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Prostějovské léto 9 + 1 je minulostí
U návštěvníků sklidilo úspěch!
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Připomeneme si výročí
narození významného
jazykovědce
4. října 2009 uplyne 100 let od narození významného jazykovědce, doc. PhDr.
Františka Kopečného,Dr.Sc.
Narodil se v Určicích, ale za krajinu
svého dětství považoval Seloutky, kde
strávil své dětství, jak sám vzpomíná, doslova pod doškovou střechou.
Po obecné škole navštěvoval klasické
gymnázium v Prostějově a odtud odešel
na Masarykovu univerzitu do Brna studovat na Filozofické fakultě obory češtinu
a němčinu. Jeden semestr strávil v Krakově, kde se orientoval na slavistická studia.
Po ukončení vysokoškolských studií se
vrátil v roce 1934 na své mateřské gymnázium jako neplacený aspirant a po vojenské službě / 1935-1937 / už jako středoškolský profesor.
Kopečný záhy tíhl k odborné vědecké
práci, zajímal se o dialektologii a výsledkem tohoto zájmu byla studie Hanácké
nářečí okresu Prostějovského / 1938 /.
Po více než dvaceti letech vychází z rozšířeného materiálu kniha Nářečí Určic
a okolí.
V roce 1947 se František Kopečný habilitoval na brněnské univerzitě a působil
zde a na Palackého univerzitě v Olomouci. V roce 1949 přešel na pracoviště staroslověnského slovníku a po založení ČSAV
v roce 1952 pracoval ve Slovanské ústavu
v Brně.Jeho hlavním úkolem byla práce
na slovanském etymologickém slovníku,
publikoval knihu Základní všeslovanská
zásoba a pro Etymologický slovník slovanských jazyků vydal 1. díl tohoto významného díla.
Kromě etymologie, s níž souvisí také
Kopečného kniha Průvodce našimi jmény / 1973 /, věnoval se Kopečný také
současnému spisovnému jazyku, zejména skladbě. V tomto oboru publikoval
skripta Základy české skladby, rozšířené
vydání, již v knižní podobě , vyšlo 1958
a 1962.
Bibliografie Kopečného prací přesáhla tři stovky položek. Jsou v tom i práce
týkající se našeho regionu, např. výklad
jmen Romže,Hloučela, výklad jmen obcí
našeho okresu a další.
Pan docent Kopečný přednášel na řadě
míst, v zahraničí např. v Budapešti, Berlíně, Hamburku, Saarbrückenu,Krakově.
Přispíval do řady odborných časopisů
a periodik, z těch prestižních uveďme
např. Slovo a slovesnost, Naše řeč.
Kopečného šíře a hloubka vědeckých
zájmů se ale nemohla za
doby totality v některých
oborech projevit. Zabýval se
např. překlady Nového záko-
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na. Orientoval se v pokoncilní teologii,
sledoval vědecké práce svého přítele, literárního historika Oldřicha Králíka. Jako
člověk hluboce věřící zůstal za vlády komunistů docentem, byť všichni , kteří se
zabývali jeho obory, věděli, že jeho odborné parametry předčí mnohé akademiky.
O docentu Kopečném by se dalo říci
ještě mnoho, rád bych však zakončil slovy jeho přítele, pana profesora Miroslava
Komárka, který byl na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého jeho kolegou : ,, Vědecké dílo dr. Františka Kopečného učini-

lo z něho výraznou postavu nejen současné bohemistiky,nýbrž i slavistiky. Hluboce
si ho však vážíme a máme ho rádi pro jeho
vlastnosti lidské: pro jeho skromnost, nezištnost, lásku k lidem a k pravdě…“
Jako epilog nechť poslouží tato zpráva:
Dne 16.8. 2009 odhalila obec Seloutky docentu Kopečnému pamětní desku. Občané
Seloutek a vedení obce považují uctění památky docenta Kopečného za hmatatelný
projev paměti obce, která si váží osobnosti,
která je svým životem s obcí spjata.
PhDr. Václav Kolář, zastupitel
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Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 15. 9. 2009
kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na odboru kancelář starosty
Pojmenování nových ulic
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo názvy ulic pro stávající a nově vznikající
komunikace takto:
1. Legionářská - pro ulici v k.ú. Čechovice
2. Wichterlova - pro ulici v k.ú. Čechovice
a Krasice
3. gen. Sachera - pro ulici v k.ú. Čechovice
4. gen. Dudy - pro ulici v k.ú. Čechovice.
Změna právní úpravy
místního poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 7/2005 o místním poplatku ze psů, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 (plný text
vyhlášky bude zveřejněn po nabytí právní moci,
v příštích Radničních listech)
Obecně závazná vyhláška
města Prostějova o trvalém
označování psů
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města
Prostějova o trvalém označování psů (plný text
vyhlášky bude zveřejněn po nabytí právní moci,
v příštích Radničních listech)
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Povolení výjimky z regulativů pro
výstavbu 50 RD u nové nemocnice
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schválilo udělení výjimky z regulativů pro
výstavbu 50 RD u nové nemocnice spočívající
v umístění garáží ve vzdálenosti 0 m od uliční
čáry. Výjimka se uděluje pro pozemky č. 22 - 26,
tj. parc.č. 318/52, 318/53, 318/54, 318/55 a 318/56
k.ú. Čechovice u Prostějova. Výjimka bude udělena při splnění následujících podmínek:
1. výjimku je možné povolit za podmínky
souhlasu vlastníků všech dotčených pozemků;
2. výjimka z regulativů se bude týkat všech pěti
pozemků;
3. prostorové řešení garáží (stavební čára, výška stavby, zastřešení) bude jednotné;
4. na každém pozemku bude řešeno samostatné odstavné stání pro osobní automobil.
Schválení přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schválilo přijetí dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na realizaci akce "Prostějov cyklostezka Olomoucká I, II, III" ve výši
3,120.000,- Kč, přijetí dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na realizaci akce "Prostějov cyklostezka Žešov" ve výši 5,353.000,- Kč,

smlouvu č. 401/2009 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 dle přiloženého
návrhu.
Schválení příspěvku Olomouckého
kraje na provoz MHD
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schválilo přijetí finančního příspěvku
Olomouckého kraje městu Prostějov ve výši
183.821,- Kč, určeného na úhradu ztráty tržeb městské hromadné dopravy v Prostějově
vzniklé začleněním jižní části Prostějovska
do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.
Granty - Zdravé město
(doplnění usnesení č.19118
ze dne 23. 6. 2009)
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo doplnění usnesení č.19118 ze dne 23. 6.
2009, a to v bodě a) o odstavec:
4. ve výši 40.000,-- Kč Střední zdravotnické
škole, Vápenice 3, Prostějov, IČ 005 99 212,
- na úhradu nákladů spojených s organizací
projektu Zdravé město - přednášky o první pomoci, materiály pro přípravu testů (kancelářské
potřeby), atd.,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční
podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do
10.12.2009.
Finanční hospodaření města
Prostějova a jím řízených
organizací za I. pololetí roku 2009
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
vzalo na vědomí zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I.
pololetí roku 2009. (více str. 5).
Dotace ze státního rozpočtu
městu Prostějovu v Programu
regenerace městských
památkových rezervací
a městských památkových zón
na rok 2009 na obnovu
kulturních památek
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové
dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního
rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón v roce 2009
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Zastupitelstvo města Prostějova na
svém jednání dne 15
15. září projednalo
a schválilo průběžnou zprávu o finančním hospodaření města v 1. pololetí roku
2009. Z ní vyplývá, že toto hospodaření
skončilo ve sledovaném období kladným
saldem příjmů a výdajů ve výši přes 31
milionů korun. Na tomto relativně příznivém hospodaření se podílela ta skutečnost, že plnění příjmů v konsolidované podobě dosáhlo za I. pololetí 2009
výše 51,63% celoročně rozpočtovaných
příjmů, naopak čerpání výdajů v konsolidované podobě představovalo pouze
výši 45,97% celoročně rozpočtovaných
výdajů. V tomto období se tedy projevil

Školství
a sociální oblast

určitý časový nesoulad mezi průběžně dosaženými příjmy a vynaloženými
výdaji oproti aktuálnímu rozpočtu. Je
předpoklad, že ve II. pololetí 2009 dojde,
pokud plnění příjmů a výdajů dosáhne
100% hodnoty, ke srovnání tohoto časového nesouladu a plnění rozpočtu bude
probíhat v intencích aktuálního rozpočtu. Aktuální celoroční rozpočtový deficit v objemu zhruba 70 milionů korun
je plánovaně kryt z rezerv města užitím
prostředků uložených v trvalých peněžních fondech města Prostějova.
Kdybychom vnímali jen výsledek hospodaření za šest měsíců letošního roku

Prostějovské léto 9 + 1
je minulostí. Líbilo se!
Po devět letních čtvrtků měli Prostějované možnost účastnit se bohaté nabídky letošního premiérového Prostějovského léta 9 + 1. Akce organizované
klubem DUHA a určené nejen dětem
a mládeži, ale i dospělým, se konaly ve
Smetanových sadech. Významnými
partnery projektu však byly i další organizace jako městská knihovna, Domovní správa a Sportcentrum, takže
jejich prázdninové aktivity se konaly
například v prostorách aquaparku, na
zimním stadionu, v knihovně, v dopravním centru i v budově Sportcentra
na Vápenici.
„Vysoká návštěvnost a spokojenost ná-

vštěvníků nás ujistila v tom, že má smysl
obdobné akce i během letních prázdnin
pořádat. Za úspěchem není jen pěkné
počasí, které nám při většině akcí přálo,
ale i dobře odvedená práce všech organizátorů, za což si zaslouží dík ,“ uvedl
místostarosta Pavel Drmola (na snímku). Finále celého projektu se odehrálo
v pátek 11.září, kdy byli vyhlášeni celkoví
vítězové doprovodných soutěží pořádaných v rámci Prostějovského léta 9 + 1.
„V současné době probíráme, co se
povedlo lépe a co méně a z těchto zkušeností pak vyjdeme při přípravě dalšího
ročníku,“ naznačil v závěru místostarosta Drmola.
-jg-
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bez přihlédnutí k dalším okolnostem,
pak bychom mohli být velmi spokojespokoje
ni. Tak jednoduché to ale není. Většina
výdajů městského rozpočtu totiž každoročně probíhá až v průběhu druhého
pololetí. Ale i tak můžeme konstatovat,
že se nám daří „držet na uzdě“ provozní výdaje, což je dobrá zpráva, na straně
druhé nemůžeme být v klidu, když se začíná naplňovat, bohužel, ta horší varianta
propadu našich příjmů z daňové výtěžnosti státu. Někdo by mohl namítnout,
že město má v současnosti desítky milionů korun z prodeje městských bytových
domů. To je sice pravda, ale už se nedostatečně vnímá, že to jsou jednorázové,

