  
utkání  ve  volejbalu  žákyň  6.- 9. tříd   a  v  přehazované  mix 4.- 5. tříd.  

Velmi dobře si vedou i naši plavci. V soutěži „Plavecký pohár“, která se 
konala v Městských lázních v Prostějově, se na start postavilo 103 žáků. 
Družstvo ZŠ Palackého v mladší kategorii získalo prvenství a pohár tak 
natrvalo zůstává odměnou za úspěch vítězné škole.

V republikovém finá-
le dlouhodobé soutěže v 
plavání ZŠ v Roudnici nad 
Labem získali naši plavci 1. 
místo (50 m prsa), 2. místo 
(25 m motýlek), 3. místo 
(50 m volný způsob) a 4. 
místo (50 m znak), v po-
lohových štafetách zlato a 
stříbro. V celkovém hod-
nocení pro ZŠ Palackého 4. 
příčka mezi týmy ze 14 krajů ČR.

V soutěži „O pohár CMG družstev 
ZŠ“ vybojovali plavci 2. místo.

ŠKOLA ŽIJE SPORTEMŠKOLA ŽIJE SPORTEM

Již tradicí se staly na odloučeném pracovišti ZŠ Čechovice lampiónový 
průvod, drakiáda v podzimním období a dětský karneval koncem dubna, 
kdy se na Záhoří slétnou malí čarodějové a čarodějnice.
Největší oblibě se však těší vánoční jarmark. Letos se konal již po sedmé. 
Každý si mohl koupit drobné předměty vyrobené z keramiky, perníčky, 
šperky, malované sklo, vonné svíčky a mýdla.     

ČECHOVICEČECHOVICE

Předškoláci se každý den těší do 
mateřské školy. Jsou zde rádi, neboť 
v obou školkách, ať v MŠ Čechovice, 
nebo v MŠ Mánesova, si užívají spoustu 
legrace při společných hrách, zpívání, 
cvičení, kreslení a naučí se zde spoustu 

nových věcí, pomáhají si. Vždyť název 
jejich Školního vzdělávacího programu 
je Kamarádi a motto zní: „Ať jsi holka, 
nebo kluk, udělej tu s námi kruh, bu-
deme si spolu hrát, každý je náš kama-
rád.“

NAŠE MATEŘINKY

Patří k pravidelně  připravovaným akcím 
věnovaným tematice zdravého životního 
stylu. Žáci a žákyně šestého ročníku mají 
příležitost zúčastnit se jarního týdenního 
pobytu v Ostružné.

Třídní učitelé odjíždějí se svými žáky do 
přírody a společná výuka je organizována 
výhradně hravou a prožitkovou formou, 
která se stává  mimořádně účinnou a mo-
derní metodou. Společná akce poskytuje 
dětem hluboký zážitek a rozvíjí jejich po-
znání a sociální kompetence prostřednic-
tvím spolupráce ve skupině. 

Tematické zaměření se orientuje zejmé-
na na prevenci kouření, alkoholu a drog. 
Hlavním cílem je ovlivnění hodnotové a 
postojové stránky osobnosti žáků.

Děti vstupují do různých rolí, učí se aser-
tivnímu chování, zvládají techniky odmítá-
ní, besedují, soutěží, plánují různé výlety 
do  okolí a  prožívají společné večery.

Týdenní pobyt v přírodě  přispívá k 
vzájemnému  pochopení a sblížení kolek-
tivu třídy. Pro většinu dětí je tento způsob 
výuky velmi zajímavý a získal si značnou 
oblibu. 

Motýlí výlety
Do dění ve školních třídách i mimo 

ně vtahují své čtenáře školní časopisy – 
Postřeh a Hlásek. 

První číslo časopisu Postřeh vyšlo v 
roce 2002. Když časopis vznikal, redak-
ce si přála, aby jeho tvůrci byli: Pracovití 
Objektivní Snaživí Tvrdí Řešící Energičtí 
Humorní.

V roce 2005 a 2006 získala první místo 
v soutěži školních časopisů základních a 
středních škol Olomouckého kraje. Na 
jaře 2006 získala od společnosti RWE 
Transgas, a.s. v soutěži O nejlepší školní 

časopis roku 2006 významné ocenění. 
K poslednímu úspěchu patří čestné 

uznání za úspěšnou účast v žákovské soutě-
ži redakčních rad školních časopisů základ-
ních škol ČR Mladí žurnalisté v roce 2008.

Časopis HLÁSEK měl původně čtyři 
strany, náklad se postupně rozrůstal, tak-
že se tisklo i 100 kusů měsíčně. Velkým 
úspěchem bylo umístění do dvacítky nej-
lepších v soutěži na téma „Zemní plyn“, 
redakce získala velké knižní publikace do 
výuky a spoustu sportovních potřeb pro 
fl orbal a volejbal.

Mladí redaktoři – časopisy 
o škole a životě dětí

V únoru letošního roku byla na 
budově školy odhalena pamětní 
deska Klubu esperanta. 

 7. února 1909, přesně před 100 
lety, byl na škole založen Klub espe-
rantistů a esperanto se zde začalo vy-

učovat. Jeho dnešní členové nechali 
zhotovit pamětní desku a společně si 
připomněli, že následovníci Lazara 
Zamenhofa, autora nejrozšířenějšího 
mezinárodního jazyka, s tímto jazy-
kem procestovali svět a drží při sobě. 

V únoru letošního roku byla na 
budově školy odhalena pamětní 
deska Klubu esperanta.

učovat. Jeho dnešní členové nechali 
zhotovit pamětní desku a společně si 
připomněli, že následovníci Lazara
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Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Cyklistické stezky budou propojeny Cyklistické stezky budou propojeny 
Výstavba cyklistických stezek ve městě 

Prostějově probíhá cíleně již několik let, 
a to  v souladu s Generelem cyklistických 
stezek zpracovaným v roce 2004 s cílem 
umožnit propojení jednotlivých přístupo-
vých komunikací do města Prostějova cen-
trem a bezpečný a rychlý průjezd městem 
Prostějovem.

Bez podrobnějších informací se nám 
mohlo v minulých letech zdát, že budo-
vané úseky cyklistických stezek vedou 
tzv. „odnikud nikam“. Je však třeba po-
dotknout, 

že i tyto jednotlivé části cyklistických ste-
zek byly budovány se záměrem dosáhnout 
propojení úseků směřujících od Smržic, Be-

dihoště, Kralic, Kostelce na Hané, Mostkovic, 
Vrahovic a Žešova.

Již vybudované úseky mají v současné 
době délku cca 15 km na jejich výstavbu 

bylo vynaloženo více než 20 mil. Kč. 
Doposud získané státní dotace a dotace 

roku 2009 dosahují téměř 30 mil. Kč. 
Některé technicky, majetkoprávně i fi -

nančně „obtížné“ části jsou a budou budo-
vány až v roce  2009, 2010 a 2011. Po jejich 
dokončení dojde k propojení a bude naplněn 
dlouhodobý záměr vybudování páteřní sítě 
cyklistických stezek a může docházet k na-
pojení dalších směrů paralelně s radiálními 
komunikacemi např. směrem na Určice.

  -odbor rozvoje a investic-

Průběh žádosti o dotaci 
po realizaci projektu:

- Podání žádosti s fakturou 
     a vyžadovanými dokumenty
- Kontrola a schválení žádosti
- Proplacení dotace na účet

Průběh žádosti o dotaci 
před realizací projektu:

- Podání žádosti s vyžadovanými 
     dokumenty
- Kontrola a schválení příslibu dotace
- Realizace
- Doložení dokladů o realizaci s fakturou
- Kontrola dokladů
- Proplacení dotace na účet

V posledních měsících se na 
Městský úřad v Prostějově obrací 
řada občanů se žádostmi o infor-
mace k dotačnímu programu Ze-
lená úsporám, který je zaměřen na 
energeticky úsporná opatření na 
rodinných a bytových domech. Vě-
říme proto, že přivítáte následující 
informace a kontakty na Státní fond 
životního prostředí, jenž program 
vyhlásil a přijímá žádosti o dota-
ci. Případným žadatelům o dotaci 
tak na městském úřadě nemůžeme 
vyjít vstříc více než poskytnutím 
kontaktních informací. Bohužel 
také není v našich silách pomáhat 
žadatelům při zpracování žádostí o 
dotaci.

Příjem žádostí o dotace byl za-
hájen na Den Země – ve středu 22. 
dubna 2009. Žádost se podává vždy 
v písemné podobě na určeném for-
muláři na krajských pracovištích 
SFŽP nebo na pobočkách pově-
řených bank, kde jsou formuláře 
k vyzvednutí. Formulář lze také 

stáhnout na stránkách www.zele-
nausporam.cz . Banky, které budou 
žádosti administrovat, budou sou-
časně nabízet poskytnutí úvěru na 
pokrytí zbývající části investice.

O dotaci z programu Zelená úspo-
rám lze žádat jak před realizací opat-
ření, tak po ní (nebude možné žádat o 

podporu opatření dokončených před 
1. dubnem 2009). Ve srovnání s do-
savadním národním programem na 
ekologické vytápění, podporovaným 
ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR od ledna 2003 do března 2009, 
došlo také k výraznému zjednoduše-
ní celého procesu žádosti o dotaci.

Zelená úsporám (dotace na energetické 
úspory v domácnostech): 

- pracoviště pro prostějovské žadatele: 
Státní fond životního prostředí ČR, Krajské 

pracoviště Olomouc
Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
tel.: 585 244 616, fax: 585 244 616

Bezplatná linka: 800 260 500, 
web: www.zelenausporam.cz 

Hotová cyklistická stezka v Prostějově směrem k místnímu nádražíNově budovaná stezka do Kostelce na Hané

Ilustrační foto Jan Pospíšil
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PROSTĚJOVSKÝ MAJÁLES 2009 

Stejně jako v minulých letech bude začátek

května patřit studentským slavnostem zva-

ným MAJÁLES.  Před rokem se poprvé

slavnosti přesunuly z náměstí do prostějov-

ského zámku. Bude tomu tak i letos, kdy

7. května obsadí okostýmovaní studenti pro-

stějovských středních škol a učilišť nádvoří

prostějovského zámku. 

Akci pořádá Gymnázium J.Wolkera a sou-

bor Divadla Point a finančně podporují

GAUDEAMUS o.p.s a město Prostějov.

Tradiční průvod odstartuje od Městských

lázní v 11 hodin a po trase Skálovo nám. –

Smetanovy sady – Vojáčkovo nám. – Netuši-

lova ul. – Komenského ul. – Špalíček – Ko-

stelní ul. – Nám. TGM dorazí na prostějov-

ský zámek. 

Na nádvoří zámku svedou boj o přízeň poro-

ty kandidáti na krále majálesu a jejich druži-

ny. Soupeřit budou v několika disciplínách,

přičemž volná disciplína je týmová a nejvíce

hodnocená. Jedná se o představení kandidáta

na krále/královnu s pomocí hudby, tance

nebo jen slovně v trvání maximálně 10 mi-

nut. V 16 hodin se fanoušci dočkají vyhláše-

ní krále/královny MAJÁLESU 2009 a koru-

novace starostou města Prostějova, který pře-

dá klíče od města. 

Čekání na korunovaci zpříjemní kapely

(např. Main Street Ska Band, Unna, Michael

Lužný a doprovod, 3F, Převážně nevážně,

Okap a další). Kapely budou hrát samo-

zřejmě i po vyhlášení. 

Každý účastník v masce bude odměněn

kofolou ZDARMA. Vítězný královský

tým získá sladkou odměnu a jednotlivé

soutěže budou odměněny drobnými

dárky. -js-
Program Majálesu 2009

Hodina Akce charakteristika Místo
11.00 ZAHÁJENÍ průvod od měst.lázní

12.00 soutěže, prezentace králů škol, klání ZÁM

14.00 Main street ska band ska kapela působící při GJW Prostějov ZÁM

15.00 Okap proměnlivá, vždy neodolatelná oficiální kapela Pointu ZÁM

16.00 VYHLÁŠENÍ KRÁLE MAJÁLESU 2009 ZÁM

16.30 Převážně nevážně hranická rocková kapela ZÁM

17.30 Mišuta a doprovod ethno-folk-world music ZÁM

18.30 KAPELA XY přerovská punk kapela ZÁM

19.30 Unna přerovsko-prostějovský bigbít ZÁM

20.30 Okap Brothers III. další mutace neodolatelné oficiální kapely Pointu ZÁM

21.30 3F hip-hop Prostějov-Hranice na Moravě ZÁM

22.30 ZAKONČENÍ ZÁM

Tradiční slet čarodějnic – už po desáté v Prostějově!
30. dubna 2009 v 18:00 přílet před radnici, 

soutěže pro malé čarodějnice, 
vypouštění čarodějnic na baloncích. 

Následuje přelet do sklípku Národního domu, kde čarovné
lektvary potečou proudem!

Nebojte se a přileťte se bavit!
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PÁTEK 1. KVĚTNA

17.30  Až tak moc tě nežere 

Americká komedie . Jste výjimkou nebo pravidlem ?!
V hl. rolích  B. Affleck, J. Anistonová, D.

Barrymoreová,J. Connelyová, režie Ken Kwapis, 129

min, , české titulky, premiéra,  ŠUP,

mládeži do 12 let nevhodné 

20.00  Líbáš jako bůh 

Česká filmová komedie.

Nová komedie Marie Poledňákové!  
Divácký hit letošního jara !Neváhejte….
V hl. rolích  K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová,

J. Bartoška, M. Issová, R. Vojtek, N. Boudová aj.

Režie: Marie Poledňáková, 

115 minut, repríza, mládeži přístupný  

22.15  Líbáš jako bůh NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

SOBOTA 2. KVĚTNA

17.30   Až tak  moc tě nežere  

20.00   Líbáš jako bůh 

22.15   Líbáš jako bůh NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 3. KVĚTNA 

17.30   Až tak  moc tě nežere          

20.00   Líbáš jako bůh                     

PONDĚLÍ  4. KVĚTNA

14.00 Artuš, Merlin a Prchlíci

ČR 1995, 75 min,  režie V. Plívová - Šimková 

Za drobné dárky malým divákům děkujeme firmě

CINEMART 

17.30    Až tak  moc tě nežere   

20.00    Sex Drive 

Americká komedie. 

Najdi babu, šlohni káru a přirážej….  
Režie:   Sean Anders,  109 min,  české titulky,  

premiéra, mládeži  do 12 let nevhodný

ÚTERÝ 5.KVĚTNA

17.30 Až tak  moc tě nežere    

20.00    Sex Drive               

STŘEDA 6. KVĚTNA

17.30    Až tak  moc tě nežere    

20.00    Sex Drive

ČTVRTEK  7. KVĚTNA

17.30    Rychlí a zběsilí  

Americký akční film 

Nový model. Původní součástky.  
V hl. rolích  V.Diesel, P. Walker režie: Justin Lin,  

99 min, , české titulky, premiéra,  ŠUP,

mládeži do 12 let nevhodné 

20.00    Sedm životů

Americké drama 

Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno tajemství.  
V hl. roli  W. Smith režie: Gabriele Muccino,

123 min, , české titulky, premiéra,  ŠUP, 

mládeži do 12 let nevhodné 

PÁTEK 8. KVĚTNA

15.30    Pohádky na dobrou noc

Americká rodinná komedie 

Večer před spaním nevinný příběh, druhý den
úžasné dobrodružství 
V hl. roli  A. Sander,  režie: Adam Shankmann, 99

min, český dabing, premiéra,  ŠUP, 

mládeži  přístupný 

17.30    Rychlí a zběsilí 

20.00    Sedm životů    

SOBOTA 9. KVĚTNA

15.00    Pohádky na dobrou noc

17:30    Rychlí a zběsilí  

20.00    Sedm životů  

NEDĚLE 10. KVĚTNA

15.00    Pohádky na dobrou noc

17:30    Rychlí a zběsilí  

20.00    Sedm životů

PONDĚLÍ 11. KVĚTNA

17.30 Vévodkyně

Koprodukční historické drama. 

V našem manželství jsme byli tři…. 
V hl. rolích  K. Knightleyová, R. Fiennes  režie: Saul

Dibb, 110 min., české titulky, repríza, 

mládeži přístupný  

20.00 Normal

České filmové drama  

Příběh legendárního masového vraha. Návrat
Dagmar Havlové na filmová plátna !!!
V hl. rolích  M. Kňažko, D. Havlová, P. Gajdoš, M.

Táborský aj Režie: Julius Ševčík, 95 min, repríza,

mládeži do 15 let nepřístupný 

ÚTERÝ 12. KVĚTNA

17.30 Vévodkyně

20.00 Projekt 100 - Něco z Alenky     

ČR/Svýc/UK  1988 , 76 min.   

režie : Jan Švankmajer 

STŘEDA 13. KVĚTNA    

17.30 Vévodkyně 

20.00 Normal  

ČTVRTEK 14. KVĚTNA

17.30 Hotel pro psy

Americká komedie

Ani psa by nevyhnali… 
režie Thor Freudenthal,  100 min., české titulky,  

premiéra, mládeži přístupný 

20.00 Znovu 17  

Americká komedie

Co byste dělali, kdyby vám život nabídl druhou šanci?
V hl. rolích  M.Perry, Z. Efron  režie Burr Steers, 102

min.,české titulky,premiéra, 

mládeži od 12 let přístupný 

PÁTEK 15. KVĚTNA

17.30 Hotel pro psy                

20.00 Znovu 17

SOBOTA 16. KVĚTNA

17.30 Hotel pro psy

20.00 Znovu 17   

NEDĚLE 17. KVĚTNA

17.30 Hotel pro psy

20.00 Znovu 17     

PONDĚLÍ 18. KVĚTNA

14.00 Lovecká sezóna 2

USA 2008, 76 min,  režie :  Matthew O'Callaghan 

Za drobné dárky malým divákům děkujeme firmě

CTW Toys CZ z Prahy 

17.30 Znovu 17

20.00    Válka nevěst  

Americká komedie

Nejlepší kámošky….až do svatby!
V hl. rolích  K. Hudsonová, A. Hathawayová, K.

Johnstonová. Režie:Gary Winick, 88 min, české titul-

ky,  premiéra,  mládeži přístupný   

ÚTERÝ 19. KVĚTNA

17.30 Znovu 17 

20.00    Válka nevěst         

STŘEDA 20. KVĚTNA

17.30 Znovu 17 

20.00    Válka nevěst        

ČTVRTEK 21. KVĚTNA

17.30    Líbáš jako bůh 

Česká filmová komedie

Nová komedie Marie Poledňákové!  Divácký hit leto-
šního jara! Neváhejte….
V hl. rolích  K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, J.

Bartoška, M. Issová, R. Vojtek, N. Boudová aj. režie:

Marie Poledňáková, 115 minut, repríza, 

mládeži přístupný 

20.00 Pátek třináctého 

Americký horor

Vítejte v Crystal Lake.
režie: Marcus Nispel, 98 minut, premiéra, mládeži do

15 let nepřístupný

Kino Metro 70   Školní 1, PV, tel.: 582 332 678 Kino Metro 70   Školní 1, PV, tel.: 582 332 678 

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

ART FILM

Kinokavárna DUHA          Školní 4, PV, tel.: 582 340 507

PÁTEK 1. KVĚTNA

17.00 Austrálie   

Americké romantické filmové drama. Příběh o nenávisti a
lásce, o přátelství a intrikách. V hl. rolích   N. Kidmanová,

H. Jackman , režie Baz Luhrmann,  170 min!, české titulky,

ŠUP, repríza, mládeži přístupný, vstupné 80,-Kč 

20.00    Austrálie

SOBOTA 2. KVĚTNA

17.00 Austrálie   

20.00 Austrálie

STŘEDA 6. KVĚTNA

15.00   Hlídač č. 47                 

ČR 2008, 115 min. Režie: Filip Renč. Vstupné 35,-Kč

PÁTEK 8. KVĚTNA

17.30 Madagaskar 2   

Americký animovaný rodinný film…Stále spolu.
Stále ztracení ! Režie: Eric Darnel, Tom McGrath,  88

min, český dabing, repríza, mládeži přístupný ,

vstupné 80,- Kč   

20.00   Hlídač č. 47

České filmové dramaKarel Roden v milostném příbě-
hu o lásce, vášni , smrti a trestu. Film byl oceněn Čes-
kými lvy a na MFF v Chicagu Dále hrají:  V. Dlouhý,

L. Siposová, V. Jiráček, aj. Režie: Filip Renč, 108 min,

repríza, ŠUP, Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné

80,- Kč 

SOBOTA 9. KVĚTNA

17.30   Madagaskar 2       

20.00   Hlídač č.47   

PÁTEK 15. KVĚTNA

17.30 Valkýra

Americké drama . Jediný atentát na Hitlera ve ztvárnění
amerických filmařů.... V hl. rolích T. Cruise, K. Branagh,

aj. Procházková, Režie: Bryan Winter, 122 min, české

titulky, repríza, Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné 80,-

Kč

20. 00   Valkýra

SOBOTA 16. KVĚTNA

17.30    Valkýra   

20.00    Valkýra 

PÁTEK 22. KVĚTNA

17.30 Bathory

Koprodukční historický thriller. Vzkříšení čachtické legen-
dy…. V hl. rolích A. Frielová, , V. Regan, H. Matheson, K.

Roden, D. Jakubisková-Horváthová, B. Polívka, J. Mádl,

L. Vondráčková, F. Nero,  režie J. Jakubisko, 135 minut,

česká verze, ŠUP, repríza, mládeži do 15 let nepřístupný,

vstupné 80,- Kč 

20.00 Bathory

SOBOTA 23. KVĚTNA

17.30 Bathory

20.00 Bathory

STŘEDA 27. KVĚTNA

15.00 Mamma Mia 

GB/2008 , režie: Phyllida Lloydová, vstupné 35,-Kč

PÁTEK 29. KVĚTNA

20.00 Nouzový východ   

Americké drama. Jedno slovo může všechno změnit…
V hl. roli  L. DiCaprio, K. Winsletová, K. Batesová,

režie: Sam Mendes, 119 min, české titulky, repríza,

Mládeži do 15 let nepřístupný , vstupné 80,- Kč 

PÁTEK 29. KVĚTNA

17.30 Nouzový východ  

20.00 Nouzový východ    

PÁTEK 22. KVĚTNA

17.30 Líbáš jako bůh   

20.00 Pátek třináctého     

SOBOTA 23. KVĚTNA

17.30 Líbáš jako bůh   

20.00 Pátek třináctého

NEDĚLE 24. KVĚTNA

17.30 Líbáš jako bůh   

20.00 Pátek třináctého    

PONDĚLÍ 25. KVĚTNA

14.00 Princ Bajaja

ČR 1970 ,  85 min, Režie: A. Kachlík.

17.30 Pátek třináctého     

20.00 Odpor   

Americké drama

Každý den svobody znamená vítězství. V hl. rolích  D.

Craig, L. Schreiber, J. Bell, Režie: Edward Zwick, 137

min, české titulky, premiéra,  mládeži do 15 let nepří-

stupný  

ÚTERÝ 26. KVĚTNA

17.30    Odpor 

20.00 Projekt 100 - Rekviem za sen

USA 2000, 102 min.   

Režie Darren Aranofsky

STŘEDA 27. KVĚTNA

17.30 Pátek třináctého 

20.00 Odpor

ČTVRTEK 28. KVĚTNA

17.30 Báječný svět shopaholiků

Americká romantická komedie. Nová práce?Snad.
Nový přítel? Možná… Nová kabelka? Absolutně !!!!
V hl. rolích  J. Cusacková, K. Scott Thomasová aj.

Režie: P. J. Hogan, 104 min, české titulky, premiéra,

mládeži přístupný

20.00 X - Men Origins - Wolverine 

Americký akční film. Vracíme se na samý počátek
ságy… V hl. rolích  H. Jackmann, R.Reynolds. L.

Scheriber. Režie: Gavin Hood, 107 min, české titulky,

premiéra,  mládeži přístupný

PÁTEK 29. KVĚTNA

17.30 Báječný svět shopaholiků 

20.00 X- Men Origins : Wolverine       

SOBOTA 30. KVĚTNA

17.30 Báječný svět shopaholiků 

20.00 X- Men Origins : Wolverine 

NEDĚLE 31. KVĚTNA

17.30 Báječný svět shopaholiků 

20.00 X- Men Origins : Wolverine    

BIO SENIOR

BIO SENIOR

Kino Konice              Tyršova 526, Konice, tel.: 582 396 315

STŘEDA 6. KVĚTNA

18.00 Peklo s princeznou

Pohádka/Komedie, přístupnýČesko, 2008, 90 min,
VSTUPNÉ 39,-Kč + 1,-Kč příplatek

PÁTEK 15. KVĚTNA

20.00 Sex drive

Komedie do 12 let nevhodné
USA, 2008, 109 min, v orig. znění s titulky
VSTUPNÉ 49,-Kč + 1,-Kč příplatek

STŘEDA 20. KVĚTNA

13.00 KRÁL SOKOLŮ 

Pohádka / Dobrodružný 
Česko / Slovensko / Polsko / Maďarsko, 1999, 94 min 

PÁTEK 22. KVĚTNA

20.00 Marley a já

Komedie/Rodinný/Romantický/Drama, přístupný
USA, 2008, 120 min, v orig. znění s titulky
VSTUPNÉ 49,-Kč + 1,-Kč příplatek

STŘEDA 27. KVĚTNA

13.00 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 

Dobrodružný / Komedie / Fantasy 
Francie, 2008, 117 min

20.00 Milionář z chatrče

Krimi / Drama / Romantický, přístupný od 12 let
Velká Británie / USA, 2008, 120 min, v orig. znění s titulky
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik (Dev Patel), sedí v tele-

vizním studiu naproti moderátorovi indické verze soutěže

Chcete být milionářem a čeká na poslední otázku, která jej

dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. 

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

ART FILM
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Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale

není o nevěstě a ženichovi. Tenhle je o

nevěstě… a nevěstě. Holky, o kterých je

řeč, jsou nejlepší kamarádky Liv a

Emma, jež si nemůžou být blíž a zároveň

nemůžou být víc rozdílné. Liv jako úsp-

ěšná právnička ví, co chce a jak to získat.

Emma je obětavá, velkorysá učitelka,

která myslí především na druhé. Liv a

Emma se dokonale doplňují, pasují k

sobě jako jing a jang. To vše se změní,

když nešťastným omylem připadnou

jejich svatby na jejich vysněném místě

na tentýž den. Vdavekchtivé nevěsty

jsou rozhodnuty použít všech mazaných

prostředků, aby té druhé její velký den

překazily. Zdá se, že jedno dlouholeté

přátelství spěje ke smutnému konci.

Kate Hudson se před léty připravovaný

scénář zalíbil natolik, že se kromě hlavní

role rozhodla film i produkovat. “Když

je ale ohrožen její svatební den, je ochot-

ná se bít do krve. Poprvé v životě chce

být ona “ta jediná”

Ročník 1989 : Mike O’Donnell je hvězda

středoškolského basketbalového týmu, o

kterou by se poprala každá univerzita.

Zkrátka, otevírá se před ním ta nejzářivě-

jší budoucnost ! Jenže Mike se rozhodne

úplně jinak - zahodí všechny příležitosti a

začne žít se svou těhotnou přítelkyní

Scarlet. Je o 20 let později a Mikeovy dny

slávy jsou definitivně sečteny. Manželství

se Scarlet je v troskách, v práci ho minulo

očekávané povýšení, jeho děti si myslí, že

je 'totální zoufalec', a jediné, co mu v

životě zbývá, jsou občasná setkání s býva-

lým kamarádem Nedem, někdejším život-

ním ztroskotancem, dnes miliardářem,

který zbohatl na moderních technologi-

ích. Ale Mike dostane druhou šanci - je

mu díky podivuhodné proměně opět

sedmnáct. Jenže... Mike sice vypadá na

17, ale jeho usedlé oblečení a jednání tři-

cátníka je mezi teenagery v roce 2009 spíš

pro smích. Mike se snaží dohnat, co se dá,

ale zároveň si čím dál víc uvědomuje, že

by tím zároveň mohl ztratit to nejlepší, co

se mu kdy přihodilo ... Co byste dělali,

kdyby vám život nabídl druhou šanci?

ZNOVU 17 režie: Burr Steers

Will Smith v hlavní roli muže, jenž se roz-

hodne své předchozí hříchy odčinit tak, že

zlepší život sedmi neznámým lidem.

Cestu jeho vlastním pozemským očist-

cem mu však zkříží optimistická Rosario

Dawson. Režisér Štěstí na dosah a osca-

rový Will Smith přinášejí poutavý a

napínavý příběh muže s děsivým tajem-

stvím, který se rozhodne napravit své

hříchy tím, že zásadním způsobem změní

život sedmi cizích osob. Jakmile se do

toho pustí, nic ho nemůže odradit.

Alespoň si to myslí. Ale Ben Thomas

neměl nikdy tušení, že se do jedné z

oněch osob zamiluje – a že právě ona ho

začne měnit. Na počátku je sedm jmen:

Ben Thomas, Holly Apelgren, Connie

Tepos, George Ristuccia, Nicholas

Adams, Ezra Turner a Emily Posa. Jediné,

co mají společného, je to, že se každý z

nich ocitl v kritické situaci a zoufale

potřebuje pomoc, ať už finanční, duchov-

ní či lékařskou – a nemají tušení o tom, že

si je Ben pečlivě vybral jako aktéry jeho

cesty za spásou. 

SEDM ŽIVOTŮ         režie: Gabriele Muccino

Když šli před lety do kin první X-Meni,

málokdo jim věřil. Comicsové filmy

nebyly tehdy zrovna populární, Bryan

Singer měl pověst režiséra, který točí

podle oscarových scénářů a ne podle

comicsů a v obsazení by člověk hvězdu

první velikosti hledal jen těžko. Dopadlo

to ale tak, jak to dopadlo. Dnes mají X-

Meni dvě pokračování a nejpopulárnější

postava se vydává na plátno na vlastní

pěst. X-Men Origins: Wolverine nás

pozve do šedesátých let, kdy byl malý

mutant s regenerační schopností a velmi

vznětlivou povahou přizván kanadskou

vládou k projektu Weapon X. Pod dohle-

dem chladnokrevného vojáka Williama

Strykera se z Logana stal Wolverine.

Zabiják s kostrou vyztuženou nezničitel-

ným adamantiem a s drápy vyskaku-

jícími ze zápěstí. Wolverine však nebyl

jediným výsledkem projektu Weapon X,

krom několika dalších mutantů zde

„vznikl“ i Victor Creed známý také jako

Sabretooth. A kdo viděl první X-Men,

ten ví, že ti dva se zrovna v lásce nema-

jí. Wolverinův sólový výlet na plátna kin

by nám měl ukázat hodně z jeho minu-

losti, osvětlit vztah s dvoumetrovým

chlupatým zabijáckým padouchem.

WOLVERINE X-MEN ORIGINS      režie: Gavin Hood

Pohádky na dobrou noc je dobrodružná

komedie, ve které Adam Sandler ztvár-

nil Skeetera Bronsona, hotelového

údržbáře, jehož život se navždy změní v

okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky,

které své neteři a svému synovci

vypráví na dobrou noc. Když se své

rodině pokusí pomoci vyprávěním jed-

noho fantastického příběhu za druhým,

vypukne zásluhou neočekávaného

přispění dětí naprosté šílenství. Pohádky

na dobrou noc poskytly jedinečnou

příležitost skloubit klasický styl

Disneyho pohádek s jedinečným kome-

diálním stylem Adama Sandlera. Režie

se ujal Adam Shankman, který má za

sebou úspěšné filmy jako Ochránce

nebo Dům naruby. Sandler se svou fir-

mou Happy Madison Productions měl o

tento film zájem zejména proto, že se

stal před nedávnem poprvé otcem.

„Chtěl jsem natočit nějaký film, na který

by se moje dítě mohlo jednou podívat a

nestydět se za mě,“ říká. „Přečetl jsem si

scénář k Pohádkám na dobrou noc a řekl

jsem si, že to by mohla být opravdu

zábava.“

POHÁDKY NA DOBROU NOC režie: Adam Shankman

Země v okolí letního tábora Crystal

Lake je nasáklá krví. Deset dílů kultov-

ního hororu Pátek třináctého si vybralo

svou daň v podobě životů mnoha teena-

gerů, kteří byli v nesprávný čas na

nesprávném místě. Deset dílů také zcela

vyčerpalo scenáristickou invenci, takže

zpočátku výborná hororová série nabíra-

la čím dál negativnější nádech. Podle

legendy masakr u Crystal Lake odstarto-

vala nepozornost instruktorů letního

tábora, kteří si nevšimli topícího se

mentálně postiženého chlapce Jasona

Vorheese. Ve snaze pomstít synovu smrt

vzala truchlící matka spravedlnost do

vlastních rukou a začala milé vychova-

tele nemile likvidovat. Když byla nako-

nec i ona poslána do pekla, převzal její

práci utopený synáček. Tenhle příběh si

ve zkratce připomeneme ještě před

úvodními titulky a vypráví si ho i parta

teenagerů, která do téhle oblasti zavítá.

Vzhledem k tomu, že je nenapadne nic

„rozumnějšího“, než děsivou lokalitu

prozkoumat a přenocovat v ní, asi tušíte,

jak to s nimi nakonec dopadne. 

PÁTEK TŘINÁCTÉHO                         režie: Marcus Nispel

VÁLKA NEVĚST režie: Bride Wars



16

ÚTERÝ  5. KVĚTNA

10.00   Prostějovské dny hudby

DĚTI DĚTEM

Pořádá ZUŠ V. Ambrose 
v Prostějově

divadelní sál pro školy

Vstupné 20 Kč

STŘEDA 6.KVĚTNA

9.00     Jules Verne

TAJEMNÝ HRAD 

V KARPATECH

Divadlo Lampion Kladno
divadelní sál                          pro školy

Inscenace  pro starší děti i dospělé vznikla na základě

úspěšného filmového scénáře Jiřího Brdečky 

a Oldřicha Lipského. 

Režie: Ondřej Lázňovský

Konec představení asi v 10 hodin 10 minut

Vstupné 60 Kč

11.00     Jules Verne

TAJEMNÝ HRAD 

V KARPATECH

Divadlo Lampion Kladno
divadelní sál                          pro školy

Režie: Ondřej Lázňovský

Konec představení asi v 12 hodin 10 minut

Vstupné 60 Kč

ÚTERÝ  12. KVĚTNA

19.00     LENKA FILIPOVÁ 

divadelní sál mimo předplatné

Koncert v triu s kytaristou Yo Yo Bandu Mirkem

LINHARTEM a irským harfenistou Seanem BAR-

RYM Host koncertu – americká kytaristka a písni-

čkářka JANET ROBIN 

Vstupné 220, 240, 260 Kč

STŘEDA 27. KVĚTNA

19.00    Noël Coward

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA 

AŤ JDE K ČERTU

Divadlo Palace Praha
divadelní sál mimo předplatné

Divadelní hra Líbánky aneb Láska ať jde k čertu

patří k nejúspěšnějším komediím Noëla Cowarda. 

Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v

drahém francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit

líbánky se svými novými a mladšími partnery.

Následuje to, co by oba bývalé manžele Elyota a

Amandu ani ve snu nenapadlo: opět se do sebe

zamilují. Napětí mezi čtveřicí roste. Nakonec před

svými novými partnery Sybilou a Victorem utečou

do Amandina bytu v Paříži.

J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, J. Teplý ml./K.

Rímský/M. Slaný, K. Frejová/J. Čvančarová

Režie: Petr Hruška

Vstupné 220, 240, 260 Kč 

ČTVRTEK 28.KVĚTNA

19.00 Robert Bolt

AŤ ŽIJE KRÁLOVNA!

Divadlo pod Palmovkou Praha
divadelní sál                     skupina 5P

Duel dvou královen napsaný podle skutečných

událostí. Anglická královna Alžběta I. a skotská

královna Marie Stuartovna bojují o moc, čest, lásku

a nakonec i o holý život. Tragikomické a nadčasové

podobenství o vzestupu a pádu i pomíjivosti pozem-

ských věcí a neuchopitelnosti těch ostatních.

J. Čvančarová, j.h., Z. Slavíková, R. Jelínek, R. Při-

bil, J. Teplý, R. Čtvrtlík/K. Vlček, I. Kubečka ad.

Režie: Petr Kracik

Konec představení asi ve 22 hodin

Vstupné 220, 240, 260 Kč

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV, tel.:  582 333 390

ČTVRTEK 7. KVĚTNA

13.00 MAJÁLES 2009 

Tradiční studentské slavnosti na zámku v Pro-

stějově. Soubor Divadla Point se podílí na

organizaci akce.

PÁTEK 8. KVĚTNA

ZÁMEK POINTU 2009 

Přehlídka studentských talentů divadla, hudby,

filmu a umění na prostějovském zámku. Koná

se v režii členů souboru Divadla Point.

SOBOTA 9. KVĚTNA

ZÁMEK POINTU 2009 

Přehlídka studentských talentů divadla, hudby,

filmu a umění na prostějovském zámku. Koná

se v režii členů souboru Divadla Point.

PÁTEK 15. KVĚTNA

19.00     KOMIKS VE FILMU

A FOTOGRAFII 

Promítání filmů a prezentace práce workshopu.

STŘEDA 20. KVĚTNA

19.00     KABARET VOJTĚCH

První repríza a zároveň derniéra kabaretu

Divadla Point. Nabídneme druhý díl seriálu

Divadélko Domeček. Hrají M.Ondra,

J.Hyndrich, V.Lužný, O.Krátký, A.Procházka a

další.