Sport

neopakovatelné příjmy. To všechno bude
velmi ovlivňovat přípravu a schvalování
našeho rozpočtu pro rok 2010. A tak je
na místě připomenout, že v následujících
měsících do konce roku 2009, ale i v roce
následujícím, bude nutno velmi vnímat,
že naše finanční možnosti budou do
značné míry vývojem ekonomiky omezeny. Neznamená to, že by nastal „konec světa“, ale slova o úsporách budeme
muset naplňovat skutky, tak, abychom
i nadále, byť ve ztížených podmínkách,
zajistili pokračování našeho společného
úsilí o další rozvoj Prostějova.
Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova

Mladý záchranář
na prostějovské radnici
Ve středu 26. srpna 2009 přijali starosta města Jan Tesař a místostarostka
Alena Rašková na prostějovské radnici dvanáctiletého Martina Palmu
(na snímku s místostarostkou Alenou
Raškovou), který v polovině prázdnin
zachránil v aquaparku Koupelky pětiletého tonoucího chlapce. Mladý záchranář získal od města jako výraz ocenění
jeho duchaplného zákroku digitální
fotoaparát.
„Vzpomínám si, že ten den jsem byl
v aquaparku s kamarádem. V bazénu
hlubokém 180 cm plaval obličejem
vzhůru pod hladinou malý chlapec,
který měl otevřené oči. Nejdříve jsem
si myslel, že si jen tak hraje a potápí se,
ale nehýbal se, tak jsem za ním skočil
a pokusil se ho vyzvednout. Chytil jsem
ho za pas a vytáhnul nad hladinu. Měl

úplně fialové rty a nedýchal. Z vody
nám pak pomohl na břeh nějaký pán,
který chlapcovo tělo odnesl plavčíkům.
Ti pak přivolali záchranáře,“ vzpomíná
na svůj zážitek Martin.
„Děkuji Ti za to, co se Ti v aquaparku podařilo. Protože vím, že rád fotíš,
vybrali jsme pro Tebe jako dárek digitální fotoaparát. A přeji Ti, abys fotil jen
samé příjemné věci,“ dodal starosta Jan
Tesař.
-jg-

Kolik připomínek k jízdním
řádům MHD jste městu zaslali?

30. září 2009

Jak jsme upozornili v minulém vydání
Radničních listů, měli občané města Prostějova možnost vyjádřit se do 10. září
k jízdním řádům MHD a vznést v této
souvislosti své případné podněty a požadavky.
„Obdrželi jsme připomínky celkem od 62
občanů. Předáme je nyní společnosti FTL,
a.s., která provozuje pro město hromadnou
dopravu, a která v současné době připravuje
návrh nových jízdních řádů MHD pro rok
2010. Pokud to bude z finančního hlediska
možné, budou požadavky občanů zohledněny. Nelze však zapracovat všechny připomínky a všem vyhovět. Mimo jiné i proto, že
některé podněty si protiřečí. Například nám
skupina občanů – zřejmě rodičů – zaslala

požadavky na posunutí odjezdu tzv. školních autobusů, které jezdí zhruba mezi 7:15
až 7:30 na dřívější dobu s tím, že děti školu
nestíhají, a druhá skupina občanů naopak
požaduje posunutí odjezdů těchto autobusů
na pozdější dobu, protože jsou údajně děti
u školy příliš brzy. Na druhou stranu jsme
v souvislosti s tzv. školními autobusy, jedoucími z okrajových částí města, zaznamenali
společný požadavek, a to ten, aby v uvedeném
čase jezdily i o prázdninách. Jinak přišly hlavně
připomínky k linkám směřujícím k nemocnici nebo ke hřbitovu. Znovu opakuji, že všechny podněty důkladně projdeme a zvážíme
možnost jejich řešení,“ ujišťuje místostarostka
Alena Rašková, která metodicky
řídí mimo jiné odbor dopravy. -jg-
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Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek dne 19. listopadu 2009 od 15.30 hodin
v prostorách přednáškového sálu Národního domu na Vojáčkově náměstí.
Projednání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách, podle jednotlivých oblastí.
Za město Prostějov budou v každé skupině jako garanti oblasti příslušní vedoucí
odboru, resp. jimi pověření pracovníci. Před závěrem Fóra proběhne shrnutí toho,
k čemu jednotlivé skupiny občanů dospěly v diskutovaných oblastech:
A. Veřejná správa, rozvoj města / Informace, komunikace
B. Životní prostředí
C. Sociální oblast / Sociálně – patologické jevy
D. Zdravý životní styl / Zdravotní oblast
E. Volný čas / Sport / Kultura
F. Vzdělávání, výchova
G. Doprava
H. Podnikání, výroba, služby
Akci bude moderovat národní koordinátor Projektu Zdravé město a ředitel
Národní sítě Zdravých měst ČR, Ing. Petr Švec.
Účast na Fóru Zdravého města a setkání s veřejností je důležité pro další
udržitelný rozvoj našeho města.

Politik Zdravého města Vlastimil Uchytil v diskusi s veřejností – ilustrační foto z předchozího ročníku

Bezpečnostní vestičky pro děti

Společnost Kendrion oslavila
10. výročí svého založení

Ve středu 9. září 2009 v době od 7.30
do 8.00 hodin pohlídali společně přechod u ZŠ E.Valenty v Prostějově zástupci
Zdravého města Prostějov se strážníky
městské policie ze skupiny prevence. Ti
zároveň předali každému dítěti, které
správně přecházelo přes přechod, bezpečnostní reflexní vestičku.
„Tyto vesty, výrazné zelené barvy, jsou určeny dětem předškolního
a mladšího školního věku. Věříme, že je
děti ocení zejména při přecházení frek-
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ventovaných silnic,“ uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil.
Žákům, kteří spěchali přes cestu do
školy bez rozhlédnutí, se naopak dostalo poučení, jak bezpečně přejít přes
přechod. Vlastimil Uchytil míní, že
takto město ještě více podpoří projekt
„Bezpečná cesta do školy“.
PaedDr. Alena Dvořáková
Koordinátorka Zdravého města
Prostějov a MA 21
Tel: 582 329 124, 739 245 395

Při příležitosti 10. výročí založení
společnosti KENDRION Binder magnety s. r. o. se konal v jejím areálu 28. 8.
2009 den otevřených dveří.
Zahraniční společnost KENDRION
Binder magnety, která se zabývá výrobou
speciálních elektromagnetů, v poslední
srpnový pátek otevřela při příležitosti oslav 10. výročí svého založení brány
závodu na Průmyslové ulici v Prostějově
všem blízkým svých zaměstnanců, kteří tak dostali možnost dozvědět se více
o výrobním programu tohoto dynamicky
se rozvíjejícího podniku.

Po přivítání příchozích vedoucími
pracovníky, ředitelem závodu p. Jiřím
Hýblem a krátkém proslovu p. Heinze
Freitaga, výkonného ředitele mateřské
společnosti, měli všichni účastníci této
akce jedinečnou příležitost nechat se
provést výrobní halou, shlédnout zdejší výrobní zařízení i vyráběné produkty
a vyslechnout fundovaný výklad k výrobním procesům. Po skončení prohlídky
čekalo na téměř dvě stovky návštěvníků
připravené občerstvení a posezení pod
širým nebem, zatímco dobrou náladu za
krásného slunného dne podkreslovala
reprodukovaná hudba.

30. září 2009
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Bohatý program se po oba dny odehrával na pódiu na náměstí T. G. Masaryka

Smetanovy sady nabízely mimo jiné i projížďky v historických kočárech

Letošní večerní prohlídky budovy radnice byly okořeněny vystoupením divadelního spolku HISTORIA

Hodovníky tradičně přivítali na radnici starosta města Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák

Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík neodolal doušku Starorežné a přípitku
s „průvodkyní“ prostějovskými hodovými slavnostmi,
lidovou vypravěčkou paní Pachtovou

Co by to bylo za přijetí hodovníků bez tance? … řekl si i náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák

30. září 2009
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Kam s nefunkční zářivkou?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich
mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl.
Přestane nám po letech svítit zářivka
a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro
novou, a jak naložit s tou nefunkční.
Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé
zářivky nepatří do komunálního odpa-

du. Nepatří ale ani do tříděného skla,
i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč
vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném
zacházení a vyšších koncentracích
mohla ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou
zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrných dvorech v ul. Anenská
nebo Průmyslová. Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme
a uloží ji do speciální sběrné nádoby,
aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek
pro město Prostějov zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa,
ale plně hradí veškeré náklady na pře-

pravu a recyklaci. Tím našemu městskému rozpočtu ušetří část prostředků
určených pro nakládání s komunálním
odpadem. EKOLAMP tak přispívá
k ochraně životního prostředí v našem
městě a na nás všech je, abychom se
k němu alespoň malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Další možností, jak správně naložit

VAROVÁNÍ:
Povodí Moravy
ravy – provoz Přerov bude v době od 5. do 15. 10.
2009 v lesoparku Hloučela (úsek mezi ulicemi Kostelecká a
Olomoucká) provádět čistící práce včetně kácení stromů. Upozorňuji pracovníky škol a školských zařízení, že v této době
není možné uvedený úsek lesoparku využívat ke sportovním,
rekreačním a vzdělávacím aktivitám. V zájmu bezpečnosti a
ochrany zdraví je nutno upozornit žáky na nebezpečí, které v
případě návštěvy lesoparku ve volném čase, v uvedeném termínu hrozí. Upozornění se obecně týká všech občanů, kteří
do lesoparku chodí.
01. 10. 2009 – blok č. 32 – J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská,
Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl.
Západ – parkoviště, sídl. Západ – cyklostezka,
sídl. Západ – vnitroblok.
06. 10. 2009 – blok č. 33 – sídl. Svobody –
vnitroblok, sídl. Svobody – parkoviště, Anenská, parkoviště u sběrného dvora, U sv. Anny.
08. 10. 2009 – blok č. 34 – Zahradní, Luční, nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská,
Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického,
K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná,
Jabloňová, Višňová.
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13. 10. 2009 – blok č. 35 – Čechovická,
Lipová, 5. května, Na Blatech, V Zahradách,
Růžová, Jasanová, Javorová, Ječná, Ovesná,
Kaštanová, nová zástavba, Habrová.
15. 10. 2009 – blok č. 36 – Na Blatech, 5.
května, Žitná, Borová, Družební, Karafiátova,
Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách,
Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem,
Domamyslice – u kapličky.
17. 10. 2009 – blok č. 39 – Plumlovská – 2.
polovina parkoviště Billa a Penny Market.

27. 10. 2009 – blok č. 9 – Hanačka, Pod
Kosířem, Pod Kosířem – parkoviště, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova, Sportovní, Sportovní

– parkoviště, Olympijská.
29. 10. 2009 – blok č. 14 – Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova,
nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců,
Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Budovcova, Lužická.

03. 11. 2009 – blok č. 17 – Husovo nám., Joštovo nám., Slezská,
Mojmírova, Předina, Dolní – obslužná, Dolní – chodník LA.

12. 11. 2009 – blok č. 10
– R e j s k ov a , D a l i b or k a , Pa r t y z á n s k á , Š a f a ř í k ov a , Hav l í č k o va.

30. září 2009
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Podzimní
Podz
zzimní úklid bude v Prostějově
zahájen
10. 2009
2009.
zahájeeen ve středu dne 55. 10
Počínaje
Počína tímto dnem budou po městě rozmisťovány, velkoobjemové
vany v termínech níže uvedeného
seznamu. Stejně jako na jaře se bude
odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který
je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce,
linolea, starý nábytek, vyřazené
oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude
odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany budou na místě vždy
v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 17.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude
sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové firmy, jelikož jsou určeny pouze
pro velkoobjemový a zahradní odpad.
Do těchto van není možné odkládat
odpad nebezpečný (barvy, ředidla,
akumulátorové baterie, pneumatiky)
a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat
do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Školství
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5.10. – Česká-Máchova
- Riegrova
- Kosířská – Na vyhlídce
6.10. – Bezručovo nám.
- sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka
- sídl. Hloučela – V.Špály
7.10.sídl. Hloučela – C.Boudy
- sídl. Hloučela – J.Zrzavého
- Kpt. O. Jaroše
8.10. – Fanderlíkova – u FTL
- sídl. Svobody – u staré benziny
- sídl. Svobody – na okruhu
9.10. – Šmeralova – proti teplárně
- Šmeralova – dál k rybníku
- B. Němcové
12.10. – Waitova – Dr. Horáka
- Mozartova
- Dobrovského – Tylova
13.10. – Dobrovského – parkoviště
za obchodem
- Libušínka
- Jezdecká – Puškinova
14.10. – Šárka – Spitznerova
- Dolní – parkoviště u věžáků č.26
- Husovo nám. – u školy
15.10. – Trávnická – střed
- Švabinského
- Svatoplukova – střed
16.10. – nám. Spojenců
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- Arbesovo nám.
- sídl.
sídl E.Beneše
E Beneše – za obchodem

- Čechovice – Luční
- Čechovice – u kapličky

19.10. – sídl. E.Beneše – Květná, Sportovní
- Rejskova
- nám. T.G.Masaryka (Prior)
20.10. – Žižkovo nám.
- Husserleho nám.
- Vodní – Mlýnská
21.10. – Nerudova – domov důchodců
- Fanderlíkova – školka
- Pod Kosířem – Palečkova
22.10. – Havlíčkova 43
- Volfova – Příční
- Za veledromem naproti č.8
23.10. – Kostelecká 11-15
- Joštovo nám.
- Vrahovice – M. Alše – P. Jilemnického
26.10. – Žešov – hospoda
- Žešov – u obchodu
- Žešov – dětské hřiště
27.10. – Domamyslice – u samoobsluhy
- Domamyslice – ul. 5.května
- Domamyslice – u kapličky
29.10. – Čechovice – u pošty

30.10. – Krasice – Západní
- Krasice – Moravská za obchodem
- Krasice – Na Brachlavě
2.11. – Vrahovice – Trpinky
- Vrahovice – K.Světlé
- Vrahovice – Jano Köhlera
3.11. – Vrahovice – u sídl. Svornosti
- Vrahovice – Čechůvky točna
- Vrahovice – J.Suka
4.11. – Čechovická u ZD
- Vícovská
- Drozdovice – u trafiky
5.11. – drážní domy za spol.
.A.S.A.TS
- Okružní ul. za hostincem U posledního
haléře
- V.Nezvala
6.11. – Žešov – hřiště
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. na tel.582
302 757, p. Kostlán a Městském úřadě
v Prostějově na odboru komunálních
služeb na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

Mobilní sběr – podzim 2009
Město Prostějov, prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zajistí
dne 3.10. 2009 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:
Časový harmonogram pro předání odpadů :
Stanoviště ( obec )
Čas předání
Termín přistavení
NO + pneu
VO kontejnerů
1. Vrahovice M. Pujman.u mostu 10:45 - 10:55
10:45 - 10:55
2. Vrahovice ul. J. Suka
11:00 - 11:10
11:00 - 11:10
3. Vrahovice ul. M. Alše
11:15 - 11:25
11:15 - 11:25
4. Vrahovice ul. K. Světlé
11:30 - 11:40
11:30 - 11:40
5. Čechůvky točna
11:45 - 11:55
11:45 - 11:55
6. Domamyslice u samoobsluhy
12:15 - 12:30
12:15 - 12:30
7. Čechovice u pošty
12:35 - 12:50
12:35 - 12:50
8. Žešov u pomníku
13:15 - 13:30
13:15 - 13:30
a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.
oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel (Větší pneumatiky z traktorů,
nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát také, ale za úplatu. )
c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho
umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou
to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné
konvice, baterie, zářivky, výbojky apod
Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.
Mimo výše uvedený termín je možné nebezpečný a objemný odpad odvést na :
Sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota - 9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod , pondělí a neděle – zavřeno
Sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí - 9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod , úterý a středa – zavřeno.
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V roce 2009 si připomínáme 110. výročí vzniku Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově. České gymnázium, které
vzniklo díky velké podpoře města Prostějova a profesora Antonína Reska,
pracovníka Vídeňského ministerstva
kultu a vyučování, je dnes školou s významnou tradicí a řadou významných
absolventů. Vystřídalo několik zřizovatelů, názvů, přežilo několik politických
systémů, ale nikdy neopustilo záměr, se
kterým bylo založeno.
V dlouhé historii školy se pedagogové
gymnázia vždy snažili odvést maximum
práce zajišťující nejlepší přípravu studentů k dalšímu studiu na vysokých školách.
Každý rok opouštěly a opouštějí gymnázium desítky absolventů, kteří mají velmi
dobré předpoklady zvládnout další studium a uspět v profesi, kterou si zvolí.
Gymnázium Jiřího Wolkera si udržuje
prakticky stoprocentní kvalifikovanost
a aprobovanost všech vyučujících. Jsem
přesvědčen, že v posledních letech jsme
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dosáhli významného posunu v kvalitě výuky cizích jazyků a všichni členové pedagogického sboru jsou dnes
připraveni na práci v plně digitálním
prostředí školské a pedagogické administrativy. Došlo k modernizaci
technického vybavení pro výuku biologie, matematiky, informatiky, dějepisu, chemie a díky významné investici
Olomouckého kraje vznikl multifunkční
sál pro výuku humanitních předmětů.
Budeme i nadále trpělivě budovat prostředí, jež umožní všem učitelům co nejefektivnější práci.
V posledních třech letech se nám podařilo navázat těsnou spolupráci s vyso-
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kými školami, především s Přírodovědeckou fakultou univerzity Palackého
a Univerzitou Tomáši Bati ve Zlíně.
Od roku 2006 má Gymnázium Jiřího
Wolkera jako jedna z prvních středních
škol v České republice certifikovaný systém řízení kvality, a přestože certifikace
dle normy ISO ČSN EN 9001:2009 vzbu-

Sport

zuje ve školském prostředí přezíravé rozpaky, je pro nás tento přístup základem
koncepce ve vztahu ke klientům školy.
Za tuto práci patří dík všem pracovníkům Gymnázia Jiřího Wolkera. 110 let
historie školy je historií především jejich
skvělé práce.
Michal Šmucr, ředitel školy

Gymnázium Jiřího Wolkera obhájilo certifikát ISO
Ačkoli bylo v závěru prázdnin rušno
takřka na všech školách, na Gymnáziu Jiřího Wolkera se ve středu 26. srpna zapotili dvojnásob. Brzy ráno dorazili na školu
auditoři zkoumající, zda instituce dodržuje

certifikovaný systém řízení jakosti známý
jako ISO 9001:2008. A výsledek?
„Auditoři prověřili všechny sledované
oblasti a neshledali žádné neshody či nedostatky. Tento výsledek nás velmi těší. Certi-

Gymnázium Jiřího Wolkera si letos
připomíná 110. výročí založení školy
A na co se při této příležitosti může těšit veřejnost?
Připomínka 110. výročí založení
školy se uskuteční ve dnech 9. – 10. října 2009, kdy jdou připraveny Dny otevřených dveří. V pátek 9. října v době
od 12:00 do 17:00 hod., v sobotu 10.
října od 9:00 do 14:00 hod.
„Po oba dny si budou moci návštěvníci
v rámci Dnů otevřených dveří prohlédnout odborné učebny, kde pro ně bude
připraven program, který je seznámí s prací a vzdělávacím programem gymnázia,“
nastínil ředitel školy Michal Šmucr. Dále
v sobotu 10. října od 19:00 hod. proběhne
v režii Divadla Point v sále městského divadla slavnostní galavečer ke 110. výročí
založení GJW. V programu nebude chybět
ani vystoupení školního pěveckého sboru
Lery´s Cherries. Zájemci z řad veřejnosti
si mohou už nyní zakoupit v předprodeji
vstupenky.
„V rámci oslav připravujeme
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také vydání almanachu gymnázia, v němž
budou připomenuti někteří významní absolventi školy, a v tisku je už sbírka povídek, kterou připravil seminář tvůrčího
psaní,“ doplnil Šmucr s tím, že oslav se
zúčastní také zástupci partnerských škol,
konkrétně z německé Hoyerswerdy a polské Šródy.
-jg-

Ilustrační foto z Vánočního snu,
který proběhl taktéž v režii Divadla
Point

fikát ISO 9001:2000 jsme získali
v roce 2006 s platností na tři roky.
V uplynulých dvou letech prošla
naše škola takzvanými dozorovými audity a letos o prázdninách pak následoval audit
recertifikační. Potvrdili jsme, že
sledované oblasti, kterými jsou
například odpovědnost vedení,
řízení zdrojů, realizace služeb, monitorování,
analýza a zlepšování, jsou v souladu s požadavky normy ISO. Nutno dodat, že audit
není žádnou formalitou, ale že se skutečně
zaměřuje do hloubky na posuzované oblas-

ti,“ vysvětlila manažerka kvality
Jana Ambrožová s tím, že Gymnázium Jiřího Wolkera bylo první
školou v České republice, zřizovanou krajem, která získala certifikát
řízení jakosti ISO 9001.
„Spolupráce s auditory je pro
školu velice přínosná. Postupně
si zvykáme na požadavky , které
tento systém přináší. Audit je pro nás příležitostí k zamyšlení, jestli nemůžeme některé
věci dělat lépe a s vyšším přínosem pro naše
žáky,“ potvrdil ředitel GJW Michal Šmucr.
-jg-

Při Gymnáziu Jiřího Wolkera působí už pátým rokem (takže mimochodem v letošní sezoně slaví půlkulaté výročí!) studentský divadelní
soubor POINT. Snímek je ze hry Ostrov pokladů.