ÚTERÝ 12. KVĚTNA

9.00  POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU   

Divadlo Matěje Kopeckého, Praha
Příběh o sluníčku, které náhodou spadne na

zem. Prožije mnoho příjemných i méně

příjemných situací. Setká se s jezevčíkem Fer-

dou, s jedním velice smutným zajícem

Ušákem, koníčkem z dětského kolotoče, květi-

nou Jiřinou a s jedním hodným pánem. Neboj-

te se. Nakonec všechno dobře dopadne. S

pomocí svého přítele obláčku se sluníčko

dostane zpátky na oblohu a … 

Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

10.15  POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU   

Divadlo Matěje Kopeckého, Praha
Příběh o sluníčku, které náhodou spadne na

zem. Prožije mnoho příjemných i méně

příjemných situací. Setká se s jezevčíkem Fer-

dou, s jedním velice smutným zajícem

Ušákem, koníčkem z dětského kolotoče, květi-

nou Jiřinou a s jedním hodným pánem. Neboj-

te se. Nakonec všechno dobře dopadne. S

pomocí svého přítele obláčku se sluníčko

dostane zpátky na oblohu a … 

Předplatné Duhová kulička – 1. a 2. skupina

STŘEDA 13. KVĚTNA

9.00  POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU   

Divadlo Matěje Kopeckého, Praha
Příběh o sluníčku, které náhodou spadne na

zem. Prožije mnoho příjemných i méně

příjemných situací. Setká se s jezevčíkem Fer-

dou, s jedním velice smutným zajícem

Ušákem, koníčkem z dětského kolotoče, květi-

nou Jiřinou a s jedním hodným pánem. Neboj-

te se. Nakonec všechno dobře dopadne. S

pomocí svého přítele obláčku se sluníčko

dostane zpátky na oblohu a … 

Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

10.15  POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU   

Divadlo Matěje Kopeckého, Praha
Příběh o sluníčku, které náhodou spadne na

zem. Prožije mnoho příjemných i méně příjem-

ných situací. Setká se s jezevčíkem Ferdou, s

jedním velice smutným zajícem Ušákem,

koníčkem z dětského kolotoče, květinou Jiři-

nou a s jedním hodným pánem. Nebojte se.

Nakonec všechno dobře dopadne. S pomocí

svého přítele obláčku se sluníčko dostane zpát-

ky na oblohu a … 

Předplatné Duhová kulička – 3. a 4. skupina

ČTVRTEK 21. KVĚTNA

19.30   Divadelní kavárna

VŠECHNOPÁRTIČKA 

Pořad Karla Šípa 
Tentokrát s jediným hostem  - Josefem Náh-

lovským. Ve volném dialogu proberou jeho

umělecké začátky, zážitky ze studentských let,

společně pohovoří o svých sportovních aktivi-

tách i cesty do zahraničí, opředené veselými

historkami. Improvizovaný pořad volně nava-

zuje na styl pořadu Všechnopárty. Prostor

dostávají i dotazy diváků.

Vstupné:  200,- Kč, předprodej vstupenek v

pokladně kina Metro 70

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Kulturní klub DUHA Školní 4, PV

Lenka Filipová uhodí do strun 
s Američankou  Janet Robin

Téměř po tříleté pauze se v úterý 12. května

v 19 hodin na podium Městského divadla v

Prostějově vrátí zpěvačka a kytaristka Lenka

Filipová, která se představí v triu s kytaristou

Mirkem Linhartem a irským harfenistou

Seanem Barrym. Jako speciálního hosta jar-

ního turné po českých a slovenských

městech přizvala Filipová americkou písni-

čkářku a kytaristku Janet Robin.

„Janet Robin svým vystoupením zcela jistě

obohatí již tak pestré a emocemi nabité kon-

certy Lenky Filipové. Setkání těchto dvou

originálních a výtečných kytaristek a zpěva-

ček na jednom pódiu bude nepochybně

velmi zajímavé,“ uvedla manažerka turné

Jana Linková a poznamenala, že Janet Robin

natáčí v současnosti nové album s Johnem

Carterem Cashem, synem Johnyho Cashe ,

který je legendární postavou country muziky.

Návštěvníci podle jejích slov samozřejmě

uslyší výběr Lenčiných písniček ze všech

dosud vydaných alb doplněný o skladby

kytarové klasiky, keltské balady a nové písně

zpívané česky, francouzsky i anglicky. 

Hudební zážitek z koncertů Filipové  již

několik let umocňuje kytarista, člen Yo Yo

bandu Mirek Linhart, který zvládá nejen

akustické a elektrické kytary, ale výtečně

Filipovou doplňuje při zpěvu. Keltská harfa,

akordeon a klavír jsou zase „parketou“ ben-

jamínka koncertního seskupení  Ira Seana

Barryho. -eze-
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

vycházka

Vycházka přírodou Otaslavic   

KDY: sobota 2. května 2009, sraz v Otasla-

vicích u pošty v 8:00 hod. 

KDE: Otaslavice  

Vycházka s ornitologem krásnou přírodou

Otaslavic. Pozorování mláďat puštíků a raka

říčního, vycházka kvetoucími loukami se

vzácnými druhy rostlin. Sraz v 8 hod. přímo

v Otaslavicích na autobusové zastávce u

pošty. Možnost odjezdu autobusem z Pro-

stějova v 7:30 z aut. nádr. nebo v 7:35 z

Lidické ul. Návrat z Myslejovic autobusem

kolem 14 hod. Pořádá ZO ČSOP Bělozářka 

tvořivá dílna

Keramika: Hrajeme si s hlínou

KDY: pondělí 4. května 2009 od 16:00 hod.

do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov

Výroba drobností pro radost.

Poplatek 50Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

exkurze

Ornitologická exkurze 

na Chropyňský rybník

KDY: neděle 17. května 2009

KDE: odjezd autobusem v 8:15 od Ekocent-

ra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov

Pozorování ptactva NPP Chropyňský rybník s

ornitologem Zdenkem Vermouzkem, poté

prohlídka chropyňského zámku. Pak přejede-

me do Přerova, kde bude možnost oběda. Na

závěr exkurze na Ornitologickou stanici

Muzea Komenského. Plánovaný návrat do

Prostějova bude mezi 15. a 16. hod. Doprava

autobusem bude zdarma (z projektu). Prohlíd-

ku zámku si hradí účastníci sami na místě

(vstupné 35 Kč). Doporučujeme vzít si s

sebou dalekohled.

Přihlášky na tel. 603 298 039 nebo na e-mailu

iris@iris.cz.

tvořivá dílna

Keramika: Hrajeme si s hlínou 

- glazování

KDY: pondělí 18. května 2009 od 16:00 hod.

do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov

Glazování drobností pro radost.

Poplatek 50Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

akce pro veřejnost

Quo vadis, botanická zahrado? 

oslavy 75. výročí založení 

Botanické zahrady v Prostějově

KDY: čtvrtek 21. května 2009 od 9:00 do

17:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67 a Botanická zahrada Prostějov

Program:
9:00 – 12:00 odborný seminář o botanických

zahradách v Kovárně Ekocentra Iris 

13:30 – 17:00 Zahradní slavnost v botanické

zahradě

- informační panely o historii i budoucnosti

zahrady

- výstava „Botanická zahrada ve 4 ročních

obdobích“

- vycházky botanickou zahradou s odborníky

(ve 14:00, v 15:00 a v 16:00)

- živá hudba, občerstvení

Pod záštitou Zdravého města Prostějov

pořádá ČSOP – RS Iris, Muzeum Prostějov-

ska, Město Prostějov a .A.S.A TS Prostějov.

akce pro děti

Znáš svoje zvířátko?

KDY: v pátek 22. května 2009 od 16:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov 

Jak znáte své zvířecí kamarády? Přijďte se s

nimi ukázat a třeba se i poradit s odborníky! 

Malá výstava vašich domácích mazlíčků

spojená s poradnou. Tradiční setkání pejsků,

koček, křečků, morčat, želviček, andulek, a

dalších zvířecích společníků. „Zvířecí stez-

ka“ znalostí a dovedností pro jejich pány.

Odměny pro všechny účastníky. 

Určeno pro děti a mládež, jejich rodiče vítáni.

přírodovědná stezka

Křížem krážem 

botanickou zahradou 

KDY: čtvrtek 28. května 2009 od 9:00 do

13:00 hod.

KDE: Botanická zahrada Prostějov, Lidická

ulice

Na čtvrtek 28. května je pro žáky 4. a 5.

ročníků ZŠ připravena soutěžní přírodověd-

ná stezka v Botanické zahradě Prostějov v

Lidické ulici. Přihlásit se mohou celé třídy, na

místě se potom rozdělí na 2-3 členné skupin-

ky, které si projdou trasu s pracovními listy a

splní různé úkoly. Pro úspěšné účastníky jsou

připraveny drobné ceny.

Nutno se přihlásit předem na telefonu 582

338 278 nebo 603 298 039, popř. na e-mailu

iris@iris.cz. 

tvořivá dílna

Kouzlo květináčů

KDY: pátek 29. května 2009 od 16:00 hod.

do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov

Dekorování starých květináčů různými jed-

noduchými technikami. Vyrábění strašidel z

květináčů. Přineste si staré (i nové) květináče

různých velikostí. Ostatní materiál dodáme. 

Poplatek na materiál 50,- Kč/osoba.  

Akce finančně podpořili
Město Prostějov,

Státní fond životního prostředí v rámci
projektu Přírodě OK+,

Ministerstvo životního prostředí, SSEV
Pavučina a ČSOP 

fotosoutěž při příležitosti 75. výročí založení Botanické zahrady v Prostějově

Botanická zahrada očima návštěvníků
Věkové kategorie a formát fotografií: A: do 15 let - min. formát 10x15 cm;  
B: 16 - 26 let - min. formát 13x18 cm; C: nad 26 let - min. formát 13x18 cm
Uzávěrka: 31. října 2009. Fotografie vyhodnotí odborná porota. Autoři vítěz-
ných snímků budou vyrozuměni poštou a zveřejněni na stránkách www.iris.cz. 

Nejlepší fotografie budou vystaveny v Kovárně Ekocentra Iris. 

fotosoutěž při příležitosti 75. výročí založení Botanické zahrady v Prostějově

Barvy v botanické zahradě
Soutěž probíhá v těchto kategoriích: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Výtvarná technika, formát a materiál jsou libovolné. 
Vaše práce zašlete do středy 10. června 2009 na adresu Ekocentrum Iris, Huso-
vo nám. 67, 796 01 Prostějov, nebo je můžete odevzdat osobně po předchozí
domluvě na tel. čísle 582 338 278 a 603 298 039.
Po vyhodnocení prací proběhne slavnostní vyhlášení vítězů v Botanické zahradě.
Autoři vítězných prací budou odměněni pěknými cenami. 

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA KVĚTEN 2009:

HUDEBNÍ OBOR:

12.5. 2009 – sál ZUŠ v 17.00 hod.

Besídka ke Dni matek

13.5. 5002 – sál ZUŠ v 17.00 hod. 

Koncert populární hudby 

14.5. a 19.5. sál ZUŠ v 17.00 hod. 

Absolventské koncerty 

16. května 2009 nám. T.G.M. 0d 9.00 hod. 

PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH ORCHESTRŮ

Hrají : Dechová kapela Krumsíňanka, Velký dechový orchestr ZUŠ

Letovice, Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník, Dechový orchestr

ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov.

V rámci festivalu Prostějovské dny hudby 2009 (viz program na této straně)

VÝTVARNÝ OBOR :

Galerie Linka: Mirka Špačková – Šobrová 

(J)SEM TAM. Výstava soch a plastik – průřez tvorby z cyklu bývalí

absolventi ZUŠ VO se představují.  Výstava potrvá do 27.5. 2009.

5. května DĚTI DĚTEM

10.00 hod. komponovaný pořad žáků ZUŠ

sál MD pro žáky MŠ a I. stupně ZŠ 

7. května PETIT QUATUOR

19.00 hod.Klarinetový kvartet Praha 

přednášk.sál ND Daniel Mourek,Vlabimír Brab-

lec, Tomáš Krigel, Vojtěch Pospíšil

15. května PROMENÁDNÍ KONCERT 

14.00 hod.žáků ZUŠ Vl. Ambrose 

přednášk.sál ND
16. května PŘEHLÍDKA

9.00 hod DECHOVÝCH ORCHESTRŮ

nám. TGM Jeseník, Krumsíňanka, Letovice, 

Prostějov

21. května STOLETÍ VÁCLAVA TROJANA

19.00 Petr Paulů-kytara

přednášk.sál ND Ladislav Horák-akordeon

Pavel Hůla - housle

28. května KONCERT UČITELŮ

18.00 hod. ZUŠ Vl.Ambrose 

sál ZUŠ 

1.června OPERETNÍ PODVEČER

19.00 hod. učitelé ZUŠ V.A. Prostějov

přednášk.sál ND a jejich hosté 

4. června POCTA ČESKÉ HUDBĚ

19.00 hod. Štěpán Graffe - housle 

sál ZUŠ Jiřina Kolmanová - klavír 

9. června ZÁVĚREČNÝ KONCERT

17.00 hod.žáků ZUŠ Vl. Ambrose  

přednášk.sál ND

CHRÁMOVÉ  KONCERTY 

20. května

19.00 hod. kostel Povýšení svatého Kříže 
VARHANNÍ KONCERT 

JOAN DE VEE DIXON - USA 

27. května

v 19.00 hod. kostel Povýšení svatého Kříže
KONCERT KOMORNÍHO 

ORCHESTRU A PĚVECKÉHO 

SBORU ZUŠ VL.AMBROSE 

PROSTĚJOV

Program festivalu Prostějovské dny hudby 2009

Sportcentrum - DDM Prostějov

pořádá pro děti i dospělé poznávací zájezd 

PO PRAZE PARNÍKEM 

- plavba napříč celou Prahou až do Tróje. Návštěva ZOO, Trójského zámku a další. 

Odjezd: 30.5.2009 od nádraží v 6,30 hodin  Návrat: 30.5.2009 k nádraží 22 -23 hodin 

Cena: autobus 400,- + vstupné si hradí každý sám  Pedagogický dohled zajištěn!

Přihlášky do 5.5.2009 na adresu Sportcentrum DDM, Olympijská 4, Prostějov  

Mgr. T. Zajíčková 582 332 296 e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Sportcentrum - DDM Prostějov pořádá letní tábor  

Dolní Morava 17.8. - 23.8.2009 

Ubytování: turistická ubytovna, strava: plná penze,  doprava: vlakem 

Pedagogický dozor a program pro děti je zajištěn. 

Cena: 2 500,-  Informace: Mgr. Z. Ševčíková 582 344 125, 775 910 275 

Sportcentrum - DDM Prostějov pořádá   

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR plný her a zábavy 24.8. - 28.8.2009 

Strava: 2x svačina, oběd, pitný režim, cena: 750,- Kč 

Místo konání: Dopravní centrum, ul. Pod Kosířem, Prostějov 

Informace: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz
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Společenský dům Eden Dům služeb Vrahovická 83

ČTVRTEK 7. KVĚTNA

19.00 PETIT QUATUOR

Prostějovské dny hudby

Klarinetový kvartet Praha: Daniel Mourek – Vladi-

mír Brabec – Tomáš Krigel – Vojtěch Pospíšil

Vstupné 60, slevy 30 Kč

- přednáškový sál

ÚTERÝ 12. KVĚTNA

19.00 LENKA FILIPOVÁ 

Koncert v triu s kytaristou Yo Yo Bandu Mirkem

LINHARTEM a irským harfenistou Seanem BAR-

RYM. Host koncertu – americká kytaristka a písnič-

kářka JANET ROBIN.

Vstupné 220, 240, 260 Kč

- divadelní sál mimo předplatné

STŘEDA 20. KVĚTNA

19.00 VARHANNÍ KONCERT

JOAN DE VEE DIXON

Prostějovské dny hudby

Joan DeVee Dixon (1963) hrála poprvé v ČR na mezi-

národním Litoměřickém varhanním létě v roce 2007.

Je profesorkou na Forstburg State University v Mary-

landu (USA). Podnikla rozsáhlá turné po celých Spo-

jených státech, Anglii, Francii, Německu, Švýcarsku,

Rakousku, Itálii, Izraeli, Palestině, Japonsku i ČR. V

nedávné době hrála ve Westminster Abbey, Westmis-

ter Cathedral a v Temple Church v Londýně, v Oxfor-

du, v katedrále sv. Marka v Benátkách, v katedrále sv.

Ondřeje v Tokiu a dalších významných místech.

Vstupné 80, slevy 40 Kč

- chrám Povýšení svatého Kříže

ČTVRTEK 21. KVĚTNA

19.00 STOLETÍ VÁCLAVA 

TROJANA

Prostějovské dny hudby

Petr Paulů – kytara, Ladislav Horák – akordeon,

Pavel Hůla – housle.

Vstupné 60, slevy 30 Kč

- přednáškový sál

STŘEDA 27. KVĚTNA

19.00 KONCERT KOMORNÍHO 

ORCHESTRU

A PĚVECKÉHO SBORU

ZUŠ V. Ambrose v Prostějově

Prostějovské dny hudby

Vstupné 60, slevy 30 Kč

- chrám Povýšení svatého Kříže

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV, tel.:  582 333 390

SOBOTA 16. KVĚTNA

21.00 OLDIES PÁRTY 

– 80. A 90. LÉTA

- diskotéka pro střední generaci. Vstupné činí 70 Kč.

Bližší informace a rezervace míst na www.freedance.

edenoflife.cz  nebo na tel. 777 290 112, 608 421 853.

Apollo 13   Barákova 12, PV

PÁTEK 1. KVĚTNA

21.00 CLICKING-HOUSEXTRACT 

Dj´s: CLICK JOE & DIOME A.K.A. DJS CANT

DANCE, CARL KING & DAVID DREXLER

A.K.A. CARL.EXE, OLI.N ....

SOBOTA 2. KVĚTNA

19.00 ROCK IN APOLLO 

VESELÁ zHOUBA - prostějovsko-kojetínská rocko-

vá kapela... 

CEMURŠÁMUR - big beat z Vrchlabí...

LaMancha - rocková kapela ze Slavkova u Brna... 

ČTVRTEK 7. KVĚTNA

20.00 TARABASS CLUB NIGHT

styles: Drum n Bass, Break-tech -electro,Shranz..

Dj´s: ECO -(Krakow - Poland, electro –tech -break),

PIXIE -(t2b sound, drum and bass), GOLPE -

(shranz.cz), KITA - (strobe.cz, drum and bass), EXLER

- (phonoline.cz, tech-minimal), TARABASS - (djtara-

bass.eu).... Go Go – Dancers, Green laser show...

VSTUP: do 22:00 70,-!!!

PÁTEK 8. KVĚTNA

21.00 INNOCENT SPECIAL 

Dj´s: Joern Kleinschmager (Německo) - www.my

space.com/kleinschmageraudio, Insect Elektrika.Exe

- www.myspace.com/insectelektrika, Awacs -

www.myspace.com/awacsdj...

Více informací na www.phonoline.cz

SOBOTA 9. KVĚTNA

19.00 PUNKROCK PARTY 

GAUNEŘI, PHANTOMS ON FIRE, CLIMAX,

ZATREST...

NEDĚLE 10. KVĚTNA

19.00 STEVE CLARKE & Band 

Nedělní koncert světoznámého jazzového basisty z

New Yorku Steva Clarka, člena bandu legendárního

trumpetisty Lacze Decziho and Celula New York...