30. září 2009
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Sportovní třídy na Gymnáziu Jiřího Wolkera „jedou“

Projekt Elektronická třídní kniha

Začátkem září prošlo GJW dalším
velkým skokem v procesu modernizace výuky. Zahájení školního roku
znamenalo plnou digitalizaci pedagogické administrativy. V rámci projektu

zavedení elektronické třídní knihy byli
učitelé vybaveni malými počítači,
ktepočítači kte
ré jim umožní v reálném čase zpracovávat data o absenci studentů.
„Elektronická třídní kniha navazuje
na projekt průběžné klasifikace, zavedený před dvěma lety. Rodiče si mohou na
webových stránkách školy prohlížet průběžné známky svých dětí a pružněji tak
ve spojení s učiteli reagovat na případné
zhoršení prospěchu. Elektronicky zpracovaná data o absenci studentů ve výuce
budou dalším krokem ke zlepšení práce
se studenty ze strany učitelů i rodičů,“
vysvětlil Michal Vodička z gymnázia.
„V praxi systém funguje tak, že vy-

učující přijde s notebookem do třídy,
spustí jej
jej, přihlásí se do systému BakaBaka
láři, ve kterém je tato administrativa vedena a zapíše chybějící studenty. Tento
krok není časově náročný, protože si vyučující před zahájením výuky notebook
připraví,“ doplnil ředitel školy Michal
Šmucr s tím, že v modulu elektronická

třídní kniha systému Bakaláři se budou
aktuálně objevovat suplované hodiny
hodiny,
či naopak nebudou objevovat odpadlé
hodiny. Tento systém tedy bude zcela
jistě znamenat revoluci v pojetí vedení
pedagogické administrativy a bude tak
završením snahy GJW o její kompletní
digitalizaci.
-red-

Prostějovské povídky z GJW
Před pěti lety vznikl na
Gymnáziu Jiřího Wolkera
seminář tvůrčího psaní,
jenž se snaží provést mladé písmáky trnitou cestou literárních začátků.
Skupinka těchto smělých
literárních
dobrodruhů
se rozhodla využít stodesátého výročí školy a při
jeho příležitosti zpracovala
soubor deseti prostějovských povídek, které jistě
potěší všechny literatury
chtivé Prostějovany. Sbírka s trochu podivným názvem PROSTĚ

30. září 2009

JO.V TOMHLE MĚSTĚ
ŽIJEME. nabídne laskavým čtenářům žánrově
pestré příběhy Prostějova
i jeho obyvatel z mnoha
různých dob i míst.
Básníkova zapomenutá dcera, smutný Kamilek vracející se z Prahy
na rodnou Hanou, hrabě
Saint Germain a komteska
Veronika, důvěřivá paní
Jindra, záhadolog Marek
Geist - to jsou jen některé
z postav, které budou své
příběhy žít na stránkách knihy, po jejímž
přečtení vám nezbude než říct si, „Prostě
jo, v tomhle městě žijeme.“
-mar-

Gymnázium se pyšní i vlastním pěveckým sborem Lery´s Cherries
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Oprava silnice v Žešově
Oprava komunikace III/0462, tzv.
„staré brněnské“, v místní části Žešov
je investiční akcí Olomouckého kraje. Město Prostějov se však připojilo
k záměrům Olomouckého kraje a v zájmu co nejmenšího omezení obyvatel a úspoře finančních prostředků se
rozhodlo obnovu komunikace využít
k vybudování na ni navazujících vjezdů
a kanalizace.
S ohledem na rozsah celé akce je její

ukončení plánováno až na listopad tohoto roku. Prosíme proto všechny obyvatele
dotčené realizací akce o trpělivost a respektování přechodného dopravního značení.
Věříme, že výsledný efekt mnohokrát převáží nad dočasným nepohodlím.
Na celkových nákladech, které přesahují 10 mil. Kč, se město Prostějov podílí
přibližně 1,3 mil Kč.
Ing. Petr Brückner, ORI
Ing. Antonín Zajíček, ORI

Dětské hřiště
v lesoparku Hloučela
Dětské hřiště poblíž oblíbeného občerstvení „U Abrahámka“ v lesoparku Hloučela bylo dlouhá léta v nevyhovujícím
stavu. Neobsahovalo dostatek herních
prvků, které by lákaly děti a umožnily jejich rodičům nerušenou chvilku oddechu
na vycházkách či projížďkách na kole. To
se však změnilo v letošním červnu. Byla
upravena celá plocha hřiště, která byla následně osazena dětským hradem se sklu-

Rekonstrukce ulice Erbenova
a náměstí Padlých hrdinů
Příprava celkové rekonstrukce ulice
Erbenova a náměstí Padlých hrdinů
byla organizačně velmi náročná. Jedná
se totiž o poměrně rozsáhlou akci, která
vyžaduje zejména vzájemnou koordinaci a sladění požadavků všech zainteresovaných stran.
Celý prostor se navíc nachází v bezprostřední blízkosti centra města, kde
jsou velmi omezeny alternativní možnosti dopravní obsluhy. Je tak nezbytné, aby veškeré zde prováděné práce

zavkou, houpadly na pružině, vahadlovou
houpačkou a kreslící tabulí.
Celá akce si vyžádala investice ve výši
340 tis. Kč a pro město Prostějov ji zrealizovala firma Stamo Konice, s.r.o. Doufejme, že nové hřiště nepadne za oběť nenechavcům a vandalům a bude moci co
nejdéle sloužit našim dětem.
Ing. Antonín Zajíček, ORI
Ing. Kamil Janeček, ORI

Úpravy v Kolářových sadech pokračují

proběhly co nejrychleji a zaručily, že
dlouhodobě nebudou nutné jejich další
úpravy.
V rámci samotné akce tak dojde nejen
ke kompletní obnově všech komunikací
a chodníků, ale i k přeložce plynovodu
a vybudování nových plynovodních
přípojek. Předpokládáme, že celá akce
za téměř 6,9 mil. Kč bude dokončena
v listopadu tohoto roku.
Ing. Antonín Zajíček, ORI
Ing. Kamil Janeček, ORI

Stavební práce v Kolářových sadech před dokončením
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Rozsáhlá obnova Kolářových sadů, kterou město Prostějov zahájilo před dvěmi
lety, pokračuje i v letošním roce.
Své konečné podoby se dočkala centrální komunikace ve východní části parku. Již
v předstihu byla kolem ní vysázena březová
alej. Samotné úpravy komunikace směřovaly především ke zvýraznění její relaxační
a prostorově dominující funkce. Po celé své
délce 250 m je tak řešena v přírodě blízké
mlatové úpravě a velkorysé šířce 5,6 m. Zákoutí mezi břízami jsou osazena 18 lavička-

mi a doplněna 12 odpadkovými koši. Dodavatelsky stavbu zabezpečila společnost
TOMI-REMONT a.s. Prostějov. Náklady
na vybudování mlatové komunikace a osazení mobiliáře dosáhly výše 2,9 mil. Kč.
Věříme, že centrální alej se ve své obnovené podobě stane příjemným zákoutím pro Vaše chvíle odpočinku v blízkosti
městského centra. Luděk Svoboda, ORI
Ing. Kamil Janeček, ORI
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DEN PRO IZRAEL V PROSTĚJOVĚ
Den pro Izrael pořádá již tradičně Sbor Církve bratrské v Prostějově ve spolupráci s
českou pobočkou mezinárodní organizace
ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem). Součástí akce bývají přednášky, program zpestřují izraelské tance v podání taneční skupiny Rut.
Proč Den pro Izrael?
Historie města Prostějov je úzce spjata s
dnes již zaniklou početnou židovskou
komunitou. „Naším cílem je připomenout
tuto historii a také informovat o současném
státu Izrael. Rovněž považujeme za důležité
seznamovat veřejnost s událostmi holocaustu a varovat před důsledky antisemitských
tendencí,“ uvedla jedna z pořadatelek,
Alžběta Šafrová.
Prostějovská rodačka
ve Wintonově vlaku 2009
V letošním roce se po sedmdesáti letech
konala vzpomínková jízda tzv. Wintonova
vlaku (Brit Nicholas Winton v roce 1939
zachránil 669 československých židovských
dětí ohrožených nacismem. V osmi vlacích
je odvezl z Prahy do Londýna a našel jim
náhradní rodiny). Mezi dětmi měla být i prostějovská rodačka Ruth Federman-Steklmacherová.
Ruth Federman-Steklmacherová (na sním-

ku) se narodila v Prostějově 1. dubna 1926.
Její jméno je uvedeno v seznamu 250 dětí
Wintonova vlaku č. 9, který už v září 1939 z
Prahy do Londýna neodjel. Ale naštěstí je
také v seznamu transportu židovských dětí,
který vyjel vlakem z Prahy 30. listopadu a 4.
prosince dorazil na parníku Galilea do tehdejší Palestiny (od roku 1948 Izrael).
Po 70 letech cestovala Ruth ve Wintonově
vlaku 2009. Při svém projevu v Praze řekla:
„Jsem jedno ze čtyř dětí, o kterých víme, že
měly jet s největším transportem 250 dětí do
Anglie. Tento transport však nemohl odjet,
jelikož vypukla válka. My 4 děti jsme však
měly štěstí, že jsme se mohly zachránit. Třem
se podařilo jet do Izraele a jednomu do
Ameriky.

Narodila jsem se v Prostějově na Moravě,
ale žila jsem v Praze. Bylo mi 13 let, když
jsem odjela se skupinou 16 dětí; jeli jsme
vlakem do Terstu a odtud lodí do přístavu v
Tel Avivu. Od té doby tu žiji.
Přinesla jsem z Izraele tři pamětní svíčky:
První svíčku zapaluji na památku dětem z
posledního transportu, které přišly na nádraží, Němci však uzavřeli hranice a nenechali vlak odjet. 245 dětí onoho transportu
zůstalo v protektorátě a zahynulo v koncentračních táborech.
Druhá svíčka je pro poctu rodičům – hrdinům, kteří měli odvahu poslat své děti do
ciziny, do neznáma.
Třetí svíčku zasvěcuji spolupracovníkům

Nickiho Wintona, Doreen Warriner, Trevor
Chardwick a dalším, kteří organizovali v
Praze transporty v době, kdy se Winton
vrátil do Londýna, aby hledal rodiny, které
by byly ochotné přijmout cizí děti a starat se
o ně.
Pocta náleží také Růženě Ehrmanové, která
dala k dispozici byt, kde děti, které přišly z
míst mimo Prahu, bydlely až do dne transportu“
(za text a foto Ruth děkujeme prostějovské
rodačce Mgr. Evě Strnadlové z Trojanovic)
-redV závěru října se v sousední Olomouci
budou konat Dny židovské kultury.
Pozvánku najdete na straně 24.

Divadelní přehlídka Aplaus 2009 – výtečná divadla budou hledat pravdu
Milan Lasica, Bolek Polívka, Zdena Studenková, Juraj Kukura, Jaromír Dulava,
Ondřej Vetchý či Lucie Žáčková. To jsou
jen některá jména, která ozdobí druhý
ročník divadelní přehlídky, jež se pod
názvem Aplaus 2009 uskuteční v říjnu v
Městském divadle v Prostějově.