Kapela Steva Clarka je tříčlenné funky-jazzové sesku-

pení, hrající zejména vlastní skladby, které v sobě mísí

prvky funky a soulu s jazzovou improvizací...

PÁTEK 15. KVĚTNA

19.00 KEKS & PLUS 

The Legend Night 

PLUS - legendární prostějovská kapela, s kterou jste

prožili krásná hippies 70. léta...

KEKS - rocková legenda z Benešova, která už celých

28 let okupuje česká podia... www.keksrock.cz

SOBOTA 16. KVĚTNA

21.00 3-DIMENSIONS (SK)

Dj´s: Zybex (NUCLEAR Crew/SK), Crackenn &

Woofer feat, MC Trchi (YTP), Disharmonic

(YTP)...

PÁTEK 22. KVĚTNA

20.00 ORIKOULE 

Orion a James Cole....

SOBOTA 23. KVĚTNA

21.00 MADE IN VINYL 

- TECHNO SESSION

Dj´s: BOSS (SK), PEDRO and PABLO, NEXX,

LoPaKa, IWOSH....

Vstup: do 22:00 - 60,- 

PÁTEK 29. KVĚTNA

19.00 DARK GAMBALLE 

DARK GAMBALLE - popmetal Vyškov.

FROM BEYOND - brutaldoom Prostějov.

BAD FACE - thrashcore Uherský Brod.

BE FADING FAST deathmetal Nový Jičín.

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově
a Řád Milosrdných bratří v Prostějově

Vás srdečně zvou na
KONCERT Z DĚL ČESKÝCH MISTRŮ

ANTONÍNA DVOŘÁKA
BEDŘICHA ANTONÍNA WIEDERMANNA

v sobotu 23. 5. 2009 v 18 hodin
v kostele sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) 

v Prostějově
Varhany – Ondřej Mucha. Zpěv – Jan Kučera.

Vstupné dobrovolné

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

II. Májový koncert Krumsíňanky
/k tanci a poslechu/

čtvrtek 21.května 2009 v 18.00 hod. Vstupné: 70,-
Předprodej: 582 333 003, produkce.sdpv@centrum.cz   

www.sdpv.cz 
1 + 1 ZDARMA!

Plumlovský kulturní klub Vás srdečně zve
KONCERT KE DNI MATEK

ZDISLAVA KRAUSOVÁ OTRUBOVÁ - klavír, zpěv
v neděli 10. 5. 2009 v 15 hodin - Zámek Plumlov

Farní sbor Čekobratrské církve evangelické v Prostějově 
zve všechny příznivce duchovní hudby na koncert

spojených smíšených sborů Andreasschottenchor z Erfurtu a
Exaudi z Prostějova dne 22. května 2009 v 19 hodin ve farním

kostele Povýšení sv. Kříže 
Na programu je Messe brevis Zdeňka Fibicha a A.Vivaldiho Gloria 

s doprovodem komorního souboru. 
Olga Čermáková, sbormistr Exaudi
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OD SOBOTY 2. KVĚTNA

Helena Hurtová – „Obrazy – grafika“

Vernisáž výstavy 2. 5. 2009 v 10:00 hodin.

XXII. Setkání sběratelů a přátel grafiky – pořádá

klub výtvarného umění, součástí setkání bude vernisáž

obrazů Heleny Hurtové.

OD PONDĚLÍ 4. KVĚTNA

Michal Průdek - Origami

Vernisáž výstavy 4. 5. 2009 v 17:00 hodin.

Výstavy potrvají do 27. května. Jsou otevřeny Po - Čt od

9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hodin, Pá od 9,00 do

12,00 hodin, při filmových projekcích a večerních klubo-

vých akcích.

KK Duha        Školní 4, PV VÝSTAVA JARO NA HANÉ 

Ve výstavních sálech Špalíčku probíhal od

19. března do 26. dubna 2009 5. ročník veli-

konoční výstavy Jaro na Hané. Výstava

navazovala na úspěšné předchozí ročníky a

byla rozdělena na čtyři tematické okruhy –

keramika, velikonoční pečivo, kraslice a

výtvarná práce a na věkové kategorie. Auto-

ry této výstavy byly děti a žáci z mateřských

a základních škol. Do projektu se zapojily

Melantrichova, Rejskova, Kollárova, Dr.

Horáka, E. Valenty, RG a ZŠ města Prostě-

jova, Palackého, Jana Železného, Vl. Maja-

kovského, ZŠ a MŠ Přemyslovice, ZŠ a

Dětský domov Prostějov a SŠ, ZŠ a MŠ

Komenského, z mateřských škol –A. Krále,

Jana Železného, Hanačka, Rumunská,

Husovo nám., Libušinka, Mánesova, Speci-

ální Mozartova, Šárka, Partyzánská a

Moravská.

Nejlepší práce z každé kategorie byly ohod-

noceny a těm nejlepším byly předány diplo-

my a  ceny 1. dubna 2009 v divadelním sále

Městského divadla v Prostějově, které jim

předali  vedoucího odboru školství PaedDr.

František Říha, ředitel Muzea Prostějovska

Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D a Zdeňka Davi-

dová ze Základní umělecké školy v Prostě-

jově. Součástí tohoto programu bylo i

vystoupení žáků ze Základní umělecké

školy a pěveckého sboru ze Základní školy

Rejskova.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme. -js-

GALERIE 2002 - grafika

- Pořádá internetová prodejní galerie

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV

V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49, PROSTĚJOV

VÁS ZVE NA VÝSTAVU

Z HLAVY A CEST
BORIS JIRKŮ

OBRAZY
VERNISÁŽ SE KONÁ 

VE ČTVRTEK 7. KVĚTNA 

V 17.00 HODIN

VÝSTAVA POTRVÁ DO POLOVINY ČERVNA. 

OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12

TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761
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Sportcentrum - DDM Prostějov

pořádá pro děti mládež a rodiče s dětmi

RELAXAČNÍ TÁBOR U MOŘE  CHORVATSKO 

- Biograd na Moru 24.6. - 2.7.2009

Ubytování: apartmánová vila, 2 - 4 lůžkové pokoje. Strava: plná penze. Doprava: auto-

busem. Pedagogický dozor a program pro ději je zajištěn. Cena: 5.600,-

Informace: J. Zatloukal 582 332 297,                e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz

Mgr. T. Zajíčková 582 332 296,                        e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Sportcentrum - DDM Prostějov ve spolupráci 

s HELIOS Mostkovice o.s. pořádají pro děti od 7 let 

HIPOREHABILITAČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Termín: po dobu celých letních prázdnin, vždy týdenní kurz. Program: 8.30 až 11.30 v

Mostkovicích. Cena: za 7 denní tábor  2.100,-

Informace: Mgr. T. Zajíčková 582 332 296,      e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Sportcentrum - DDM Prostějov ve spolupráci 

pořádá pro děti od 6 do 15 let Baldovec - Adrenalinový tábor 

Celotáborová hra, horolezecká věž, lanovka a další zábava 8.8. - 15.8.2009 

Ubytování: chatky, strava: plná penze, doprava: autobusem, pedagogický dozor a pro-

gram pro ději je zajištěn. Cena: 3 200,- 

Informace: Mgr. D.Ovečka 582 330 883, 582 332 297 e-mail: D.Ovecka@seznam.cz 

O letošním filmovém táboře v Sobotíně

se leccos šuškalo. Prý, že letos asi nebu-

de. Opak je pravdou. Tábor bude!

Letošní, již pátý ročník bude jen trošku

jiný než ty předchozí. Rozhodli jsme se

omezit věkovou hranici na děti od 10 do

15 let. I počet účastníků bude letos ome-

zen. A po zkušenostech z minulých let

zavádíme pořadník. Zkrátka „kdo dřív při-

jde…“. 

Můžeme prozradit i termín: 31. 7. -8. 8.

2009. Přihlášky se objeví na webových

stránkách pořádajícího Gymnázia Jiřího

Wolkera www.gjwprostejov.cz nebo

Divadla Point www.divadlo.cz/point (kde

můžete najít i filmy z minulých ročníků).

Není tajemstvím, že většina lektorů jedno-

tlivých dílen (filmové, divadelní, hudební,

taneční a výtvarné) zůstává stejná jako

dřív. Heslem tábora je Letní muzikál. -ap-

JAK VÍTÁME JARO V MATEŘSKÉ
ŠKOLE VE SMETANOVĚ ULICI 

TÁBOR V SOBOTÍNĚ BUDE!

PROJEKT ČINNOSTI   KLUBU  SHM  PROSTĚJOV  PRO DĚTI  
A  MLÁDEŽ „POJĎ S NÁMI” PRO ŠKOLNÍ ROK 2008 – 2009

Neseme Smrtku z našeho města,
povězte nám, povězte,
kudyma je cesta.

Stalo se dlouholetou tradicí v naší mateřské

škole, že děti za účasti svých rodičů vynáše-

jí Morenu a vítají jaro. I letos si děti se

svými učitelkami vyrobily Morenu a dne

2.4.2009 v 10 hodin se všichni vydali po

dlouhé zimě Vrahovicemi utopit smrtku. Za

hlasitého zpěvu, recitování a rachotu hrka-

ček jsme doputovali k říčce Hloučela.

Morenu jsme zapálili a hodili z mostu do

vody. Děti prožívaly celou akci velmi inten-

zivně a byly rády, že vše dobře dopadlo a

Morena rychle odplavala. Na zpáteční cestě

děti podle dávných tradic nesli Májíček –

symbol nového života. Na závěr jsme ještě

zazpívali na školní zahradě, zatancovali a

byli odměněni pokladem od zajíčka. Všich-

ni byli spokojeni z krásně prožitého dopo-

ledne. M. Krčová 

Klub Salesiánského hnutí mládeže v

Prostějově rozběhl pro neorganizované

děti a mladé lidi v průběhu školního

roku krátkodobé prázdninové pobyty

(podzimní, vánoční a jarní prázdniny) a

pro období letních prázdnin tábory

pobytové i putovní jednak  v okolí Pro-

stějova a jednak, za součinnosti s komu-

nitou salesiánů, na jejich turistické

základě ve Staré Vodě v Jeseníkách a

turistické základně Annaberg v Jese-

níkách.

Kromě těchto prázdninových aktivit pořádá

klub víkendové (jednodenní nebo celo

víkendové) akce. Ty mají různý charakter

podle věku frekventantů a jejich zájmů.  Jde

třeba o turistiku, cyklistiku, pobyty v příro-

dě,  lyžování sjezdové, snowboardingové a

běžecké. Klub SHM Prostějov má s

pořádáním obdobných akcí již osmileté

zkušenosti.

V měsíci květnu se uskuteční víkendová

setkání 3., 17. a 31. května, vždy v kateche-

tickém sále u Povýšení svatého Kříže od

14.30, v plánu je pravidelný trénink stol-

ního tenisu, cyklistiky, sportovní hry a sou-

těže na rajské zahradě, promítání filmů.

V měsíci květnu nás ještě čeká farní pouť

na kolech i autobusem do Předklášteří u

Tišnova, cílem bude kostel a klášter

PORTA  COELI.

A pak už nás čekají prázdniny a na jejich

program Vám nabízíme v tabulce uve-

dené tábory.

Rodiče mohou své děti přihlásit na tábor

formou přihlášky do 15. května 2009.

V termínu do 30. května 2009 obdrží

podrobné informace o nástupu na tábor.

Prosíme,  aby do 20. června 2009 byly fina-

nční prostředky na tábor převedeny

výhradně na bankovní účet Klubu SHM

Prostějov.

Vedení klubu rodičům na jejich požádání

vypíše fakturu nebo formulář FKSP. 

I   tento způsob platby musí být uskutečněn

do 20. června 2009.

Na vaše dotazy vám odpoví P. Jaroslav

Němec SDB na tlf. č. 603 953 727 nebo na

adrese: sdb.pv@tiscali.cz

Další informace můžete získat na strán-

kách: animatori.prostejov.cz

Na vaše děti a spolupráci s vámi, rodiči se

těší: o. Jaroslav, salesiáni a tým animátorů

1. turnus: Pohádkový tábor pro děti

4.7. -11.7. 2009 Stará Voda v Jeseníkách

Hlavní vedoucí: Veronika Ehlová

věková kategorie:   10 -12 let, cena tábora 1 200,- Kč

2. turnus: Pohádkový tábor pro děti

11.7. -  18.7. 2009 Stará Voda v Jeseníkách

Hlavní vedoucí: Lenka Ottová

věková kategorie:     7-10 let, cena tábora 1 200,- Kč

3. turnus: Pohádkový tábor pro děti

18.7. - 25.7. 2009  Stará Voda v Jeseníkách

Hlavní vedoucí: Jana Marková

věková kategorie:      7-10 let, cena tábora 1 200,- Kč

4. turnus: Pobytový tábor pro chlapce a děvčata „Lewron 2009“

12.7. - 25.7. 2009    Annaberg v Jeseníkách

Hlavní vedoucí: Mgr. Barbora Gambová (malá cyklistika po Jese-

níkách), věková kategorie: 12-15 let, cena tábora: 1 950,- Kč

5. turnus: Putovní cyklistický tábor - pro chlapce a děvčata

26.7. - 8.8. 2009   „Roháče 2009“ – Zuberec

Hlavní vedoucí: P. Jaroslav Němec SDB

věková kategorie: 14-18  let, cena tábora 2 400,- Kč

6. turnus: Pobytový tábor pro děvčata

2.8. - 15.8. 2009    „Do neznáma“

Hlavní vedoucí: Mgr. Pavla  Štěpánková

věková kategorie: 13-16  let, cena tábora: 1 900,- Kč

7. turnus: pobytový tábor pro ministranty

2.8. -   8.8. 2009   Beskydy

Hlavní vedoucí: P. Petr Vaculík SDB

určeno pro ministranty

8. turnus: pobytový tábor pro ministranty

9.8. - 14.8. 2009  Annaberg v Jeseníkách

Hlavní vedoucí: P. Petr Vaculík SDB

určeno pro ministranty

9. turnus: „Rangers výcvik“ budoucích animátorů

24.8. - 29.8. 2009  Annaberg v Jeseníkách

Hlavní vedoucí: P. Jaroslav Němec SDB

věková kategorie:  od 14 let, cena tábora: 400,- Kč

10. turnus: Zamávání prázdninám 2009

26.8. - 29.8. 2009   Stará Voda v Jeseníkách

Hlavní vedoucí: Jana Kratochvílová

pro všechny děti, které s námi byly na táborech, cena 400,-Kč
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V pátek 1. května DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Hvězdárna v 11. 00, 13. 00, 14. 00 a v 15. 00 hodin nabídne exkurzi k dalekohledům,

výstavám a do přednáškového sálu. Za bezmračné oblohy bude také nabídnuto pozoro-

vání Slunce. Vstup zdarma.

3. 5. VE 14. 00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9 

„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – SLUNCE

Soutěži bude předcházet povídání o naší hvězdě, o Slunci. Děti si prohlédnou fotografie a

tellurium. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.

14. 5. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA 

„ASTRONOMIE TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA“.                                                

Byli jezuitští astronomové zastánci geocentrické představy vesmíru poplatné tehdejšímu

církevnímu učení nebo hájili pokrokovější názory na stavbu vesmíru? Tato přednáška při-

nese některá překvapivá zjištění.  Přednáší: ing. Rostislav Rajchl (*1953), vedoucí Hvěz-

dárny Domu kultury Uherský Brod, E-mail: hvezdarna@ub.cz. Vystudoval ČVUT, obor

geodézie a kartografie, specializace družicové geodézie a geodetická astronomie. Kromě

popularizace astronomie se zabývá archeoastronomií. Do okruhu jeho badatelského zájmu

patří M. R. Štefánik, astronomie v díle J. A. Komenského a analýzy astronomických záz-

namů z kronik. Publikuje v časopisech Kosmos, Astropis, v denním tisku, v archeologic-

kých sbornících. Vstupné 20 Kč.

25.  –  31. 5.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

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

dů, včetně pohádek pro děti. 

- každé odpoledne v 15. 00 hodin pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání

pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer ve 21. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou pod-

mínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

- v pátek a v sobotu od 21. 30 hodin na pozorovatelské praktikum pro členy klubu GEMI-

NI. Nutnou podmínkou pro konání praktika je bezmračná obloha.

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

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

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

NOMICKÉM TÝDNU od 15. 00 do 16. 00 hodin. 20. 5. přechází Slunce ze znamení Býka do

znamení Blíženců.

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se kona-

jí každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 14. 5. – večerní přednáška) od 21. 30 do 22. 30. 

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

cem otevírací doby. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.

16. 5. SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ VÝLET DO HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA

MIKULÁŠE KOPERNÍKA V BRNĚ. 

Prohlídka dalekohledů, za jasného počasí pozorování Slunce. V planetáriu bližší seznáme-

ní s jeho možnostmi a pohádka. Doprava vlakem a tramvají. 

Detaily na www.hvezdarnapv.cz měsíc předem. Předpokládané náklady na jízdné a

vstupné cca 150 Kč/dítě.

25. – 29. 5. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU KVĚTNOVOU

STŘEDU V 15. 30 HODIN, POHÁDKA NEMÁTE CHUŤ NA MĚSÍC?

V pohádce je příčinou změn tvaru Měsíce nenasytný Šubršábršáh. Jak je to ale dooprav-

dy? Po pohádce následuje vysvětlení měsíčních fází. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro

dvě dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.

31. 5. VE 14. 00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9 

„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – MĚSÍC

Soutěži bude předcházet povídání o Měsíci. Děti si prohlédnou fotografie, glóbus Měsíce

a tellurium. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

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

setkání bude seznámení s letní oblohou. Za bezmračné oblohy doplněno pozorováním

Slunce. Pololetní klubový poplatek  100 Kč.

XXXVIII. ROČNÍK KLUBU GEMINI

Členem klubu GEMINI se může kdykoliv stát kdokoliv ve věku 11 - 20 let, koho láká

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

astronomie. Termíny setkání členů klubu: 7., 21. a 28. 5. v 16. 30 hodin teoretické lekce v

přednáškovém sále, 14. 5. v 18. 00 hodin přednáška, 29. a 30. 5. ve 21,30 hodin astrono-

mické praktikum. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nej-

později při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

- MILNÍKY KOSMONAUTIKY   

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- ZEMĚ NAŠE PLANETA.

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.

Toto zvířetníkové souhvězdí bylo známé

už před 5000 lety v Mezopotámii. Tehdy

bylo Slunce při letním slunovratu právě v

tomto souhvězdí a co mohlo lépe vyjádřit

největší moc slunečního božstva než

právě lev.  Na obloze je lev zastoupen hla-

vou a hrudí. Ke spatření tohoto souhvěz-

dí na večerní obloze  jsou nejvhodnější

jarní měsíce.

Ještě nevíte kam vyrazit v létě? Vyberte si

řecké Mykény! Prý tam v blízkých horách

ukazují  jeskyni, ve které kdysi silák Hera-

kles zabil lva. Herakles byl synem Dia a

smrtelné ženy Alkmény. Už od dětství byl

velmi silný. Musel žít v horách mezi pastýři

a jednou sem za ním přišla Ctnost a Rozkoš.

Herakles si vybral ctnost a svými činy se stal

nejslavnějším řeckým hrdinou. Pro vládce

Mykén Eurysthea, Heraklovi rodem sta-

ršímu příbuznému, měl podle věštby splnit

deset úkolů. Nakonec musel  vykonat o dva

více, neboť dva úkoly mu král neuznal

(v boji s hydrou mu pomáhal pastýř a za

vyčištění chlévů mu Augiáš slíbil dát  tři

stovky kusů dobytka, i když mu je nakonec

nedal).  Jedním z vladařových úkolů bylo

zabít strašného nemejského lva. Lva nikoliv

ledajakého, ale obřího, který sužoval kraj

široko daleko od Mykén. A  Eurystheus

vyslal Herakla, aby lva zabil. Silák tento

úkol zvládl na jedničku. Lva nezastřelil bro-

kovnicí, jak by to asi řešil dnes, ale nejprve

ho dobře mířenou ranou kyjem do hlavy

lehce uspal, pak už jen chvíli škrtil až uškr-

til a díky své fyzické kondici hravě odnesl

svému králi. Na hvězdnou oblohu se dosta-

ly všechny postavy této báje. Vítěz Herakles

(Herkules) i poražení (Lev, Hydra, Rak). 

Nejjasnější hvězdou souhvězdí Lva je hvěz-

da Regulus. Nachází se nedaleko ekliptiky a

tak není divu, že v její blízkosti velmi často

procházejí planety i Měsíc. I když Regulus

je jen dvakrát větší než Slunce, září stodva-

cetkrát jasněji. Je charakteristický namodra-

lým zbarvením a vzdálený je od nás 75 svě-

telných let. Patří mezi čtyři tzv. strážce oblo-

hy, což byly kdysi hvězdy Regulus, označu-

jící bod letního slunovratu; Aldebaran, ze

souhvězdí Býka označoval jarní bod;

Fomalhaut, ze souhvězdí Jižní ryby označo-

val zimní slunovrat; Antares,  ze souhvězdí

Štíra označoval podzimní bod. V souhvězdí

Lva je i řada galaxií k jejichž spatření je už

třeba výkonnější dalekohled. Dvě z nich, M

65 a M 66 (druhá viz fotografie v infračer-
veném oboru spektra) jsou od nás vzdáleny

asi 40 milionů světelných roků. Každý rok v

listopadu ze souhvězdí Lva zdánlivě vyletu-

jí meteory, přesněji řečeno meteorický déšť,

nazvaný leonidy. Jedná se o dosti bohatý roj

tvořený pozůstatky tzv. Tempelovy komety.

Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci květnu tel. 582 344 130 

5. DÍL SERIÁLU O SOUHVĚZDÍ: LEV (LEO, Leo) 
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Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Mimi-klub - kurzy pro nastávající a čerstvé

maminky s dětmi do 1 roku  

(na kurzy je potřeba přihlásit se předem v MC)

kurz Baby masáží – 20.5. a 27.5. 

středa 12.30-14.30 v MC Dvořákova 

kurz Znakové řeči pro batolata

šesti týdenní kurz pro maminky s dětmi

Způsob, jak se dorozumět s dětmi ještě před tím, než začnou mluvit!

od 6.5. vždy ve středu 8.30-9.15 v MC Dvořákova

Jarní show pro celou rodinu - Jarní probuzení

odpoledne k Mezinárodnímu dni rodiny 

s Lenou Freyovou

Show plná her, soutěží, květin ale i zvířátek. 

Vždyť na jaře kvete skoro všechno, tak je ten správný čas k oslavě. 

Zveme rodiče i s předškolními dětmi.

hřiště ZŠ dr. Horáka 15.00-17.00, 

v případě deště v tělocvičně ZŠ (přezůvky s sebou)

rodinné vstupenky v předprodeji 

na obou pracovištích MC

Kuličkiáda u Hloučely

středa 27.5. od 9.30 u bistra Hloučela 

(obě pracoviště MC jsou tento den dopoledne uzavřena)

Kreativní večer pro dospělé: Šperky- ketlování

středa 27.5. od 18.00 v MC Dvořákova

(přihlášky na obou pracovištích MC)

Vyhlášení soutěže 

Výtvarný obor ZUŠ V. Ambrose Prostějov vyhlásil fotografickou soutěž pro žáky

prostějovských základních a středních škol a výtvarného oboru ZUŠ na téma: 

1) Hudba   2) Fandíme

Věkové kategorie: 1. kategorie do 15 let, 2. kategorie nad 15 let. Práce v rozměrech

20 x 30 cm a větší, označené, podepsané odevzdejte do 15. května 2009.

Další informace a konzultace na tel. 582 351 752 

s paní učitelkou Z. Davidovou. 

Dne 19. března 2009 byli v obřadní síni prostějovské radni-

ce slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Tomáš Kadlec

Tereza Mnichová

Zuzana Studená

Anna Švecová

Adéla Čechová

Sandra Kriegerová

Björn Christopher 

Kramer

Roman Konšel

Monika Grulichová

Vendula Vláčilová

Alexandra Špringerová

Elen Nevrlíková

Karin Ružičková

Michal Otáhal

Nela Mrkvicová

Eliška Dvořáková

František Richter

Julie Molovčáková

Martin Matějka

Denis Fiala

Martin Komárek

David Sotorník

Ondřej Výmola
Tomáš Výmola
Michal Šťastný

Blanka Jančíková

Jana Rusová
Aneta Rusová
Jan Toufar

Dne 2. dubna 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice

slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Zuzana Dostálová

Anna Kočířová

Štěpán Vybíhal

David Pořízka

Valentýna Janurová

Eliška Greplová

Veronika Motalová

Jan Gregor

Zuzana Wlasáková

Anežka Čiklová

Miroslav Dobrovský

Filip Švancara

Karolína Lepšová

Julie Zimová

Nella Kupková

Vendula Polláková

Štěpán Vodička

Aneta Florýková

Tereza Strbáčková

Gita Oulehlová

Lucie Navrátilová

Jakub Pisklák

Jan Kubeš

Eliška Netušilová

Michal Kolář

Tobiáš Kotrys

Filip Mekyska

Hana Pospíšilová

Patrik Musil

Akce plánované na květen
* Internetová soutěž Evropská unie v otázkách 2

Internetová soutěž „Evropská unie v otázkách 2“ se chýlí ke konci, 6. května bude vyloso-

ván výherce hlavní ceny. Tato soutěž je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, kteří

se chtějí dozvědět zajímavé informace o EU a českém předsednictví. Zapojíte-li se do více

kol, zvyšujete svou šanci na výhru hlavní ceny. Více informací na www.icmprostejov.cz. 

* Hrou přes bariéry

ICM Prostějov zve všechny zájemce o stolní a společenské hry na květnová herní odpo-

ledne, která se uskuteční 4. 5. a 18. 5. v prostorách klubu OÁZA od 14:30 do 16:30 hod.

Tato odpoledne pro vás připravují v rámci kampaně MŠMT Evropa mladýma očima účast-

níci Evropské dobrovolné služby – Franziska Handrick a Servet Ünal. Můžete si přijít

zahrát zajímavé hry, ale také se u nás setkáte se zajímavými lidmi a můžete soutěžit o

zajímavé ceny. 

* Den internetu a poradenství pro maminky na mateřské zdarma

Na 12. května 2009 připravuje ICM Prostějov Den internetu a poradenství pro maminky na

mateřské zdarma (13:00 – 16:00) u příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15. května).

Všem zájemcům rádi pomůžeme s vyhledáváním zajímavých informací na internetu.

* Vernisáž v Galerii pro duši

Ve středu 20. května 2009 se uskuteční slavnostní vernisáž výtvarných prací studentů Cyri-

lometodějského gymnázia v Galerii pro duši. 

Více informací najdete  na stránkách www.icmprostejov.cz, e-mail icm@cmg.prostejov.cz

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

Eva Musilová, Prostějov, Jaroslav Milde,

Prostějov, Pavel Lasovský, Prostějov,

Libuše Kohoutková, Prostějov, Jaroslav

Korhoň, Čechůvky, Andrej Staško, Vrahovice, Marta

Černá, Prostějov, Emil Ambrož, Prostějov, Miroslav

Vymazal, Prostějov, Naděžda Zelinková, Prostějov,

Irena Koutná, Prostějov, Marie Rušilová, Prostějov,

Jarmila Heclová, Prostějov, Jarmila Všetičková, Pro-

stějov, Růžena Chytilová, Prostějov, Jana Koutná,

Žešov, Josef Kobliha, Čechovice.

Helena Hrabalová, Prostějov, Božena

Čábelová, Prostějov, Anna Novotná, Kra-

sice, Marie Korsová, Prostějov, Josef

Kopečný, Prostějov, Jaroslava Sochoro-

vá, Prostějov, Zdeněk Majer, Prostějov, Jiří Novák,

Prostějov, Rudolf Holubek, Prostějov, Ladislav Kubi-

ca, Prostějov, Josef Pavelka, Vrahovice, Zdeňka

Pešková, Vrahovice, Dobroslava Kubíčková, Prostě-

jov, František Janeček, Prostějov, Libuše Jánská, Pro-

stějov, Jan Mára, Krasice, Vlastimír Plachý, Prostějov,

Božena Robová, Prostějov, Zdenka Verbická, Prostě-

jov, Marta Grycová, Prostějov, Marie Roztomilá, Pro-

stějov, Ing. Marie Paulů, Prostějov, Helena Schäffero-

vá, Prostějov, Zdeněk Boucký, Prostějov.

Růžena Červinková, Prostějov, Jaroslav

Hrubý, Prostějov, Josef Konšel, Prostě-

jov, Dušan Lužný, Prostějov, Vlasta Bla-

nická, Prostějov, Arnošt Navrátil, Prostějov, Franti-

šek Dadák, Prostějov, Božena Josefíková, Prostějov.

Miroslava Bartošová, Prostějov, Marie

Skládalová, Vrahovice, Ferdinand Trykar,

Prostějov, Bohumil Pavlásek, Prostějov,

Jaroslav Souček, Prostějov.

Zdeňka Komínková, Prostějov, Anna

Matasová, Prostějov.

Marie Pražanová, Prostějov.

70

85

90

92

Oldřiška Peclová, Prostějov, Marie Osval-

dová, Prostějov, Josefa Schlesingerová,

Prostějov.

93

Ludmila Vychodilová, Prostějov.

94

Aloisie Petrásková, Prostějov, Květoslava

Templová, Prostějov.

95

Richard Vyhlídal, Prostějov.

96

80

V pátek 27. března 2009 zesnula ve

věku nedožitých 89 let paní Helena Baj-

garová, výrazná osobnost prostějovské-

ho kulturního života, nositelka Ceny

města Prostějova za rok 2007.

Paní Bajgarová, někdejší vynikající peda-

gožka, vychovala a vzdělala spoustu žáků

a ovlivnila mnoho učitelů, zejména učite-

lů českého jazyka. Reprezentovala prostě-

jovské školy na čtenářských soutěžích po

celém území České republiky a téměř

vždy se se svými svěřenci umístila na

předních příčkách. Za svou iniciativu byla

v roce 1976 oceněna ministerstvem škol-

ství. Pracovala též se žáky v recitačních,

pěveckých a literárních kroužcích. Žáci ji

milovali, cenili si jí a vážili stejně jako její

přátelé a známí. Dlouhá léta byla také

členkou pěveckého sboru Vlastimila, kde

byla i jednatelkou a uváděla programy

koncertů pěveckého sboru Vlastimila a

Orlice.

S milou paní Helenou Bajgarovou se

nejen její nejbližší, ale i širší prostějovská

veřejnost, rozloučili v pátek 3. dubna

2009. -red-

Rozloučili jsme se 
s paní Helenou Bajgarovou 

Tetín 1, Prostějov, tel. 582 360 295 

nabízí všem zájemcům 

příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hod. Tématické zaměření setkání Lektor
5.5.2009   14.00 Cestování s Čedokem, zástupce CK
úterý                     nabídka pro seniory – slevy, informace, doporučení.

12.5.2009 14.00 Egypťan Sinuhet. Mgr. P. Moš
úterý Jsme v Egyptě, vládne XVIII. dynastie…  Muzeum Pv
19.5.2009  14.00 ADP SANCO s.r.o. Mgr. K. Šťastná
úterý   Zdravotní a sociální péče o seniory.  

26.5.2009     14.00 II. Setkání s osobností:       ZUŠ V. Ambrose
úterý Miroslav Kolba. 

Ukázky hudební tvorby. Na kytaru hrají: 

Z. Kolbová-Šobrová, Martina Pešková

Průvodní slovo, recitace: H. Kotyzová, 

žáci dram. oboru

Přednášky i besedy se konají ve II. patře OS LIPKA,

Tetín č. 1, Prostějov. Kapacita omezena. Vstupné:  20,- Kč

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE
- KULTURNÍ KLUB DUHA

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - NÁRODNÍ DŮM

PONDĚLÍ 11. KVĚTNA

9.00 - 13.00

MÓDA V OBDOBÍ ROKOKA

Povídání o odívání spojené s ukázkami historických

kostýmů. Připravila Eva Suchánková a divadelní spo-

lek Historia za finanční podpory Města Prostějova.

Zadáno pro studenty SSŠO, s.r.o. Palackého a SPŠO

Vápenice Prostějov.Vstupné 45 Kč.

ČTVRTEK 21. KVĚTNA

9.30 AKADEMIE TŘETÍHO

VĚKU 

- KELTOVÉ? ANO, 

A PRÁVĚ DNES!

Co všechno jsme už četli a slyšeli: keltské opiddum,

keltské mince, keltská kuchyně, keltská hudba, kelt-

ské šperky, keltští bojovníci, keltská noc, keltský

vodopád, keltský kříž, keltská harfa, keltští druidové,

keltský horoskop, keltský kalendář, keltský hrob. Ale

dát vše do správných souvislostí a tento dávný národ

nám přiblížit – to vše může jen náš host Zdeněk

Knápek. 

Vstupné: Pololetní průkazka: 75,- Kč

(bez pololetní průkazky): 30,-Kč.

ÚTERÝ 26. KVĚTNA

18.30 TAJEMSTVÍ 

DLOUHOVĚKOSTI

Praktické návyky, které ovlivňují kvalitu a délku

života. Příležitost zhodnotit a  vyhodnotit svůj životní

styl. Test, který Vám odhalí váš tzv. biologický věk.

Přednášející: ThB. Petr Pimek. Pořádá OS Život a

zdraví ve spolupráci se sborem Církve adventistů s.d.

v Prostějově.

ČTVRTEK 8. KVĚTNA

KVĚTINKOVÝ BÁL

Pořádá Taneční škola 
PIROUETTE Prostějov
Vstupné 150 Kč prostory ND

ČTVRTEK 15. KVĚTNA

14.00 SVAZ DŮCHODCŮ

Oslava Dne matek s kulturním programem
přednáškový sál

75
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA
AUTOMOBILOVÉ VETERÁNY 

EDMUND HUSSERL – PŘIPOMENULI
JSME SI 150. VÝROČÍ NAROZENÍ 

Hanácký auto moto veterán klub v Prostě-

jově pořádá 24. května 2009 14. setkání

bývalých auto a moto závodníků. Od 8:00

hod. budou vystavena historická vozidla na

náměstí T.G.Masaryka v Prostějově. 

V 11 hodin odjedou účastníci setkání na

vzpomínkovou jízdu po bývalém okruhu

Memoriálu JUDR. Havránka se startem v

Trávnické ulici. Vozidla pojedou tři kola

Jihoslovanskou a Svatoplukovou ulicí, Újez-

dem, Petrským náměstím, Dolní a Leteckou

ulicí, přes Joštovo nám. A Sokolskou ulicí

opět do Trávnické ulice. 

„Máme přislíbenu účast mnoha sběratelů i s

unikátními vozidly. Uvidíme repliky italské-

ho elektromobilu Dora z roku 1906, fran-

couzského motocyklu z roku 1905 a parního

motocyklu. Zveme příznivce a pamětníky na

tuto sportovní akci,“ říká jeden z organizáto-

rů Zdeněk Pittner a dodává: „Na tomto set-

kání si zavzpomínáme na krásné sportovní

zážitky s mnoha závodníky. Určitě přijde

Franta Novák, který nedávno oslavil 89.

narozeniny a Zdeněk Frištenský, Ladislav

Kvapil, Jaroslav Štěpaník, Stanislav Valášek

a další bývalí závodníci.“ -red-

Věhlasný filozof a zakladatel fenomenolo-

gie se narodil 8. dubna 1859 v Prostějově

ve vážené židovské rodině spjaté s kon-

fekční výrobou.

Husserl navštěvoval v Prostějově městskou

školu, 1868 přešel na gymnázium do Vídně a

pak do Olomouce, kde maturoval v roce

1876. Zvolil si studia na univerzitě v Lipsku,

kde studoval fyziku, matematiku, astronomii

a také filozofii. V Lipsku se seznámil s T.G.

Masarykem a jejich zájem o práce druhého

pokračoval i v době, kdy Masaryk byl již pre-

zidentem.

Husserl pokračuje ve studiu v Berlíně a pak

ve Vídni, kde promuje v roce 1882, v roce,

kdy Masaryk přechází do Prahy. Dále navště-

vuje přednášky Franze Brentana a na jeho

doporučení přechází do Halle, kde se habili-

tuje a píše spis Filozofie aritmetiky a postupně

také Logická zkoumání. V roce 1901 pře-

chází do Göttingenu, kde působí do roku

1916. V tom roce už jako řádný profesor pře-

chází do Freiburgu i.Br., kde umírá v roce

1938.

Husserl se oženil v roce 1887 s Malvinou

Charlottou Steinschneiderovou, která své dět-

ství rovněž strávila v Prostějově.

Husserl pracoval svérázným způsobem. Svá

rozsáhlá díla psal často těsnopisem, pak tepr-

ve je přepisoval za pomoci spolupracovníků

do souvislého textu, který ovšem znovu pře-

pracovával a komentoval, takže práce nejen

narůstaly, ale také se měnily. Mezi mnoha

žáky Edmunda Husserla se objevují Martin

Heidegger, Husserlův nástupce ve Freiburgu,

Roman Ingaarden, ale zejména Edita

Steinová, oběť nacistické perzekuce. Také Jan

Patočka je počítán mezi Husserlovy žáky.

Po nástupu nacistů k moci se možnosti

Husserlova působení neustále zužovaly.

Nakonec bylo ohroženo i jeho dílo. Po

Husserlovi zůstalo 45 000 rukopisných strá-

nek a asi 10 000 stránek přepisů. Celou pozů-

stalost se podařilo zachránit díky františkánu

Leo Van Bredovi, který za dramatických

okolností využil diplomatické pošty k převo-

zu pozůstalosti do belgické Lovaně. Zde pak

byl zřízen Husserlův archiv, který je v sou-

časnosti centrem husserlovsakého bádání.

Edice, která by měla zpřístupnit Husserlův

filozofický odkaz, je plánována na zhruba 40

svazků.