Pořadatelé z marketingové společnosti TK
plus a prostějovského divadla pozvali do
Prostějova letos Činoherní klub Praha s

cenami ověnčeným představením Ptákovina, brněnské Divadlo Bolka Polívky, které
ve spolupráci s bratislavským Štúdiem L+S
nastudovalo hru Mínus dva a bratislavské
divadlo Aréna, jež uvede inscenaci Komunizmus.
Aplaus 2009 navazuje na loňský úspěšný
první ročník, ale také na spolupráci TK plus
a prostějovského divadla při oslavách 100.
výročí Národního domu v Prostějově, kterou Olomoucký kraj ocenil jako významný
počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot.
Již při prvním ročníku pořadatelé Aplausu
zdůrazňovali, že nehodlají konkurovat
mnoha divadelním festivalům, které se v
Česku konají nejčastěji při kamenných divadlech. „Prostějov nemá stálý soubor a programová nabídka je tedy sestavena z hostujících divadel,“ uvedla ředitelka Městského
divadla v Prostějově Alena Spurná. „Snažíme se, aby Aplaus byl v tom divadelním

importu příslovečnou třešničkou na dortu.
Abychom v Prostějově představili špičkové
soubory a umělce zvučných jmen v zajímavých inscenacích,“ prohlásil šéf TK plus
Miroslav Černošek.
„Před rokem spojovalo setkání tří inscenací
z Prahy, Brna a Bratislavy téma milostného
vztahu v jeho různých podobách. Od tradičního pojetí po skandální provokaci,“ připomněla ředitelka Spurná a doplnila: „Mottem
ročníku 2009 se stala, zjednodušeně řečeno,
pravda. Hledání pravdy jako protipólu lži a
pokrytectví či náhlé odhalení utajované
pravdy přináší na scénu mimořádně vypjaté
situace. Strhující výkony českých, moravských a slovenských herců a jejich umění
vykreslit bolestný zápas s režimem i se
sebou samým naplňují náš pořadatelský
záměr – uspořádat v Prostějově atraktivní
svátek divadla.“
Součástí Aplausu je i divácká anketa. Před
rokem sklidila největší potlesk komedie

Libertin pražského divadla Rokoko s Jiřím
Štěpničkou v titulní roli. „Spokojenost,
okouzlení, případně nadšení ze zhlédnutého
představení mohou lidé vyjádřit tím, že
vhodí do hlasovacího zařízení lístek, který
dostanou při příchodu do divadla,“ vysvětlila ředitelka divadla. Podle umístění v anketě
získají jednotlivá divadla finanční bonus ve
výši deseti, dvaceti či třiceti tisíc korun.
Část výtěžku ze vstupného připadne prostějovskému studentskému Divadlu Point při
Gymnáziu Jiřího Wolkra. „Činnost tohoto
souboru se vymyká běžné úrovni studentských divadel a naši podporu si zasluhuje,“
uvedl Miroslav Černošek. Připomněl také,
že Aplaus je jakousi věrnostní odměnou pro
pravidelné návštěvníky prostějovského
divadla: „Abonenti mají možnost koupit si
vstupenky za poloviční cenu.“
-ezeVíce informací o představeních
divadelní přehlídky Aplaus 2009
přinášíme na straně 16
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Kino Metro 70

Školní 1, PV, tel.: 582 332 678

ČTVRTEK 1. ŘÍJNA
17.30 G. Force

20.00

Americký rodinný film.
Režie: Hoyt H. Yeatman Jr., český dabing, premiéra ,
mládeži přístupný

STŘEDA 14. ŘÍJNA
17.30 Hodinu nevíš
20.00 Sin nombre

20.00

Jánošík - Pravdivá historie

Koprodukční historický velkofilm.
.
Příběh o lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osudu,
nad kterým se jen těžko dá vyhrát…
V hl. rolích V. Jiráček, M. Labuda, I. Martinka
Režie: Agnieszka Hollandová, Kasia Adamiková,
140 min, česká verze, ŠUP, premiera, mládeži do 15
let nevhodný.

20.00

Sin nombre

ČTVRTEK 15. ŘÍJNA
17.30 Muži v říji
Česká filmová komedie. Nová komedie Roberta
Sedláčka s hvězdným hereckým obsazením! V hl.
rolích J.Plesl, M.Trnavský, J. Hanzlík, M.
Vančurová, I. Bareš, P. Zedníček, J. Lábus, M.
Huba aj. Režie: Robert Sedláček, 114 min, premiéra, mládeži přístupný

20.00

SOBOTA 3. ŘÍJNA
15.00 G. Force
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík

PÁTEK 16. ŘÍJNA
17.30 Muži v říji
20.00 Muži v říji
22.15 Noc oživlých mrtvol 3D
- NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA
14.00 Příběh o Zoufálkovi
USA 2009, 85 min

17.00
20.00

SOBOTA 17. ŘÍJNA
17.30 Muži v říji
20.00 Muži v říji
22.15 Noc oživlých mrtvol 3D
- NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

režie : Sam Fell

Jánošík
Jánošík

Noc oživlých mrtvol 3D

Americký horor. Remake populární hororové klasiky z roku 1968 ve 3D technologii. Režie: Jeff
Broadstreet, 80 min, české titulky, premiéra,
mládeži do 12 let nevhodný !!

BIJÁSEK

BIO KORUNA

ČR , 85 min

17.30
20.00

STŘEDA 7. ŘÍJNA
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík
ČTVRTEK 8. ŘÍJNA
17.00 Baader Meinhof Komplex

Slovenské filmové drama! Podle skutečného
příběhu židovského chlapce ze západního
Slovenska! V hl. roli O.Vetchý, Režie Jiří
Chlumský, 129 min, premiéra, mládeži do 12 let
nevhodný

20.00

STŘEDA 21. ŘÍJNA
17.30 Muži v říji
20.00 Nedodržený slib

Hodinu nevíš

BIJÁSEK

Muži v říji
Nedodržený slib

ÚTERÝ 20. ŘÍJNA
17.30 Muži v říji
20.00 Nedodržený slib

Drzá česká komedie. Drzá a přitom velmi aktuální
komedie z našich dní….. Sńatkem! V hl. rolích T.
Matonoha, E. Janečková, J. Mádl, K. Sedláková, M.
Etzler, B. Polívka, D, Vávra, M. Šteindler. Režie:
Tomáš Vorel, 100 min, premiéra, mládeži přístupný

SOBOTA 10. ŘÍJNA
17.30 Milenci

20.00

20.00 Hodinu nevíš
22.15 Hodinu nevíš - NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ
NEDĚLE 11. ŘÍJNA
17.30 Hodinu nevíš
20.00 Milenci
PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA
17.30 Hodinu nevíš
20.00 Sin nombre

BIO KORUNA

Mexické filmové drama. Na střeše vlaku za lákavou
svobodou…Režie: Cary Joji Fukunanga, 96 min,
české titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

ÚTERÝ 13. ŘÍJNA
17.30 Hodinu nevíš

ČTVRTEK 29. ŘÍJNA
17.30 Protektor

PÁTEK 30. ŘÍJNA
17.30 Protektor
20.00 Lištičky

České milostné drama. Co všechno jste ochotni
zradit PRO LÁSKU ? V hl. rolích J. Plodková, M.
Daniel, K. Melíšková aj. Režie: Marek Najbrt, 100
min, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný.

SOBOTA 31. ŘÍJNA
17.30 Protektor
20.00 Lištičky

Kinoklub DUHA

Ulovit miliardáře

PÁTEK 23.ŘÍJNA
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře
22.15 Ulovit miliardáře
- NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

20.00 Bruno

Česká filmová komedie. Nová komedie Marie
Poledňákové! 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

SOBOTA 17. ŘÍJNA
15.00 Smolíček
17:30 Bruno
20.00 Bruno

20.00

Líbáš jako bůh

ÚTERÝ 6. ŘÍJNA
15.00 Vévodkyně
20.00 Život za zdí

Anglická komedie. Vyplouváme! Vysíláme! A vy si trhněte…! V hl. rolích P.S. Hoffman, B. Nighy, K. Branagh, E.
Thompsonová Režie: R.Curtis, 134 min, české titulky, ŠUP,
repríza , mládeži od 12 let přístupný

20.00 Piráti na vlnách
BIO SENIOR

ART FILM

Mexiko 2007, 97 min, Režie : Rodrigo Plá

Česko-polská tragikomedie. Když do hospody, tak s tankem.
V hl. rolích J. Menzel, E. Holubová, M. Stuhr, M. Issová,
M. Zoubková, B. Polívka, J. Budař, J. Dušek režie : Jacek
Glomb, 104 min, repríza, mládeži přístupný

ÚTERÝ 27. ŘÍJNA
15:00 Pokoj v duši
SR 2009, 120 min

BIO SENIOR

Režie: Vladimír Balko

20.00 Zažít Woodstock

ART FILM

USA 2009, 110 min, režie Ang Lee

PÁTEK 30. ŘÍJNA
17:30 Noc v muzeu 2

SOBOTA 10. ŘÍJNA
15.00 Kytice pohádek I.
17:30 Operace Dunaj
20.00 Operace Dunaj

Americká rodinná komedie. Světla zhasla, dobrodružství
znovu začíná….. Světla zhasla, dobrodružství znovu
začíná….. V hl. rolích B. Stiller, A. Adamsová, O. Wilson,
R. Williams aj. Režie: Shawn Levy, 112 min, český dabing,
ŠUP, premiéra, mládeži přístupný

20.00 Noc v muzeu 2

Kino Konice

SOBOTA 31. ŘÍJNA
15.00 Do kina za krtkem
17:30 Noc v muzeu 2
20.00 Noc v muzeu 2

Tyršova 526, Konice, tel.: 582 396 315

PÁTEK 2. ŘÍJNA
18.00 Doba ledová 3
Animovaný, akční, přístupný
USA 2009, 96 min., český dabing
VSTUPNÉ: 40,- Kč

18.00

Noc v muzeu 2

Komedie, přístupný
USA 2009, 107 min., český dabing
VSTUPNÉ: 40,- Kč

PÁTEK 9. ŘÍJNA
20.00 Andělé a démoni
Thriller, přístupný
USA 2009, 133 min., české titulky
VSTUPNÉ: 50,- Kč

SOBOTA 17. ŘÍJNA
20.00 Jánošík - NOVINKA
BIO KORUNA

SOBOTA 24. ŘÍJNA
15.00 Požár v Kocourkově
17:30 Piráti na vlnách
20.00 Piráti na vlnách

20.00 Operace Dunaj

Rodinný
Česko 2008, 90 min.

NEDĚLE 25. ŘÍJNA
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře

ÚTERÝ 27. ŘÍJNA
17.30 Ulovit miliardáře

PÁTEK 23. ŘÍJNA
17:30 Piráti na vlnách

SOBOTA 3. ŘÍJNA
15.00 Broučci - broučkovy tajnosti
17.30 Líbáš jako bůh
20.00 Líbáš jako bůh

STŘEDA 7. ŘÍJNA
13.00 Kdopak by se vlka bál

SOBOTA 24. ŘÍJNA
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře
22.15 Ulovit miliardáře
- NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

PONDĚLÍ 26. ŘÍJNA
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře

Školní 4, PV, tel.: 582329622, 582340507

PÁTEK 2. ŘÍJNA
17.30 Líbáš jako bůh

Americká komedie. Včera Vás dostal Borat, dnes přichází Bruno. „Čauves, ich bin Bruno, holub míru! „
V hl. roli S. Baron Cohen Režie: Larry Charles, 83
min, české titulky, repríza, mládeži do 15 let nepřístupný

ČTVRTEK 22. ŘÍJNA
17.30 Ulovit miliardáře

Lištičky

Koprodukční filmovédrama.
Režie: Mira Fornayová, 86 min, premiéra, Mládeži
do 15 let nepřístupný

PÁTEK 16. ŘÍJNA
17.30 Bruno

PÁTEK 9. ŘÍJNA
17.00 Baader Meinhof Komplex
20.00 Hodinu nevíš
22.15 Hodinu nevíš - NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Americká romantické drama. Volba mezi touhou a
láskou ho může stát i život !!!! V hl. rolích J. Phoenix,
G. Paltrowová, I. Roselliniová. Režie: James Gray,
110 min., české titulky, premiéra, mládeži 15 let
nepřístupný

20.00

PÁTEK 9. ŘÍJNA
17.30 Operace Dunaj

režie : Karel Zeman

Německé filmové drama. Teroristická skupina
Baader - Meinhofová. Vzpomenete si ještě? Režie: Uli
Edel, 150 minut, české titulky, premiéra, mládeži do
12 let nevhodný
České filmové drama. Případ nemocničního vraha.
V hl. rolích V. Jiráček. I. Franěk, Z. Krónerová, J.
Krausová, S. Zindulka, Z. Kabátová, J. Adamová.
Režie: Dan Svátek, 95 min, premiéra, mládeži do 12
let nevhodný

Ulovit miliardáře

It/Fr /UK 2008, 110 min

NEDĚLE 18. ŘÍJNA
BIO KORUNA
17.30 Muži v říji
20.00 Noc oživlých mrtvol 3D
PONDĚLÍ 19. ŘÍJNA
14.00 Ukradená vzducholoď

ÚTERÝ 6. ŘÍJNA
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík

Školní 1, PV, tel.: 582 332 678

STŘEDA 28. ŘÍJNA
17.30 Ulovit miliardáře
20.00 Ulovit miliardáře

PÁTEK 2. ŘÍJNA
15.30 G. Force
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík

NEDĚLE 4. ŘÍJNA
15.00 G. Force
17.00 Jánošík
20.00 Jánošík

Kino Metro 70

Historický, přístupný od 15 let
Polsko/Slovensko/Česko 2009, 140 min.,
VSTUPNÉ: 60,- Kč
V našem příběhu poznáváme Jánošíka jako vojáka
Rákocziho vojska. O pár let později ho vidíme v císařském vojsku, kde hlídá vězně u správce Bytčianského
zámku Krištofa Ugronoviča . Je jím dávno pronásledo-

vaný zbojník kapitán Tomáš Uhorčík . Další zimu tráví
Jura doma v Terchovej. Uhorčík si ho najde a přesvědčí
ho, aby se přidal ke zbojníkům. Jánošík si brzy získá
obdiv jak Uhorčíka, tak i některých členů zbojnické družiny. Mezitím, co Jánošík poznává zbojnický život se
Uhorčík zamiluje, rozhodne se oženit a změnit svůj život.
Juro se ujímá vedení družiny. Bohatým bere a chudým
dává. Mezi lidmi o něm začínají kolovat legendy. Příběh
o lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osudu, nad kterým
se jen těžko dá vyhrát. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila
přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy.

STŘEDA 21. ŘÍJNA
13.00 Harry Potter a Fénixův řád
Fantasy
USA 2007, 132 min.

PÁTEK 23. ŘÍJNA
20.00 Muži v říji
Komedie, přístupný
Česko 2009, 120 min.,
VSTUPNÉ: 50,- Kč

PÁTEK 30. ŘÍJNA
20.00 Veni, vidi, vici
Komedie, romantický, přístupný
Česko 2009, 95 min.,
VSTUPNÉ: 50,- Kč
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JÁNOŠÍK - PRAVDIVÁ HISTORIE Režie:Kasia Adamik, Agnieszka Hollandová
V našem příběhu poznáváme Jánošíka
jako vojáka Rákocziho vojska. O pár let
později ho vidíme v císařském vojsku,
kde hlídá vězně u správce Bytčianského
zámku Krištofa Ugronoviča. Jednoho
však neuhlídá, nebo spíše uhlídat
nechce... Je jím dávno pronásledovaný
zbojník kapitán Tomáš Uhorčík. Další
zimu tráví Jura doma v Terchovej.
Uhorčík si ho najde a přesvědčí ho, aby se
přidal ke zbojníkům. Jánošík si brzy získá
obdiv jak Uhorčíka, tak i některých členů
zbojnické družiny. Mezitím, co Jánošík
poznává zbojnický život se Uhorčík
zamiluje, rozhodne se oženit a změnit
svůj život. Juro se ujímá vedení družiny.
Bohatým bere a chudým dává. Mezi lidmi
o něm začínají kolovat legendy. Příběh o
lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osudu,
nad kterým se jen těžko dá vyhrát. Příběh
nejslavnějšího zbojníka, který bohatým
bral a chudým dával. Stal se symbolem

MILENCI
Romance ze života třicátníků, to znamená
jediné: nebudete se smát u veselých okamžiků vzájemného seznamování. Naopak,
budete cítit nepříjemné emoce, napětí, nejistotu a frustraci. Přesně jako hlavní hrdina
snímku Jamese Graye, který už od života
jednu pořádnou facku schytal. Snoubenka
ho opustila kvůli zdravotním problémům a
on upadl do těžké deprese. Z progresivního
mladíka se stal nejistý muž, který žije u
svých rodičů a neví, co se životem. Ten mu
ale přivane do cesty dvě ženy. Obě krásné,
ale jinak diametrálně odlišné. Ta první,
Sandra je dcerou rodinných přátel, klidná,
inteligentní, trochu nejistá, ale působící jako
hebká skála. Tu druhou, Michelle, Leonard
potká náhodou. Je živelná, nevyrovnaná,
přelétavá, ale Leonarda ochromí agresivně
vyzařujícím sex appealem, který podporuje
občasnými výlevy, jimiž se dostává do
pozice krásky v nesnázích. A protože se
film v originále jmenuje Dva milenci a

NEDODRŽENÝ SLIB
Martin Friedman se narodil v roce 1926 v
židovské rodině v Bánovcích nad
Bebravou. Jeho příběh by nebyl ničím
výjimečný, pokud by se mu nepodařilo
uniknout deportaci do koncentračního
tábora díky svému fotbalovému talentu a
několika šťastným náhodám. Dnes žije v
USA pod jménem Martin Petrášek. Proč a
jak k tomuto jménu přišel? To se dozvíte v
Nedodrženém slibu, příběhu natočeném
podle skutečných událostí. Talentovaný
fotbalista z rozvětvené rodiny si zpočátku
neuvědomuje blížící se nacistické nebezpečí a dobrovolně se vydává do pracovního tábora v Seredi, kde mu kamarád
Fred zařídil místo ve fotbalovém týmu.
Další cesta zavede Martina také do plicního sanatoria, do kláštera i k partyzánům,
své židovství na mnoha z těchto míst musí
zapírat. Snímek předkládá příběh mladého
muže, který unikl smrti ne díky svému
hrdinství, ale díky štěstí a fotbalovému
talentu. Jeho válečná cesta není úplně
typická, protože Martin se dobytčáku do
Osvětimi vyhnul, a z toho může těžit
druhá půlka snímku matně řešící vztah

lidového odporu proti panskému útlaku.
Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou,
neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy.
Režie:James Gray

aktéři jsou tři, zápletka je jasná – Leonard si
musí zvolit. Pevnou, příjemnou, něžně
atraktivní Sandru a nebo erotickou bezprostředností obklopenou Michelle?
Režie: Jiří Chlumský

kluka, který chce přežít, k jeho původu.
Ale příběh se i pak táhne. Je rozkouskovaný na epizody, plné drobných vzpomínek
různé nálady a různého významu, třeba i
na to, jak si Rusové nechávali trhat zdravé
zuby, aby mohli mít zlaté, nebo jak Martin
přišel o panictví v sanatoriu. Válka byla
nespravedlivě krutá a nutila lidi přizpůsobit se.

HODINU NEVÍŠ
Ne tak docela fiktivní příběh člověka,
který ve skutečnosti dostal označení
„heparinový vrah“. Co bylo příčinou a co
se odehrává v mysli mladíka, který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně
dělá dobrou věc? Co nutí nadějného a inteligentního adepta studia medicíny z podstaty se změnit a páchat na lidech zlo? Je
hrozná představa, že vraždí člověk, kterého dobře znáte, které-ho denně vídáte,
máte ho vlastně rádi a který je všem nápomocný, ochotný a obětavý, i na úkor vlastního pohodlí a svých věcí. Sledujeme
příběh, který se mohl stát a bohužel kdykoliv stát může. Ano, takhle se to i ve skutečnosti stát mohlo. A první, co nás napadne, když zjistíte, jakou lidskou bestii jste
znali, kolik chybělo, aby se obětí stal kdokoli z našich blízkých a známých, nebo
dokonce vy samotní. A právě nedávno
medializovaný příběh „heparinového
vraha“ nás zasáhl na citlivém místě. Ano,

MUŽI V ŘÍJI
Mouřínov je malá moravská díra. I silnice
tam končí. A protože Mouřínováci chtějí
být „průjezdní", musí vymyslet plán, jak
sehnat větší, než malé množství asfaltu na
její pokračování. Klíčem k úspěchu má
být Franta, introvert, mudrlant a zmatkař.
Ale především mistr republiky ve vábení
jelenů. A tak nápad uspořádat v
Mouřínově Mistrovství Evropy ve vábení
jelenů za účasti premiéra je jedinou
možnou cestou k vysněné silnici. Starosta
se chystá na svou diplomatickou misi a
Franta se zamiluje, ale nic není jednoduché a vidina nové silnice je nejistá.
Obzvlášť, když Franta odmítá soutěžit,
někdo poškodí pozadí tribuny a Csáková
nebere telefon. Režisér Robert Sedláček k
filmu říká: „Veselá komedie o velkých
věcech na malém místě, o velké politice,
velkých citech a velkém umění. S prvotřídními herci i v epizodních rolích. Každý
vábí každého na svoje cíle, na své ego, pro

ULOVIT MILIARDÁŘE
PR manažer Lehký (Jiří Mádl) dostane
vládní zakázku, aby z konkurenčních
důvodů odstavil dravého podnikatele
Grossmana (Tomáš Matonoha). Pro tento
účel si najme novináře a rozjede kampaň
se zinscenovanou reportáží, ve které
Grossman mlátí rómského chlapce Lájoše.
Tuto reportáž začnou přebírat ostatní
média a moralisté z nejrůznějších sociálních skupin ochotně nabízejí své výpovědi
a odborné komentáře, aby Grossmana
veřejně zostudili. Atmosféra zhoustne
natolik, že si do Grossmana může každý
kopnout. I jeho přítelkyně Kateřina
(Kateřina Sedláková), televizní rosnička,
cítí, že by její kariéra mohla být ohrožena.
Zdálo by se, že musí přijít nezastavitelný
pád, když se dostaví spásný nápad: Koupit
televizní stanici a ovládnout veřejné mínění. Na úspěšného podnikatele Patrika
Grossmanna je navlečena vykonstruovaná
reportáž. Atmosféra zhoustne natolik, že si
do něho může každý kopnout, a tím
demonstrovat svou morálnost. I jeho přítelkyně, televizní rosnička, cití, že by její
kariéra mohla být ohrožena. Zdálo by se,