Zájemcům o Husserlovo dílo je možno dopo-

ručit velmi hutnou knihu předního znalce

Husserlova filozofického odkazu, univerzit-

ního profesora Ivana Blechy z Palackého uni-

verzity v Olomouci. Jeho kniha Husserl vyšla

v roce 1996 mimo jiné i za přispění města

Prostějova. Město Prostějov také financovalo

zřízení pamětní desky na radnici z dílny olo-

mouckého sochaře, restaurátora a medailéra,

vysokoškolského pedagoga Bohumila

Teplého, či film Edmund Husserl, který pro

město Prostějov vyrobilo studio Theodor

Mojžíš-Video Theo. Město Prostějov je si

vědomo, že Edmund Husserl je ve světě nej-

známější prostějovský rodák.  Václav Kolář

POZVÁNKY NA DALŠÍ SPORTOVNÍ AKCE VETERÁNŮ:
24. května – neděle:  XIV. SETKÁNÍ BÝVALÝCH AUTO A MOTO ZÁVODNÍKŮ

– Prostějov, nám. T.G.Masaryka, výstava a vzpomínková jízda akt. A – F

31. května – neděle: II. jízda elegance historických vozidel O POHÁR KRÁLE

JIČMÍNKA, Chropyně – u zámku, výstava, soutěž elegance, jízda zručnosti kat. A – F.

20. června – sobota:  MORAVSKÉ SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL A

STARÝCH ŘEMESEL, Mořice na Hané, výstava historických vozidel, jízda zručnosti

kat. A – F.

16. srpna – neděle: V. rallye historických vozidel Z LÁZNÍ DO LÁZNÍ, Skalka, jízda

pravidelnosti, výstava, soutěž elegance kat. A - F



Od 1.4.2009 dochází z rozhodnutí 
Krajského úřadu Olomouckého kra-
je ke zvýšení cen jízdného na linkách 
zařazených do Integrovaného doprav-
ního systému Olomouckého kraje (ID-
SOK). Jedná se o zvýšení cen jednorá-
zových i předplatních jízdenek. Tyto 
změny se promítnou i do cen jízdného 

na linkách MHD Prostějov. Cena ob-
čanského jízdného se zvedne ze 7 Kč na 
8 Kč, cena zlevněného jízdného ze 3 Kč 
na 4 Kč. Výše ceny jízdného se mění i u 
předplatních jízdenek MHD.

 
Ke změně jízdného dochází od dubna i 

na lince 780625 Prostějov – Držovice, kde 

dojde k dorovnání cen jízdného na úroveň 
cen na linkách v IDSOK. Cena jednorázo-
vých jízdenek se tak zvedá o 1 Kč. 

Ceny jízdného na ostatních příměst-
ských a dálkových linkách FTL – First 
Transport Lines, a.s. zůstávají beze 
změny. 

Upozorňujeme cestující, že od 1.4.2009 
dochází i ke změně příměstských jízdních 
řádů linek číslo 780710 a 780721 v úseku 
Prostějov – Protivanov.

Bližší informace o změnách lze získat 
v Informační kanceláři FTL, tel. 582 333 
181, nebo na  www.ft l.cz.
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POŘÁDÁ KONFERENCI

Téma : Nevidomí
Dne : 9. května ( sobota ) a 11. 

května ( pondělí )
Přednášející : Alena Hejčová, pracovni-

ce SONS Prostějov
Zuzana Znojilová, pracovnice Tyfl oCen-

tra Prostějov
Miroslav Nemeth, klient SONS a Tyfl o-

Centra, nevidomý, zaměstnanec na pozici 
operátora PC

Mgr. Darina Horáková, pracovnice Tyf-
loservisu Olomouc

Konference bude probíhat na OS ČČK 
Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod do 13.15

je určena : pro všeobecnou zdravotní 

sestru, porodní asistentku, zdravot-
ního laboranta, nutričního terape-
uta, ortoptistu, zubního technika, 
dentálního hygienistu, farmaceu-
tického asistenta, zdravotnického 

záchranáře, asistenta ochrany veřejného 
zdraví a zdravotně sociálního pracovníka

Akce bude ohodnocena nově dle kredit-
ního systému  vyhlášky MZ ČR č.321/2008 
Sb. (4 kredity) !!!

Svoji účast potvrďte e-mailem na : pro-
stějov@cervenykriz.eu,  co nejdříve ( uveďte 
jméno a datum narození )

Účastnický poplatek činí 190,-Kč/ 1 
osoba , který bude uhrazen při prezenci.

Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou. 
Občerstvení zdarma !

Oblastní spolek ČČK Prostějov, 
Milíčova 3, 796 01 Prostějov

Tel.: 582 342 580, mobil : 723 005 411, www.cervenykrizprostejov.cz

ZVÝŠENÍ CEN JÍZDNÉHO V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚZVÝŠENÍ CEN JÍZDNÉHO V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

Porovnání stávajících a nových cen jízdenek MHD  

Druh jízdného MHD Prostějov Cena do
31.3.2009

Cena od 
1.4.2009

Jednotlivé občanské jízdné 7 8
Jednotlivé zlevněné jízdné 
pro děti do 15 let, 
starobní a plně invalidní důchodce

3 4

Jednodenní občanské jízdné 20 20
Jednodenní zlevněné jízdné pro děti do 15 let, starobní 
a plně invalidní důchodce

10 10

Měsíční občanské jízdné 180 200
Měsíční zlevněné jízdné pro starobní a invalidní 
důchodce

90 100

Měsíční zlevněné jízdné pro děti 6-15 let 90 100
Měsíční zlevněné jízdné pro studenty 15-26 let 90 100
Čtvrtletní občanské jízdné 480 500
Zavazadlo, pes 3 4
Děti do 6 let, osoby starší 70 let, 
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, příslušníci Policie ČR, 
příslušníci městské policie Prostějov

bezplatně bezplatně

V loňském roce podepsali starosta 
města Prostějova Jan Tesař a primátor 

města Vysoké Tatry Ján Mokoš 
dohodu o 

spolupráci. Ta se týká zejména podpory 
vzájemné výměny studentů, případně i 
vzájemné propagace turistického ruchu. 
A právě z tohoto soudku, dá se říct, je i 
následující zprávička, která nám přišla 

od našich partnerů:
Tatranský klenot – 

Štrbské pleso - je mezi kandidáty na pří-
rodní divy světa!

Pomoci získat toto prestižní označení 
můžete i Vy, a to prostřednictvím inter-
netového hlasování o 7 přírodních divů 
světa.

Nadace New7Wonders, která anketu vy-
hlašuje, už vešla do povědomí veřejnos-

ti v celosvětové volbě 
nových divů svě-

ta. Tentokrát 
však ne-

jde o 

výtvory člověka, ale o divy přírody. Od 
začátku ledna je na webové stránce www.
new7wonders.com možno hlasovat a zařa-
zen je sem právě i zmíněný tatranský kle-
not. Je na seznamu 261 kandidátů, z nichž 
ty nejlepší se v létě dostanou do skupiny 77 
největších přírodních divů planety. Proto 
neváhejte a hlasujte. Je třeba se pouze zare-
gistrovat na uvedené stránce.

Štrbské pleso naleznete v kategorii řeky, 
jezera a vodopády, a aby postoupilo dál, 
potřebuje se probojovat nejméně na 11. 
příčku. Hlasování končí 7. července. 

Prosíme všechny o podporu Štrbské-
ho plesa v internetovém hlasování na 
této stránce:   

http://www.new7wonders.com/nature/
en/vote_on_nominees/

 Hlasování je velmi snadné. Stačí 2x 
zadat e-mailovou adresu a potom už jen 
udělit svých 7 hlasů jednotlivým přírod-
ním divům světa podle vlastního uvážení. 
Následně obdržíte už jen e-mail s linkem, 
na který kliknete, a je to!

Aktuální stav hlasování naleznete na: 
http://www.new7wonders.com/nature/

en/liveranking/ -Zuzana Suranovska-

Více než třetinu roku bývá jeho hladina pokryta ledem. Je ledovcového původu, délka 
640 a šířka 600 metrů, nejhlubší místo 20 metrů. Leží v tatranské osadě Štrbské 

Pleso v nadmořské výšce 1346 metrů. Procházka kolem tohoto jezera je pří-
jemným odpočinkem v každém ročním období. Minulé léto ožilo okolí ple-

sa také díky loďkování, které obnovily Tatranské lanové dráhy po více než 
30 letech. Pohled na okolní štíty z dřevěné loďky se těšil u turistů velké 

oblibě a nezřídka se na loďky muselo čekat ve frontě.

Zpráva z partnerského města

Něco o Štrbském plese:
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Známý prostějovský divadelník Známý prostějovský divadelník 
se stal ředitelem knihovnyse stal ředitelem knihovny

Miloše Kvapila, který po 
dvanácti letech ve funkci 
ředitele Městské knihov-
ny v Prostějově odešel 
do důchodu, vystřídal 
na tomto postu 1. dubna 
2009 vítěz výběrového 
řízení Aleš Procházka. 

Vybavujete si okamžik, kdy jste si 
řekl: Chci být ředitel knihovny?

Žádný takový okamžik nebyl. Byla 
to spíš řada různých impulsů, která se 
spojila v konečné rozhodnutí.

Ale do konkurzu jste musel předlo-
žit nějakou koncepci…

Jistě. Musela mít alespoň čtyři strán-
ky. V konkurenci dalších osmi uchaze-

čů jsem komisi přesvědčil, takže věřím, 
že není špatná. Vzal jsem to, i přes 
určitou „zprofanovanost“ toho slova, 
jako výzvu. A pro mě přišla ve správný 
čas. Mám pocit, že za posledních pět 
šest let jsem snad už Prostějovany pře-
svědčil o tom, že to s kulturou v našem 
městě myslím vážně a že jsem pro ni už 
také něco udělal. Práci ředitele knihov-
ny beru jako možnost postoupit někam 
dál a začít dělat zase nové věci.

Takže co teď bude v knihovně jinak?
Pozor, já jsem do toho nešel s tím, že 

najednou bude všechno úplně jiné. Nao-
pak si myslím, že v případě prostějovské 
knihovny je na co navazovat. Nejprve 
chci detailně poznat provoz včetně toho, 
že si sám osahám různé knihovnické prá-
ce. Rozhodně nejsem žádný „revolucio-
nář“, který by likvidoval něco, co funguje. 
Z nejbližších novinek bych však rád zmí-
nil alespoň jednu – „Průkaz na zkoušku“. 
Čtenáři, kteří ještě nejsou členy Městské 

knihovny v Prostějově, budou mít jedi-
nečnou příležitost vyzkoušet si půjčo-
vání zdarma. Přijdou-li se zaregistrovat 
do konce května, získají čtenářský prů-
kaz platný až do konce letních prázdnin 
zdarma. Věřím, že tak získáme nové pří-
znivce krásné literatury.

Je ředitel knihovny také jejím čle-
nem?

Samozřejmě, do knihovny jsem jako 
čtenář chodil pravidelně. A protože 

jsem až dosud byl především divadel-
ník, jsem tak trochu postižen tím, že 
skoro každou knihu čtu z pohledu její 
možné dramatizace pro divadlo.

Na jakých knihách jste vyrostl? A 
co čtete dnes?

Pamatuju si knížky, které mi četla 
maminka a babička. Dodnes jsou ně-
kde schované, knihy se u nás nevyha-
zovaly. Jako školáka mě dost formovaly 
například foglarovky, Stínadla jsem 
hledal i v Prostějově. Neminulo mě ani 
období Kerouacova románu Na cestě. 
Kniha, ke které se nejvíc vracím, je Sa-
royanův Tracyho tygr. To je nádherná 
metafora lásky i ztracených a znovuna-
lezených ideálů. Zapomenout nemůžu 
ani na knihy Karla Poláčka, miluju jeho 
úžasnou češtinu. Tak bych samozřejmě 
mohl pokračovat ještě hodně dlouho.
 Lenka Sehnalová,  

Týdeník Prostějovska; 
Jana Gáborová, Radniční listy

Studenti Gymnázia J.Wolk-
era se zapojili do akce vyhláše-
né Městskou knihovnou Pro-
stějov nazvané „Když nejde 
čtenář do knihovny, knihovna 
musí ke čtenáři“. Impulzem 
se stala celonárodní anketa 
České televize Kniha mého 
srdce. 

Ve středu 15.4.2009 v 
8 hodin vyrazili studenti 
z Městské knihovny, kde 
převzali od jejího ředitele 
Aleše Procházky dvě hlaso-

vací schránky a sedm stovek hlasovacích 
lístků. Jejich cílem byly střední a základní 
školy, radnice a ulice města Prostějova.

V 16.30 hodin studenti přinesli 
plné hlasovací schránky do Měst-
ské knihovny, kde se lístků chopily 
knihovnice. Čekala je práce neméně 
namáhavá – přepsat údaje do počíta-

če a poslat na webové stránky České 
televize. Tímto počinem se Městská 
knihovna Prostějov aktivně zařadila 
mezi knihovny, které anketu propagují 
nevšedním způsobem.

Dovolte mi touto cestou poděkovat 
nejen všem pořadatelům, ale také všem, 
kdo dali některé knize svůj hlas. -ap- 

STUDENTI POMOHLI KNIHOVNĚSTUDENTI POMOHLI KNIHOVNĚ

Rodinný pivovar BERNARD a.s. pře-
dal v závěru měsíce března Dětskému 
domovu v Prostějově částku 23.672,- Kč. 
Pivovar tak splnil slib, který dal při ote-
vření značkové prodejny BERNARD v 
Prostějově, že za každou prodanou láhev 
Prostějovské jedenáctky věnuje deset ha-
léřů na rozvoj Prostějovska. V anketě si 
občané Prostějova vybrali, že chtějí částku 
věnovat Dětskému domovu při Základní 

škole v Lidické ulici 86.

„Prostějovskou jedenáctku prodává-
me od poloviny roku 2007“ vysvětluje 
tiskový mluvčí pivovaru Zdeněk Miku-
lášek a dodává: „Výsledná fi nanční část-
ka tedy vznikla součtem dvou položek, 
za pololetí roku 2007 a celý rok 2008.“

Předání proběhlo v areálu  Základní 
školy a Dětského domova, certifi kát za 
pivovar předal manager značkových 
prodejen Jiří Slavík do rukou pana ře-
ditele Mgr. Vladimíra Brablece. -zm- 

BERNARD věnoval Dětskému domovu 
v Prostějově částku 23.672 korun

Vpravdě masivní akce proběhla během 
dubna na prostějovské Střední zdravotnic-
ké škole, a to na základě objednávky měst-
ského úřadu.

Zaměstnanci této instituce postupně v 
několika skupinách, během několika týdnů, 
prošli proškolením v poskytování první po-
moci, na které pamatuje i zákoník práce.

Jak řekla ředitelka školy Ivana Hemerková, 
kurz má celkem šest hodin pro jednotlivého 
účastníka a konkrétně úředníků bylo proško-
leno několik desítek. Byli rozděleni celkem do 
šesti skupin.

Lektorka kurzu, jinak vyučující odborných 
předmětů na škole, Martina Papšová dodala, 
že si pro své frekventanty připravila nejen část 
teoretickou, ale společně se svými studenty i 
modelové situace, včetně reálného namasko-
vání zranění, na kterých předvedla jak zraně-
nému pomoci a jak se vůbec v kritické situ-
aci zachovat. Samozřejmě, že každý účastník 
kurzu si určité techniky vyzkoušel i sám.

Účastníci školení obdrželi i krátký manuál, 
který by si měli ponechat na dostupném mís-

tě na svém pracovišti a řídit se jím v krizové 
situaci.

Obě dámy se shodly na tom, že je náročné 
v šesti hodinách ukázat vše, zvláště, když je 
třeba vzít v úvahu, že úředníci se při své prá-
ci setkávají s různými věkovými kategoriemi 
klientů a to od těch nejmenších ( například 
při vítání občanků ) až po seniory a ke každé 
z kategorií je třeba přistoupit individuálně a 
jiným způsobem.

    Hemerková na závěr dodala, že každý 
z účastníků obdrží osvědčení o absolvování 
kurzu. Samozřejmě ovšem dopředu popřála 
všem frekventantům školení, aby nikdy své 
znalosti nemuseli využít, nebo alespoň co 
nejméně, neboť sama jako bývalá zdravotní 
sestra ví, že boj o lidský život a lidské zdraví 
patří k těm nejnáročnějším.

Absolventi kurzu na závěr poděkovali za 
cenné informace, které byly podány srozu-
mitelně, ale přitom na vysoké profesionální 
úrovni. -mm-

Úředníci se učili zachraňovatÚředníci se učili zachraňovat
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Sběrné dvory v Prostějově
SD Anenská č. 11, Prostějov, tel. 582 334 711

Provozní doba:

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

SD Průmyslová ul., Prostějov – Vrahovice
tel. 725 824 716

Provozní doba:

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

 Využijte i kapacitu sběrného dvora v Prů-
myslové ulici!

Na sběrném dvoře v Anenské ulici je stále hustý provoz

ARCUS – ONKO CENTRUM, které 
dnes sdružuje více než tisícovku členů 
z celé republiky, vzniklo před šetnác-
ti lety. Jeho aktivity jsou zaměřeny na 
různé druhy nádorových onemocně-
ní. „Mimo jiné pořádáme přednášky a 
ozdravné pobyty pro pacienty a jejich 
rodinné příslušníky. Nabízíme pora-
denskou činnost, vydáváme vzdělávací 
brožury, organizujeme také Mezinárod-
ní onkologický kongres, který je vysoce 
ceněn odbornou i laickou veřejností,“ 

vypočítala předsedkyně představenstva 
Jana Koželská některé z aktivit. Patří 
mezi ně i benefiční akce, z nichž jedna 
se letos bude konat i na Prostějovsku, 
konkrétně 8. května v Polomí, kde už 
účast potvrdily kapely  PREDATHOR, 
MARASD a SAX ROCK a druhá bene-
fiční akce proběhne dne 18.července u 
Litovle. 

Bližší informace o činnosti sdružení 
získáte na telefonu 603 533 288 nebo na 
stránkách www.arcus-oc.org.

pořádá 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ :
Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví.

Kurz je akreditován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
Po úspěšném vykonání zkoušek rekvalifi kant obdrží osvědčení o rekvalifi kaci 

s celostátní platností.

DODATKOVÉ KURZY:
- medová masáž detoxikační a zábal
- čokoládová masáž a zábal
- masáž s lávovými kameny
- klasická masáž

KURZY JSOU ZAKONČENY CERTIFIKÁTEM

Připravujeme:
REKVALIFIKAČNÍ KURZ „Manikúra včetně nehtové modeláže“

DODATKOVÝ KURZ „Prodlužování vlasů“
www.rekvalifi kacepv.estranky.cz 

Školící a vzdělávací středisko 
Gabriella Vítková, Mojmírova 9, Prostějov, tel. 775 991 404
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Léta prvé republiky zname-
nala bezesporu zlatou dobu 
loutkového divadla a vycházely 
stovky a stovky sešitků s lout-
kovými hrami. Je logické, že 
jejich úroveň byla rozličná, a 
valná většina z nich je dnes ne-
hratelná. Hra, kterou prostějo-
vští loutkáři ze Starosti  vybra-
li, je zřejmě jednou z nich. Její 
autor proslul úpravami všech 
možných děl pro loutková di-
vadla, ale zjistit, proč z novely 
B. Stokera Drakula velmi pečli-
vě odstranil veškerý ženský ele-
ment, takže zsinalý hrabě saje 
krev výhradně a jen - chlapcům 

a mužům - to je nad dnešní 
chápání.  Proč…?   Snad aby 
mravopočestnost dítek školou 
povinných tehdy neutrpěla - 
ale opačný extrém znamená, že 
se v celé hře nevyskytovala žád-
ná ženská role.

A tak režisér Loutkového divadla 
Starost zvolil / a opravdu volit mu-
sel / zajímavé a razantní úpravy a 
rázem je tu opravdu podivná perso-
na „ Kaufmannová- vdova „ - o níž 
věru těžko říci, kým ve skutečnosti 
jest. Jediné, co je zřejmé, že je veskrz 
naskrz rolí zápornou. Přibyla i Ba-
silie Starostová, majitelka hrůzného 
mechanického panoptika.

Premiéru si prostějovští odby-
li v navýsost dramatickém ohni 
- a sice při soutěžní přehlídce 
Třebíčské loutkářské jaro. Zde 
soutěžili zástupci čtyř krajů! A 
to, co opravdu nikdo z tohoto 
spolku nečekal, se stalo prav-
dou  - U P Í R     zabodoval  - a 
poslal prostějovské loutkáře  až 
na Loutkářskou Chrudim, kde 
budou reprezentovat jak barvy 
města,  tak olomouckého kraje 
- kteří činnost Loutkového diva-
dla Starost finančně podporují. 
Věříme, že také prostějovským 
divákům se UPÍR zalíbí….. 

 -ič-

Léta prvé republiky zname-
nala bezesporu zlatou dobu
loutkového divadla a vycházely 

a mužům - to je nad dnešní 
chápání.  Proč…?   Snad aby 
mravopočestnost dítek školou 

Premiéru si prostějovští odby-
li v navýsost dramatickém ohni 
- a sice při soutěžní přehlídce 

V závěru března 
jsme otevřeli novou 
dílnu pro výuku obo-
ru Montér suchých 
staveb, kterou jsme 
vybudovali za přispění sponzorů vlastní-
mi silami našich žáků oborů montér su-
chých staveb, tesař, elektrikář, instalatér v 
rámci výuky. Učebna bude sloužit přede-
vším k výuce oboru montér suchých sta-
veb, ale i žáků ostatních oborů, které naše 
škola vyučuje. Mimo již zmíněných obo-
rů jsou to ještě truhláři, klempíři a malíři. 
Škola velmi úzce spolupracuje s fi rmami 
prostějovského regionu, které mají vel-
ký zájem na zvýšení kvality vzdělávání a 
hlavně na získávání mladých pracovníků 
ve stavebnictví. 

Dále předpo-
kládáme její vyu-
žití pro vzdělávání 
dospělých jak v 
rekvalifikačních 

kurzech ve spolupráci s ÚP Prostějov, tak 
pro získávání osvědčení montéra sádrokar-
tonových konstrukcí ve spolupráci s fi rma-
mi Rigips a KNAUF. 

Od 1.1.2009 je naše škola akreditovaným 
školícím zařízením Cechu sádrokartonářů 
ČR a fi rmy Rigips. Pořádáme základní kur-
zy montéra SDK.

Ing. Čestmír Láhner – ředitel 
Střední odborné učiliště stavební Pros-

tějov, Fanderlíkova 25, 796 92 Prostějov, 
e-mail: reditel@soufan.eu

http://soufan.pvskoly.cz

Střední odborné učilištěStřední odborné učiliště
stavební informujestavební informuje Střední odborná 

škola podnikání a ob-
chodu na Husově nám. 
patří mezi akreditova-
ná centra umožňující realizovat přípravné 
kurzy, pre-testy a samotné složení písemné a 
ústní varianty mezinárodních zkoušek z ang-
ličtiny přímo v Prostějově. Všichni, kteří po-
třebují doložit znalost jazyka mezinárodním 
osvědčením mají v České republice několik 
možností. Jednou z nich je také certifi kát City 
& Guilds, jehož význam spočívá především v 
ověření znalostí anglického jazyka a jejich po-
tvrzení mezinárodně uznávaným dokladem. 
Certifi káty společnosti City & Guilds jsou ur-
čené všem, kdo chce prokázat znalost jazyka 
a zlepšit si tak přístup k dalším pracovním 
příležitostem u českých a mezinárodních 
společností. Zkoušky jsou v České republice 
zařazeny na Seznamu standardizovaných ja-
zykových zkoušek a patří mezi státem uzná-

vané jazykové kva-
lifi kace pro oblast 
státní správy. 

Výhodou těch-
to zkoušek je jejich zaměření na komu-
nikativní jazyk, vycházející z přirozených 
životních situací. Svým charakterem a me-
zinárodním uznáváním se zkoušky podo-
bají zkouškám Cambridge s tou výhodou, 
že jsou díky systému akreditovaných center 
dostupné regionálně. Testování podléhá 
přísné kontrole, čímž je zajištěn jednotný 
mezinárodní standard.

Zájemci mohou složit  písemnou zkoušku 
IESOL (International English for Speakers of 
Other Languages) nebo ústní ISESOL (In-
ternational Spoken ESOL) odděleně. Bližší 
informace lze získat u registrovaného centra 
City & Guilds v Prostějově - SOŠ podnikání 
a obchodu, Husovo nám. 91 nebo na www.
skola.obchod-sluzby.cz 

Certifikáty z angličtiny

Nejedná se o přírodovědný překlep, 
ale o novou aktivitu vzešlou ze setkání 
žákovské samosprávy RG a ZŠ města 
Prostějova. Děti samy vyjádřily přání 
uspořádat na své škole soutěž ve zpěvu, 
a tak se zrodila „Pěnkava reálky“. Zatím 
se tento dobrý nápad uskutečnil pouze na 
I. stupni, ale vzhledem k velmi příjemné 
atmosféře a kvalitním i roztomilým vý-
konům bude mít jistě příště zastoupení i 
na vyšších stupních naší školy.

Soutěž se konala minulý týden v respiriu 
školy a zúčastnilo se jí celkem 30 dětí. Probíha-
la ve dvou kategoriích. Do první byli zařazeni 
soutěžící z 1. a 2. tříd, ve druhé se představily 3. 
až 5. třídy. Obě kategorie pak byly rozděleny na 
sóla a dua. Soutěžícím se nekladly žádné meze 
při výběru repertoáru či doprovodu. Porotu vy-

tvořenou z pedagogů školy doplnili 
studenti reálného gymnázia. 

Ze všech zúčastněných nakonec vyšli s 
nejlepším hodnocením tito mladí umělci: v 
mladší kategorii sólo zpěvačka Monika Filá-
ková ze třídy 1.A a dvojice děvčat z vedlejší 
1.B Tereza Kalabisová a Eliška Galíčková, ze 
starších pak zástupkyně třídy 5.B Šarlota Ant-
lová a duo třídy 3.B Tereza Lízalová a Tereza 
Pospíšilová. Dalšími dětmi, které si vyzpívaly 
Cenu studentů, byly Anna Buršová ze třídy 
2.A a děvčata ze třídy 5.A Lucie Strakerlová 
a Eliška Volencová. Výkon posledně jmeno-
vané byl hodnotnější také tím, že vystoupení 
doprovodila zručnou hrou na klavír. 

Pěkné ceny a diplomy, které si soutěžící 
odnesli, nebyly určitě jedinou hodnotou této 
akce. Všichni zúčastnění se již těší na další 
ročník. Celkové pořadí ve všech kategoriích 
a další fotografi e můžete zhlédnou na webo-
vých stránkách naší školy www.rg.prostejov.
cz.   Mgr. Jitka Ftačníková

PRVNÍ VLAŠTOVKA JE PĚNKAVA

Den učitelů si v sále městského divadla připomenuli 27. března desítky 
prostějovských pedagogů. K jejich svátku jim popřáli i zástupci města 
(na snímku místostarostka Alena Rašková, místostarosta Miroslav 
Pišťák a zastupitelka Ivana Hemerková).

Den učitelů si v sále městského divadla připomenuli 27
prostějovských pedagogů. K jejich svátku jim popřáli i
( í í š á í

Den učitelůDen učitelů
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1.  Cyklistický závod škol o pohár 
města PROSTĚJOVA - tříetapový

Pod záštitou starosty Ing. Jana Tesaře

Datum a místo konání: 
I. etapa – 7. 5. 2009. Kolářovy sady –u hvězdárny
(stezka pro cyklisty)
Registrace v 8 hod.
Start           v 9 hod.

II.  etapa – 11. 5. 2009. Kolářovy sady
Registrace v 15 hod.
Start           v 16 hod.

III. etapa – 23. 5. 2009.obec Krumsín u Plumlova 
(následně proběhne  krajský pohár registrovaných závodníků)
Registrace v   9 hod.
Start           v 10 hod.

Podmínka účasti: jakékoliv fungující kolo (silniční,  horské, po tátovi i mámě),       
bezpečnostní  přilba, vyplněné prohlášení a chuť závodit.

Kategorie:  děvčata  D1  5a6třída
  chlapci  CH1  5a6třída
   D2  7,8a9třída        
   CH2  7,8a9třída

 email: skcpv@seznam.cz    www.skcprostejov.cz 

P o z v á n k a
na debatu o možnostech využití programu

Mezinárodního visegrádského fondu

4. června 2009 od 14:00 hodin v přednáškovém sále 
Národního domu Prostějov, Vojáčkovo náměstí.

Program:
1) úvodní slovo – Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějova
2) prezentace Mezinárodního visegrádského fondu – René Kubášek, 
     zástupce Mezinárodního visegrádském fondu
3) debata k možnostem využití programu Mezinárodního visegrádského fondu 

Mezinárodní visegrádský fond je organizace založená v roce 2000 vládami zemí 
Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), která pro-
střednictvím grantů a stipendijních programů podporuje každý rok stovky projek-
tů především v oblasti kultury, vzdělání, vědy, turistiky či výměny mládeže. 

Prezentace bude zaměřena na strukturu a fungování Mezinárodního visegrád-
ského fondu (IVF) a možnosti využití grantových a stipendijních programů IVF v 
návaznosti na navýšení prostředků fondu od roku 2007. 

V případě zájmu potvrďte, prosím, Vaši účast nejpozději do 26. 5. 2009 
na e-mail: jaroslava.tatarkovicova@prostejov.eu. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda - po-
řádá ekologicko-výtvarnou soutěž pro zá-
kladní školy „Nakresli mi svou planetu“. 
Z Olomoucka, Prostějovska a Zlínska se 
do soutěže přihlásilo 959 dětí, ze čtrnácti 
škol a 44 tříd. Soutěž je určena žákům 3. 
– 5. tříd a jejím cílem je zvýšit povědomí 
dětí o potřebě chránit naši planetu a upo-

zornit je na nebezpečí, kterým je 
vystavena.

V letošní soutěži, budou 
mít děti za úkol pracovat na 
dvou obrázcích a sepsat krát-
ký příběh. První obrázek bude 
znázorňovat nebezpečí, které 
podle žáků nejvíce ohrožuje Zemi. 
Druhý obrázek bude znázorňovat způsob, 

jakým lze toto nebezpečí odvrátit. 
Obrázky a příběhy tříd budou 

vyhodnoceny v regionálních 
kolech a následně v kole celo-
státním. Vyhlášení nejúspěš-
nějšího projektu proběhne 5. 

června u příležitosti Světového 
dne životního prostředí. 

Na Prostějovsku se přihlásily školy z 

Prostějova (Majakovského, Čechovická a 
Melantrichova).

Jedná se o novou výchovně vzdělávací 
soutěž, která navazuje na úspěšné mezi-
národní soutěže z předchozích let, opět ve 
spolupráci se svou mateřskou společností 
Veolia Voda ČR a Veolia Environnement. 
Více na www.smv.cz/nakresli-mi-svou-pla-
netu.html. 

Do ekologicko-výtvarné soutěže se přihlásilo téměř tisíc dětí z Moravy

Řidiči začali zneužívat toho, že měst-
ská policie od ledna kvůli chybějící vy-
hlášce nekontroluje dodržování povolené 
rychlosti. Potvrzují to i statistické údaje z 
deseti prostějovských stacionárních ra-
darů. Celkový počet přestupků stoupl o 
více než 150 %.

Nejvíc se situace zhoršila na 
ulici Plumlovská, na více než 400 
%. Zatímco loni v prosinci tudy 
projelo rychleji 90 řidičů, v úno-
ru jich bylo už 363. V ostatních 
lokalitách se množství přestupků 
během dvou měsíců zvýšilo o 140 
až 240 %. 

„Je vidět ten rapidní nárůst. Ři-
diči, kteří projíždějí Prostějovem, 

moc dobře vědí, jaká je legislativní situace, 
že v současné době nemáme možnost se 
proti porušování povolené rychlosti nějak 
bránit. Většina z nich toho okamžitě využi-
la a jezdí jako šílenci“, rozzlobil se místosta-
rosta Prostějova Uchytil.

Nejrychleji jezdí řidiči ulicemi Kojetín-

ská, Brněnská a Dolní. Světlou výjimkou je 
křižovatka ulic Brněnská a Wolkerova, kde 
se situace naopak mírně zlepšila. Většinu 
přestupků totiž tvoří průjezdy na červenou, 
řidiči tady rychlost téměř nepřekračují.  

„Během února radary zaznamenaly 124 
pirátů silnic, kteří městem projeli rychleji 

než 90km/hod. Je to třikrát víc než v pro-
sinci. 7. února dokonce nějaký hazardér 
projel Kojetínskou ulicí rychlostí 161 km/
hod. Ani nechci domyslet, co by se stalo, 
kdyby někdo právě přecházel silnici,“ po-
steskl si Uchytil.  Město provozuje celkem 
jedenáct stacionárních radarů. Jeden z 

nich ale krátce po zprovoznění zni-
čil vandal. Policii se ho nepodařilo 
dopadnout. Vůbec první měřič byl 
zprovozněn na křižovatce ulic Vápe-
nice Kostelecká už v roce 2005. Za 
první rok užívání se počet překročení 
povolení rychlosti snížil o 90 % (pro-
sinec 2005 - 2 793 přestupků, prosi-
nec 2006 - 281 přestupků). Na konci 
roku 2008 to bylo ještě méně, pouze 
114 přestupků (snížení o 
96 %).   -Anna Němcová-

Ulice se změnily v závodní dráhu, Kojetínskou 
se řítil šílenec stošedesátikilometrovou rychlostí

Plumlovská
Celkem 1. - 31.12. 

2008
Celkem 1. - 31.1. 

2009
Celkem 1. - 28.2. 

2009
51-60km/h 14 51-60km/h 65 51-60km/h 66
61-70km/h 43 61-70km/h 187 61-70km/h 214
71-80km/h 20 71-80km/h 62 71-80km/h 40
81-90km/h 11 81-90km/h 20 81-90km/h 24
91-..km/h 2 91-..km/h 8 91-..km/h 19
Červená 0 Červená 1 Červená 0
Přestupků 90 Přestupků 343 381,11% Přestupků 363 403,33%29. dubna 200929. dubna 2009 2929
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Tento hokejový turnaj žáků 3. tříd 
proběhl v pátek 27. března na ledové 
ploše prostějovského zimního stadio-
nu.  O zmíněnou trofej bojovaly týmy 
mladých prostějovských Jestřábů, dále 
hoši z Frýdku-Místku, Draci ze Šum-
perka a Bobři z Valašského Meziříčí.

„Samotný turnaj proběhl bezproblé-
mově naštěstí bez jakéhokoliv zranění, i 
když se bojovalo o každý centimetr ledu. 
Pro některé hráče všech týmů to byly prv-
ní zkušenosti s hokejem na celém hřišti, 
protože celou sezónu hoši hráli miniho-
kej (v jedné třetině kluziště) a nyní to 
byla průprava na příští sezónu. Od 4. tř. 
ZŠ hrají totiž kluci na celé ledové ploše. 
Prostějovští Jestřábi vstoupili do turna-
je s velkým nadšením, ale také s velkou 
nervozitou neboť hrát poprvé na velké 
hřiště před svými blízkými (sourozenci, 
rodiči a prarodiči) a spolužáky (přišlo je 
podpořit několik tříd různých ZŠ) není 
jen tak. To se odrazilo také na výsledku, 
kdy jsme prohráli vysokým rozdílem 

šesti branek (2:8) s Frýdkem-Místkem. 
Další utkání bylo již více vyrovnané, i 
když tomu výsledek neodpovídá (1:5 – se 
Šumperkem). Dlouhou dobu jsme drželi 
vyrovnaný výsledek a po 2 třetinách jsme 
prohrávali o jednu branku 1:2. Pak ne-
šťastnou tečí do vlastní branky jsme in-
kasovali gól, který v podstatě zlomil od-
por našich Jestřábů a během zbývajících 
5 minut jsme inkasovali ještě dvakrát.

Do posledního utkání jsme vstupovali 
s odhodláním vyhrát, a tak se posunout 
alespoň na bronzovou příčku. Hoši bojo-
vali srdnatě v utkání jsme také 2x vedli, 
ale nakonec jsme remizovali. Bylo to ve-
lice pohledné utkání plné zvratů a hlavně 
bojovnosti na obou stranách. S trenérem 
soupeře (Valašského Meziříčí) jsme se 
shodli na tom, že byl vidět až neskutečný 
bojovný duch těchto hokejových nadějí.  
Vzhledem k tomu, že konečný výsledek 
posledního utkání znamenal do koneč-
né tabulky pro domácí tým pouze jeden 
bod, skončili jsme na 4. místě. 

Rád bych touto cestou poděkoval ve-

dení klubu HK Jestřábi Prostějov, panu 
místostarostovi Drmolovi, Domovní 
správě Prostějov,  a rodičům, tedy všem, 
kteří se podíleli na bezchybném chodu 
turnaje a sponzorům, kterými byli město 

Prostějov, Boutique Melrose - www.pyza-
mka.cz, Hošek Motor, Aqua Styl, Groupe 
Souffl  et, Prostas, Pojišťovna Jaro, Bizap,“ 
popsal podrobně trenér třeťáčků Miloš 
Rubeš. -red- 

Tento hokejový turnaj žáků 3. tříd 
proběhl v pátek 27 března na ledové

šesti branek (2:8) s Frýdkem-Místkem.
Další utkání bylo již více vyrovnané i

O pohár Ing. Pavla Drmoly, místostarosty města ProstějovaO pohár Ing. Pavla Drmoly, místostarosty města Prostějova

Volejbal   je  technicky  náročná  ko-
lektivní   hra  vyžadující  sebevědomé  
rozhodování  hráčů,  rychlé  a  přesné  
provedení  herních  činností  s  neposed-
ným  míčem.  Teprve  v  soutěžních  pod-
mínkách  však  může  zcela  vyniknout  
jeho  krása.  