Režie: Dan Svátek

tohle se opravdu mohlo stát komukoliv z
nás. Tohle už nebylo „někde ve světě“.
Tohle bylo opravdu blízko.
Režie: Robert Sedláček

svoje potěšení; to vše uprostřed velkolepého Mistrovství Evropy ve vábení jelenů..."
Režie: Tomáš Vorel

že musí přijít nezastavitelný pád, když se v
marihuanovém opojení dostaví spásný
nápad. Podstatnější, než příběh je odhalování vztahů a mechanismů, na nichž funguje informační společnost. Diktatury
nepoužívali Public Relations, ale propagandu. O propagandě věděl každý, ale
nikdo jí nevěřil. O Public Relations neví
nikdo, ale věří mu každý. Zkrátka být dnes
miliardářem, není nic záviděníhodného…
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Mìstské divadlo

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

NEDĚLE 4. ŘÍJNA
19:00 Nikolaj Vasiljevič Gogol
HRÁČI
Divadlo Rokoko Praha
divadelní sál
skupina A
Děj Gogolovy komedie se odehrává v atraktivním
prostředí falešných karetních hráčů, jejichž filozofie
je jednoznačná: „ bystrý vtip, jasný rozum a hlavně
žádné ohledy.“ Podvod stíhá podvod, hra podvodů
je stále spletitější a nakonec ústí v překvapivou
pointu. Inscenace získala cenu odborné poroty na
GRAND Festivalu smíchu.
Hrají: M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Procházka, L.
Jurek ad. Režie: Petr Svojtka
Konec představení asi ve 21.15 hodin
Vstupné 210, 220, 230 Kč

ÚTERÝ 6. ŘÍJNA
15:30 RUSKO – ZEMĚ
19.30 PLNÁ PŘEKVAPENÍ
LEOŠ ŠIMÁNEK – cestovatel
divadelní sál
mimo předplatné
Od Karpat až k Bajkalu – hledání přirozeného způsobu života a nedotčené přírody. Velkoplošná panoramatická show se šesti projektory
Vstupné 140 Kč

ČTVRTEK 8. ŘÍJNA
20:00 Israel Horovitz
CHVÍLE PRAVDY
Studio DVA - převzaté
představení Divadla
na Vinohradech
divadelní sál
mimo předplatné
Stárnoucí profesor hudby a angličtiny Jacob Brackish, muž pevných etických zásad a estetických
norem, si na inzerát najme hospodyni. Tak se do
jeho domu dostává Kathleen Hoganová, obyčejná
irská žena, která nevyniká teoretickými znalostmi
ani nedosahuje úrovně jeho vzdělání, ale přináší do
jeho života zcela jiné hodnoty a kvality. Navíc se
brzy ukáže, že ti dva mají mnohem více společného,
než se zprvu zdálo...
Hrají: D. Havlová – Veškrnová, P. Kostka. Režie:
Ladislav Smoček
Konec představení asi ve 22.15 hodin
Vstupné 330, 360, 390 Kčč

STŘEDA 14. ŘÍJNA
APLAUS 2009
19:00 Milan Kundera
PTÁKOVINA
Činoherní klub Praha
– Divadlo roku 2008
divadelní sál
mimo předplatné
"Moc je nejsladší, když je úplně nepřiměřená. Když
blbec vládne moudrému, slabý silnému, ohavná
krásnému..."
Hrají: J. Dulava (cena Afréda Radoka), O. Vetchý,
L. Žáčková, M. Procházková, L. Skopalová, B.
Holiček/D. Šír, J. Břežková, P. Kikinčuk, S. Zindulka/M. Riehs, P. Meissel, N. Boudová. Režie: Ladislav Smoček
Konec představení asi ve 21.30 hodin
Vstupné 300, slevy 150 Kč

PÁTEK 16. ŘÍJNA
APLAUS 2009
19:00 Samuel Benchetrit
MÍNUS DVA
Divadlo Bolka Polívky Brno,
Štúdio L+S Bratislava
divadelní sál
mimo předplatné
Krásný lidský příběh dvou mužů, kteří utíkají z

nemocnice, aby se setkali se životem, který nepoznali. Dva sedmdesátníci – trochu fanfaróni, trochu outsideři – umírají v nemocnici. Jednomu zbývá týden
života, druhému dva. Čas, který jim zbývá, nehodlají strávit ve špitále a dají se na útěk. Prožívají
absurdní epizody, kdy zachrání sebevraha, hledají
otce nenarozeného dítěte... Inscenace zobrazuje
množství kontrastů. Věci tragické a komické, černé
a bílé, vysoké či nízké – neboť život je takový.
Hrají: M. Lasica, B. Polívka, J. Čvančarová/P. Polnicová, M. Hofmann/P. Šimůn. Režie: Juraj Nvota
Konec představení asi ve 21.30 hodin
Vstupné 300, slevy 150 Kč

ÚTERÝ 20. ŘÍJNA
APLAUS 2009
19:00 Viliam Klimáček
KOMUNIZMUS
Divadlo Aréna Bratislava
divadelní sál
mimo předplatné
Alena jako každý rok slaví narozeniny se svými nejbližšími – s Michalem a synem, navíc únor v Petržalce je nejhnusnější měsíc a základní jednotkou
socialistické společnosti je – socialistická rodina.
Takže jednohubky s česnekovou pomazánkou a
Limbašský sylván… Jenže ve čtvrtek 9. 2. 1984
zemřel generální tajemník – soudruh Andropov a
dnes ho v televizi celý den pochovávají. Je třeba být
tiše, socialistický tábor se ponořil do okázalého
smutku. Pro miliony poslušně budující světlý zítřek
je to jen krátké zastavení, ale Aleně se má v tento
den všechno zhroutit...
Hrají: Z. Studénková, J. Kukura, V. Bartoň, L.
Bukový/J. Loj, M. Antol. Režie: Martin Čičvák
Konec představení asi ve 21.30 hodin
Vstupné 300, slevy 150 Kč

SOBOTA 24. ŘÍJNA
14:00 Martin Klásek
– Denisa Kirschnerová
HURVÍNKOVA CESTA
DO TRAMTÁRIE
Divadlo S + H Praha
divadelní sál
pro děti a rodiče
Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se
Hurvínek trochu nastydl, Mánička mu předčítala z
pohádkové knížky a už to celé začalo. Ocitli se totiž
v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná
princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat a
už jim uvěznila Žeryčka! A jak si s tím oba poradili? Uvidíte.
Konec představení asi v 15 hodin
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 25. ŘÍJNA
19:00 CELTIC ENERGY
– IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
MERLIN – Slovensko
divadelní sál
mimo předplatné
Atmosféru této nejnovější irské show působivě
zvýrazňuje velkolepé scénické a světelné provedení
a mnoho kostýmových převleků, které efektně
dotváří dokonalý umělecký zážitek z představení.
Tvůrci programu připravili barvitý koktejl pro
všechny smysly. Pulzující energie mládí se spojuje s
opojnými pocity radosti a smutku. Charakteristická
irská hudba spojená s taneční virtuozitou, rafinovaná práce nohou, strhující rytmus a údernost irského
stepu, to vše vytváří dokonalou taneční show.
Konec představení asi ve 20.30 hodin
Vstupné150, 170, 190 Kč

PONDĚLÍ 26. ŘÍJNA
9:00 a 11:00 CELTIC ENERGY
divadelní sál
pro školy
Vstupné 70 Kč

Svět karetních hráčů
na divadelních prknech
Svět, v němž se všechno točí kolem karet a
kde falešný hráč je obrán ještě většími
podvodníky, vykresluje ve své nesmrtelné
komedii Hráči Nikolaj Vasiljevič Gogol.
Na programu Městského divadla je tato
inscenace v nastudování pražského divadla Rokoko na programu v neděli 4. října
v 19 hodin pro abonentní skupinu A.
V roli Ichareva exceluje Michal Dlouhý (na
snímku), další postavy mistrně vykreslují
Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Lukáš Jurka,
Zdeněk Dušek či Marin Písařík. Podle kritiky
i diváckých ohlasů mají „Rokokoví“ Hráči
pod režijní taktovkou Petra Svojtky švih a
vtip a drží si tempo. Inscenace získala cenu
poroty na letošním Grand Festivalu smíchu.
Ač se to zdá neuvěřitelné, Gogol napsal
všeho všudy tři divadelní hry. Na pomyslném
nebi světové dramatiky si přesto vydobyl
trvalé místo. Ve srovnání s Revizorem či
Ženitbou jsou Hráči uváděni nejméně často.
Neznamená to však, že by byli hrou méně
kvalitní.
Podle kritičky představení Jany Paterové
neztrácí inscenace Hráčů nikde vnitřní dynamiku a napětí, na čemž mají zásluhu všichni
interpreti: „Icharev Michala Dlouhého je tro-

chu nadřazeným a samolibým suverénem,
který si je jistý svým mistrovstvím, ale je také
do karet téměř zamilovaný. Život se mu
proměnil ve hru a naopak. Tím tvrdší je jeho
pád, přijde o víc než o své peníze. Jeho protivník Utěšitel je v podání Vasila Fridricha
navenek dobráckým, poklonkujícím outsiderem, ve skutečnosti však velmi racionálním
manipulátorem. Pod jeho taktovkou hrají
jako z partesu i všichni jeho kumpáni.“ -eze-

Dagmar Havlová vystoupí
ve Chvíli pravdy 8. října
V náhradním termínu ve čtvrtek 8. října
ve 20 hodin odehraje Městské divadlo v
Prostějově představení pražského Studia
DVA Chvíle pravdy s Dagmar Havlovou a
Petrem Kostkou. Představení naplánované původně na 29. srpna bylo zrušeno
kvůli náhlému onemocnění Dagmar Havlové.
„Jsme rádi, že se nám podařilo vyjednat nový
termín. Nebylo to jednoduché, protože koncem října začne Dagmar Havlová zkoušet
novou roli a najít společný volný termín v
kalendářích všech zúčastněných stran bylo
obtížné,“ uvedla ředitelka Městského divadla
v Prostějově Alena Spurná. Většina diváků
si vstupenky ponechala, divadelní pokladna

vrátila vstupné jen několika desítkám lidí,
kterým nový termín skutečně nevyhovoval.
„Většinu vrácených vstupenek si obratem
koupili noví zájemci,“ sdělila vedoucí předprodejního střediska Alena Křížová s tím, že
k mání jsou poslední desítky vstupenek. Prostějov je po Praze, Brně a Bratislavě jediným
místem, kde je tato inscenace převzatá z
repertoáru Divadla na Vinohradech uváděna.
Dagmar Havlová v roli hospodyně Kathleen
Hoganové bude v Prostějově účinkovat
vůbec poprvé. Roli stárnoucího profesora
hudby a angličtiny Jacoba Brackishe, muže
pevných etických zásad a estetických norem,
svěřil režisér Ladislav Smoček Petru Kostkovi.
-eze-

Spejbl s Hurvínkem přijedou
s novou pohádkou
S Hurvínkem, Máničkou, Spejblem,
Žerykem, a dalšími postavičkami světoznámého Divadla Spejbla a Hurvínka se
po roce opět setkají děti z Prostějova a
okolí. V sobotu 24. října ve 14 hodin
uvede Městské divadlo v Prostějově představení nazvané Hurvínkova cesta do
Tramtárie.
Jak se Hurvínek s Máničkou ocitli v Tram-

Divadlo POINT

tárii? Stačilo jen, aby Hurvínek trochu
nastydl. Mánička mu předčítala z pohádkové knížky a už to celé začalo. Ocitli se
totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládne protivná princezna Gerbera. Představení
Divadla Spejbla a Hurvínka, jehož historie
sahá do dvacátých let minulého století, patří
už tradičně k naší podzimní nabídce pro
rodiny s malými dětmi.
-eze-

Olomoucká 25, Prostìjov

SOBOTA 10. ŘÍJNA
Oslavy 110 let Gymnázia
Jiřího Wolkera v Městském divadle
Členové Divadla Point připravují vystoupení na galavečeru.