Proto  ZŠ  a  MŠ  Prostějov,  Palackého  
ve  spolupráci  s  TK  PLUS   připravila  pro  
školní  rok   2008/09  projekt  přátelských  
utkání  ve  volejbalu  žákyň  6.- 9. tříd   a  v  
přehazované  mix 4.- 5. tříd.

V  průběhu   měsíce  října   jsem  oslovi-
la  pozvánkou  přes  25  škol  okresu  Pro-
stějov.  Do  turnaje  ˝O  volejbalový  míč  
ve  volejbalu ˝  žákyň  6.- 9. tříd   se   při-
hlásilo   6  odvážných  družstev: ZŠ a MŠ  
JF  Otaslavice,

ZŠ a  MŠ  PV  Palackého, Gymnázium 
J. Wolkera  PV,  ZŠ  a  MŠ  PV Me-
lantrichova,  RG a ZŠ  města  Prostějova,  
ZŠ  a  MŠ  Určice.

Slavnostní   zahájení   turnaje  proběhlo  
19. listopadu  2008  v  tělocvičně  Palac-
kého.  V  průběhu   5  herních   dnů  od  
listopadu  do  března   odehrály   žákyně  
30  vzájemných  zápasů.  

Pro  mladší  děti,  které  teprve  získá-
vají   vztah  ke  kolektivních  hrám,  jsme   
připravili  turnaj  ˝O  volejbalový  míč  v  
přehazované  mix˝.  Byla  určena  pro   vě-
kovou  kategorii  4.- 5. tříd.  Složení   druž-
stva   vytvořili  vždy  3  dívky  a  3  chlapci.  
Zájem  o  zápolení   projevilo  9  týmů:  
ZŠ  a  MŠ  PV Palackého,  RG a ZŠ  města  
Prostějova,  ZŠ  a  MŠ  PV  Melantrichova, 
ZŠ  a  MŠ  PV  Kollárova,  ZŠ  Čechovice,  
ZŠ  a   MŠ PV  E. Valenty,  ZŠ  a  MŠ  JF  

Otaslavice, ZŠ  PV  Vl. Majakov-

ského, ZŠ PV Dr.  Horáka. 
Jejich  soutěž  jsme  slavnostně  zahájili  

26. listopadu  2008.  Přihlášená  družstva  
odehrála  od  listopadu   do  března   za  5  
herních  dnů  36  vzájemných  zápasů.

Hned  od  počátku  družstva  předvedla  
dobrou  připravenost  a  s  vývojem  turnaje  
byla  vidět  neustále  se  zvyšující  úroveň  
herních dovedností   jednotlivců   i   spo-
lupráce  uvnitř  týmů. Výkony  družstev  
byly  velmi  vyrovnané  a  děti   předvedli  
napínavý   průběh   jednotlivých  zápasů.  

Sportovní   atmosféra  jednotlivých  

utkání  byla  velmi  příjemná,  což  se  pro-
jevilo  na  bezproblémovém  průběhu  celé  
soutěže. Každý  herní  den  byli   všich-
ni   sportovci  za  svůj   výkon  odměněni  
sladkou  pozorností  od  sponzora  soutěže  
TK  plus.  

Dne  30.  března  2009   dospěl  seri-
ál  turnajů  do  svého  závěru.  V   odpo-
ledních  hodinách  se  do  tělocvičny  ZŠ  
Palackého  dostavili  pozvaní  hosté,  aby  
předali  odměny  soutěžícím  dětem  za  
jejich  herní  výkon. 

Od  kapitánky  extraligového  VK   Pro-

stějov  Solange  Soares   převzalo   každé  
družstvo  volejbalový  míč  s   jejím  pod-
pisem.  Ředitel  pořadatelské   školy  Mgr.  
Jiří  Pospíšil   předal  vzpomínkové   diplo-
my   na   I.  turnaj  „O  volejbalový   míč  
ZŠ a MŠ Prostějov,  Palackého“.  Z  rukou  
poslance  ČR Ing.  Radima  Fialy  převzali  
kapitáni   družstev  na   1.- 3.  místě   ví-
tězné  poháry.  Od  sponzora  soutěže  TK  
plus  přinesl   dětem  drobné  upomínkové  
dárky  generální   manažer  VK  Prostějov  
pan  Peter  Goga.

Co  říci  ještě  závěrem?  
Možná  bude  trochu  zajímavé  uvést  

pár  matematických  údajů.   Do  obou  po-
řádaných  turnajů   se  přihlásilo  dohro-
mady  15 družstev. Celý  seriál  trval  10  
herních  dnů.  Bylo  odehráno   66   zápa-
sů   za  55  hodin.  Na  pomocné  rozhodčí   
bylo  proškoleno   20  žákyň  ze  6.- 9. tříd. 
pořadatelské  školy. V rozhodování  zápa-
sů  se  prostřídali  3  rozhodčí  ( učitelé  
školy )   a  museli   použít   píšťalku  nej-
méně  7 342x.  V  tělocvičně  odehrálo  570  
dětí   143  vítězných  herních  setů,  což  je  
přesně  3671  podaných   míčů  do  hry.

Podařilo  se  nám  zorganizovat  turnaj  
s velmi  kvalitní   úrovní  hry.  Určitě  za-
nechal  v  dětech  příjemné  vzpomínky  a  
sportovní  zážitky  na  vzájemná  přátel-
ská  utkání.  Jak  nám  potvrdili   vedou-
cí   jednotlivých  družstev,  vyvolali   jsme  
školách   zvýšený  zájem  o  obě  uvedené  
kolektivní   míčové  hry  a  určitě  ovlivnili   
budoucí  ctižádost  dětí  o  prohloubení  
svých  herních   dovedností.  

 -   Mgr.  Monika  Fialová, 
 vedoucí  soutěže  -

Turnaj o volejbalový míčTurnaj o volejbalový míč

Pořadí  přehazovaná  mix: sety scóre body 
RG a ZŠ  Prostějov 16:0 (240:98) 16b
ZŠ  Palacká 14:2 (234:149) 14b
ZŠ  Dr.  Horáka 12:4 (206:116) 12b
ZŠ  E. Valenty 9:7 (203:193) 9b
ZŠ  Kollárova 7:9 (177:194) 7b
ZŠ  Vl. Majakovského 5:11 (154: 206) 5b
ZŠ  Melantrichova 3:13 (155:225) 3b 
ZŠ  Čechovice 3:13 (147:233) 3b 
ZŠ  JF  Otaslavice 3:13 (127:229) 3b
Pořadí   volejbal  žákyň: sety scóre body
ZŠ a  MŠ  Prostějov,  Palackého tř. 14 16:6 (404:265) 23b
Gymnázium J. Wolkera Prostějov 17:7 (403:325) 22b
RG a ZŠ  města  Prostějova 15:11 (390:357) 18b
ZŠ  a  MŠ Prostějov,  Melantrichova 14:12 (388: 335) 16b  
ZŠ  a  MŠ  Určice 9:15 (352:346) 11b
ZŠ  a  MŠ  JF  Otaslavice 0:20 (91:400) 0b
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Informace Školství 
a sociální oblast Volný časAktuálně Kaleidoskop 

informací Sport

Prodloužený víkend 1. – 
3. května 2009 je v našem 
městě ve znamení Národ-
ního fi nále v basketbale 
nejmladších minižaček. Pro 
tuto věkovou kategorii je ná-
rodní fi nále totéž, co fi nále 
mistrovství České republiky 
pro kategorie vyšší. Rozdíl je 
pouze v tom, že národní fi -
nále není výsadou pouze vítězů krajských 
soutěží, byť tato družstva mají přednost. 

V každém případě jde o akci 
prestižní. Navíc, čtveřice děv-
čat z našeho prostějovského 
týmu letos obhajuje stříbro z 
loňského roku, takže radost 
z případného úspěchu může 
být mnohanásobná.  Trenér 
minižaček, Pavel Buriánek, se 
po létech působení v Rakous-
ku vrátil domů do Prostějova 

a je chvályhodné, že všechny sportovní 
zkušenosti, které v zahraničí načerpal, 

chce nyní zúročit doma prací s mládeží. 
V této snaze ho podpoří asistent Pavel 
Švécar, který zároveň vede jako hlavní 
trenér starší žákyně. 

Basketbal, nebo chcete-li košíková,  
má v Prostějově svou letitou tradici, 
byť jeho současné provedení se už po-
chopitelně liší od košíkové hrané před 
nějakými třiceti lety. Co však zůstává 
a přetrvat by mělo i do budoucna, je 
sportovní srdíčko a nadšení všech, 
kteří se kolem basketbalu točí. Od 

těch nejmladších žaček a žáků až po 
profesionální hvězdy a celý realizační 
tým. Děvčatům, která stojí na prahu 
své sportovní kariéry, proto přeji, aby 
právě toto národní finále pro ně bylo 
jedním z největších sportovních zážit-
ků, aby v Prostějově navázala i nová 
přátelství a odvezla si z našeho města 
jen ty nejkrásnější vzpomínky.

Mgr. Michal Mϋller, předseda komi-
se pro mládež a tělovýchovu 

Rady města Prostějova

S jarem přichází i cyklistic-
ký sport. Po tříměsíční pře-
stávce vyplněné náročnou kondiční 
přípravou nejen doma, ale i výcvi-
kovými tábory v Krkonoších a Pod-
hájské se naši závodníci představili 
na prvních závodech letošní sezony 
o tomto víkendu. Sezona zahájila 
ČP na silnici pro kategorii Elite v 
Brně. 

Zde se jel první ČP mezi Brnem a Vel-
kou Bíteší (kde zvítězil týden bronzový 
dráhař z MS dvojic – Hochmann).

V Praze Motole zahájili mládežníci v 
hale na dráze. Naši cyklisté z SKC Pro-
stějov i z cyklistického centra se zúčast-
nili ve všech kategoriích. 

Mezi žáky si nejlépe vedl T. Heřma-
novský, který zvítězil ve všech 4 závo-
dech a na technicky náročné dráze v 
Pražské Motole si odbyl svou premiéru 
jeden z našich nových adeptů v kategorii 
žáků Jan Čech, který obsadil velmi pěk-
né 13. místo. V kategorii kadetek zís-
kala závodnice SKC Prostějov Monika 

Sedláčková 1x 1.  2x 2. a 1x 3. místo a v 
celkovém pořadí omnia (skládající se ze 
4 závodů) obsadila 1. místo. 

V kategorii kadetů si závodníci naše-
ho SCM vedli takto: O. Ponikelský vy-
bojoval 1x 3., 2x 4. místo a R. Wagner 
získal 1x 3. a 1x 4. místo.

Nejvíce se čekalo od našich dvou ju-
niorských reprezentantů Tomáše Golá-
ně a Jakuba Filipa, kteří budou muset 
prokazovat oprávnění reprezentační no-
minace. Prvně jmenovaný vybojoval 4. 

a 7.místo v omniových závodech 
a Filip dvě druhá místa. Společ-

ně však pokazili závod dvojic, kde byli 
největší favorité a nečekaně obsadili až 
4. místo. V příštích závodech budou 
muset hodně přidat, aby své postavení 
vylepšili.

Přesto lze hodnotit první závody jako 
úspěšné a doufejme, že tyto výsledky bu-
dou potvrzovat všechny kategorie nejen 
na dráze, ale i na silnici.  Zde začíná ČP 
nedělní časovkou na silnici v Příbrami o 
jehož výsledcích Vás budeme rovněž in-
formovat.   trenér SKC- Vačkář

Sezona 2009 byla zahájenaSezona 2009 byla zahájena

O pohár Ing. Pavla Drmoly, místostarosty města Prostějova

V sobotu 28.3. se sjeli zimní plavci a 
otužilci z celé České republiky na Čertovy 
rybníky u Stražiska, aby si zde změřili síly 
na předposledním kole Českého poháru 
v zimním plavání. Již po třinácté pořá-
dal oddíl dálkového a zimního plavání TJ 
HANÁ Prostějov tuto soutěž. Počasí plav-
cům opravdu vyšlo. Sluníčko svítilo, tep-
lota vzduchu skoro 15°C byla pro všechny 
zpříjemněním dne. 68 plavců a plavkyň si 
zazávodilo v 5,4°C chladné vodě na trasách 
100 m, 250 m, 500 m a 750 m. Pokud by si 
někdo myslel, že je tento sport pouze pro 
muže, mýlil by se. Patnáct zástupkyň něž-
ného pohlaví je tomu jasným důkazem. 
Závodů se zúčastnil rovněž nestor zimní-
ho plavání Dr. Ing. Ladislav NICEK, který 
má ve svém občanském průkaze ročník 
narození 1913. Na Stražisko přijel vlakem, 
tak jak je u něj zvykem. Nejmladší závod-
ník má letos 15 let a byl jím Jan TICHÝ z 
FIDESU Brno. Závody na Čertových ryb-
nících mají již svou dlouholetou tradici a 
spoustu závodníků sem rádo jezdí i kvůli 
výborným makrelám, které se tu u příle-
žitosti konání tohoto plaveckého klání pro 
plavce i diváky připravují. Všichni závod-
níci si odnesli domů nejen hezké zážitky 
z prožitého slunečného dne, ale i drobné 
upomínkové předměty a tradičně pěkné 
pamětní listy. Při každém závodě, který 
pořádáme, je na diplomu fotografi e jiného 
plavce oddílu. „Cílem je aby si závodníci z 

celé republiky vštípili do paměti obličeje 
všech členů oddílu, až budou jednou nos-
talgicky procházet své plavecké trofeje“, 
směje se moderátor závodu Michal MU-
CHA, všemi zvaný „Mušák“. 

A jak dopadly výsledky? Na trase 750 m zví-
tězil Jan VÁNĚ, který vede i celkovou tabulku 
jednotlivců. Na druhém místě doplaval Vlas-
timil ZAORAL starší před svým synem stej-
ného jména ze Spartaku Přerov. Trase 500 m 
dominoval Michal DONĚK z FIDESU Brno, 
pro stříbrnou medaili si doplaval Jiří BENEŠ 
z Univerzity Olomouc a bronz si vybojoval 
Tomáš KOCÁNEK z Plzně. Úsek dlouhý 250 
m patřil rovněž závodníkovi z FIDESU Brno 
Vladimíru HRBATOVI. Stříbrnou pozici 
uhájil člen TJ Haná Michal MUCHA, pro 
bronz si doplaval emeritní předseda pořáda-
jícího oddílu Ivan NOVOTNÝ.

Mateřský hanácký oddíl si nevede v rámci 
Českého poháru vůbec špatně. Z 29 družstev 
a oddílů z celé České republiky suverénně a 
neohroženě drží sedmou pozici.  „Kdyby 
se našlo více otužilců a nadšenců pro tento 
sport, věříme, že můžeme zaútočit na první 
pětici oddílů v rámci Českého poháru“, tvrdí 
s úsměvem předseda oddílu Luděk COU-
FAL, který se připravuje pod tréninkovým 
vedením Dany ZBOŘILOVÉ - přemožitelky 
kanálu La-Manche, tento kanál v budoucnu 
rovněž přeplavat.  Michal MUCHA

 Organizační manažer oddílu 
 DZP TJ Haná Prostějov

Čertovy rybníky opět ožilyČertovy rybníky opět ožily
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Domovní správa 
Prostějov, s. r. o.
Křížkovského 36/ 7
Prostějov

Do 10. 5. 2009  z d a r m a!
Vyzkoušejte kvalitu sportovních hřišť v aquaparku.
(volejbal, beachvolejbal, fl orbal, tenis, basketbal,minigolf, 

stolní tenis, petangue atd.) 

Otevřeno od 22. 4. 2009.
Zapůjčení sportovních pomůcek dle platného ceníku.

Provozní doba: středa – neděle 10.00 – 18.30 hodin

Objednávky na telefonu: 582 330 895.
nebo e-mailem: aquapark@dsp-pv.cz

Areál aquaparku za příznivého počasí
otevřen již 15. 5. 2009. 

Informace o provozu na tel: 582 330 895
nebo na www.dsp-pv.cz.

D

K
P

8. května 2009 se všichni zájemci o his-
torii a památky Prostějova mohou těšit  
na zajímavou akci, kterou připravují stu-
dentky Střední odborné školy podnikání a 
obchodu. Tento den proběhnou prohlídky 
farního kostela Povýšení sv. Kříže a kaple 
Nejsvětější Trojice. Dle počasí bude také 
součástí prohlídky rajský dvůr s pozůstatky 
původní křížové chodby bývalého augusti-
niánského kláštera, který byl založen Pet-
rem z Kravař roku 1391. Barokně přestavě-
ný gotický chrám ukrývá plno uměleckých 
skvostů – mimo barokní výzdoby oltářů 
a renesanční křtitelnice zdobí kostel např. 
výtvarná díla Františka Bílka, Jana Köhle-

ra, Pantaleona Jaroslava Majora a Zdenky 
Vorlové Vlčkové.  Sraz zájemců o prohlíd-
ku je u vchodu do kostela ve 13.00, 14.00, 
15.00 a 16.00 hod. 

8. května 2009 se všichni zájemci o his-
torii a památky Prostějova mohou těšit
na zajímavou akci, kterou připravují stu-



Příští Radniční 

listy  vyjdou 

27. května, 

uzávěrka 

inzerce

20. května.

Tajenka osmisměrky z minulého 
čísla: Logistika a management.

Chcete inzerovat v Radničních listech? 
Volejte 608 022 023!

 Vše ostatní zařídíme za Vás!

A L O Z N O K P V L E P U O K O L Í
O O L S M E D V D O Í H E V Y V B
D U O R P H V P T T V N R M P O I T
P V U A Y O A R O V Á Z A Í C
I O O V P S L U N E N Í Í N L E E
S L R N L L B A Í O L Z T Á O Z B Z
S E U A D Í O M K N U P A T R O A
V T N K D V H O D I N Y D E Á S K L
Í E Í Z C A N E V H S Á L I S A K
C N D Y A V I E E E A O V H U D B A
E K S R O C C L A D A S O U M Á N
N A N J O V E P E C K E H A D U T E

Nejstarší prost jovské slune ní hodiny se nacházejí na prost jovském zámku.
Byly zhotoveny Janem Kehlerem v roce 1906 a restaurovány pé í m sta v letech
1958 - 1959. Slunce nabízelo i v minulosti jedine nou možnost m ení asu, již
dávné civilizace využívaly k m ení asu pravideln  se opakující d je -… /viz tajenku/".

Použité výrazy: DOLET,DVE E,ETUDA,HNUTÍ,HOUSKA,HUDBA,KABÁT,
KALYPSO,KAVIÁR,KO ÁREK,KONVOJ,KONZOLA,KOUPEL,LETENKA,LVICE,
MALBA,MEDV D,NÁVOD,NOTÁ ,ODPIS,OHNICE,OKOLÍ,OLOVO,OSADA,
OVOCE,PATRO,PORADA,POSLANEC,POTRUBÍ,PRELUDIUM,PROUD,
P ESYPÁNÍ,P ÍZNIVEC,RYZKA,SENZACE,SLÍVA,SLOUPEK,SVÍCEN,
T EZALKA,UZNÁNÍ,VEDRO,VERVA,V TRNÍK,VOJNA,VYPNUTÍ,ZÁVORA.

Osmism rku p ipravil Ing. Bohdan Kousal
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