řada komických situací.
Hrají: A. Kalandrová, L. Válková, M. Tomeček,
O.Krátký, M.Ščudla, M. Bajer , členové Divadla Point
a Pointík I.a II. a další
Scénář a režie: Miroslav Ondra a Aleš Procházka

PÁTEK 23. ŘÍJNA
19.00 R & J

PÁTEK 30. ŘÍJNA
19.00 Strašidlo Cantervillské

Repríza nejnovějšího filmového muzikálu s hudbou
Karla Štula. Film vznikl během filmového tábora v
Sobotíně v létě 2009 a sleduje příběh žáků základní
školy, kteří se rozhodnou připravit představení Romeo
a Julie. Nechybí zde samozřejmě milostná zápletka a

Soubor Pointík I. Prostějov. Inscenace inspirovaná
stejnojmennou povídkou Oscara Wilda. Strašidelný
zámek kdesi v Anglii, nešťastné strašidlo a americká
rodinka…Jak to může dopadnout?
Režie: Jakub Hyndrich

16

Irské tance nabídnou koktejl
pro všechny smysly
Po dvouleté pauze přivítá Městské divadlo v Prostějově slovenskou taneční skupinu Merlin, která se orientuje na irské
tance. Zbrusu nový pořad Celtic energy
je na programu v neděli 25. října od 19
hodin.Velkolepou taneční show, která je
výběrem toho nejlepšího z irských tanců,
umocňují bohaté kostýmy i světelné efekty.
„Tvůrci programu připravili dokonalý koktail pro všechny smysly. Pulzující energie
mládí se spojuje s opojnými pocity radosti i
smutku. Charakteristická irská hudba spojená s taneční virtuozitou, rafinovaná práce
nohou, strhující rytmus a údernost irského
stepu, to vše vytváří dokonalou taneční

show,“ uvedl Ján Žiak z Agentury September, která je zprostředkovatelem vystoupení.
Známý slovenský taneční soubor Merlin má
na kontě mnoho domácích i zahraničních
vystoupení a ve svém zaměření se řadí k
nejlepším v Evropě. Pro veřejnost uvede
soubor jedno vystoupení, dalších šest uvidí
mládež z Prostějova a okolí. „Střední školy,
učiliště i vyšší stupně základních škol projevily o irskou taneční show opravdu mimořádný zájem. Ke dvěma původně nasmlouvaným koncertům jsme museli vyjednat
ještě další čtyři, což v rámci turné nebylo
vůbec jednoduché,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná.
-eze-

NÁBOR do taneční skupiny R.A.dance
R.A.dance pro taneční sezonu 2009/2010
přijímá tanečníky (začátečníky i pokročilé) především do discodance hlavní
(15+) i juniorské věkové kategorie (1215). Tréninky se konají dvakrát týdně v
tanečním sále Fitklubu Linie, Újezd 3,
Prostějov.
R.A.dance je nová taneční skupina z Prostějova, která se postupně zformovala během
letošního roku. Věnují se především tanečnímu stylu discodance, a to nejen v sólech
a duetech, ale pro letošní rok i ve formacích.
Lektory této taneční skupiny jsou Adam
Švestka a Renata Skřebská, oba dlouholetí
tanečníci, kteří se aktivně zúčastňují různých soutěží a tanečních seminářů, a jako
lektoři pak i letních soustředění jiných tanečních skupin.
R.A.dance mimo jiné také nabízí vystoupe-

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:
exkurze

Den zvířat v ZOO Lešná
KDY: neděle 4. října 2009 od 8:30 do 17:00
hod.
KDE: ZOO Lešná
Autobusový zájezd do ZOO Lešná, jež je
zahradou kontinentů. U příležitosti Světového dne zvířat zde budou připraveny různé
pracovní dílny, hry a soutěže. Celý den bude
věnován kampani na záchranu evropských
šelem. Možnost samostatné prohlídky expozic: Tropická hala Yucatan, Amazonie,
Africké pavilony, Expozice pro lvy, Stezka
běžce emu, Ostrov lemurů kata.
Odjezd z Husova nám. 67 v 8.30, návrat do
17.00 hod. Příspěvek na dopravu 60 Kč/os.,
vstupné si hradí účastníci sami. Přihlášky na
tel. 582 338 278, 603 298 039 nebo
iris@iris.cz do 29. září.
tvořivá dílna

Keramika: Vánoce jsou
za dveřmi

ní na různých plesových akcích, společenských večírcích apod. Samozřejmě jsou
schopni přizpůsobit se jak charakteru akce,
tak i velikosti prostoru.
Pokud máte zájem, přihlásit se můžete
přímo v kanceláři Fitklubu Linie, nebo na
emailu: r.a.dance@centrum.cz.

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ŘÍJEN 2009:
VÝTVARNÝ OBOR:
Galerie Linka - výstava absolventských prací žáků
VO ZUŠ ze šk.r. 2008/09
SOBOTNÍ SEMINÁŘ S VÝTVARNÝM OBOREM
10.10.2009 Fotíme reportáž – p. uč. Zdena Davidová
Zájemci se mohou hlásit na tel. 582 351 752.
Vápenice 3, Prostějov
Rezervace je nutná. Kapacita je omezená.
FOTOSOUTĚŽ
Vyhlášení soutěže
Výtvarný obor ZUŠ V. Ambrose Prostějov vyhlašuje fotografickou soutěž pro žáky prostějovských základních a
středních škol a výtvarného oboru ZUŠ na téma:
1) Reportáž z kulturní, sportovní, společenské akce
2) Proměny.
Práce v rozměrech 20 x 30 cm a větší, označené, podepsané odevzdejte do 17. května 2010.
Další informace a konzultace na tel. 582 351 752
s paní učitelkou Z. Davidovou,
adresa : ZUŠ V. Ambrose Prostějov, Vápenice 3.
Vyhodnocení soutěže a výstava proběhne v červnu
2010 v Galerii Linka.

KDY: pondělí 5. října 2009 od 16:00 do
18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Výroba adventních a vánočních dekorací a
drobných dárků.
Poplatek 70 Kč za osobu.
Pracovní oblečení s sebou.
brigáda

Ukliďme si svět
KDY: sobota 10. října 2009 od 9:00 hod.
KDE: sraz v biokoridoru Hloučela u občerstvení „U Abrahámka“
Součást mezinárodní akce - pokusíme se
vysbírat co nejvíce odpadků z břehů říčky
Hloučely. Po brigádě posedíme u ohně a opečeme si dobroty. Občerstvení pro brigádníky
zajištěno.
Rukavice a starou igelitku s sebou.
beseda

Čeká naše domácnosti snadnější
třídění?
KDY: úterý 13. října 2009 od 17:00 do 18:30
hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Co, jak a proč třídit. Jaký je vliv recyklace na
životní prostředí. A další širší souvislosti
odpadové problematiky bude možné probrat
s odborníkem na nakládání s odpady Ivo
Kropáčkem z Hnutí DUHA. Ekologická
organizace Hnutí DUHA se již řadu let snaží
přenést zodpovědnost za odpady z občanů a
obcí na průmysl. Jaký bude pravděpodobný
vývoj v nejbližších letech? Dozvíte se prostě
vše, co vás zajímá o odpadech a spotřebě
zboží.
osvětová akce

Den stromů
KDY: sobota 17. října 2009 od 9:00 do 12:00
hod.
KDE: nám. TGM, Prostějov, Smetanovy
sady
V rámci celosvětové akce Den stromů
proběhnou na nám. TGM aktivity pro děti i
pro dospělé. Účastníci se mohou zapojit do
ankety, zhlédnout informační panely a výstavu o stromech. V sousedních Smetanových

sadech budou připraveny nízké lanové aktivity a poznávací stezka „Mezi stromy“.
tvořivá dílna

Keramika: Vánoce jsou
za dveřmi - glazování
KDY: pondělí 19. října 2009 od 16:00 do
18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Glazování vyrobených dekorací a dárků.
Poplatek 70 Kč za osobu.
Pracovní oblečení s sebou.
vycházka

Parky a kamenné památky
Kosíře
KDY: sobota 24. října 2009 od 8:30 do 16:30
hod.
KDE: Čechy pod Kosířem
Exkurze pod vedením odborníka zámeckým
parkem v Čechách pod Kosířem. Na ni
naváže vycházka za kamennými památkami
západní části Velkého Kosíře.
Odjezd linkovým autobusem v 8:30 z autobusového nádraží, návrat do Prostějova (dle
počasí) nejpozději v 16:45.
tvořivá dílna

Halloween – výroba dekorací
z dýní
KDY: pátek 30. října 2009 od 16:00 do
18:00 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Dýni si doneste (může být i okrasná), přírodní a lepicí materiál dodáme.
Poplatek 50 Kč za osobu.
uzávěrka fotosoutěže

Botanická zahrada očima
návštěvníků
Uzávěrka: 31. října 2009
Věkové kategorie a formát fotografií:
A: do 15 let - minimální formát 10x15 cm
B: 16 - 26 let - minimální formát 13x18 cm
C: nad 26 let - minimální formát 13x18 cm
Fotografie vyhodnotí odborná porota. Autoři
vítězných snímků budou vyrozuměni poštou
a zveřejněni na webových stránkách
www.iris.cz.
Nejlepší fotografie budou vystaveny v
Kovárně Ekocentra Iris.
losování

Vyhodnocení celoroční ankety
o botanické zahradě
KDY: pondělí 2. listopadu 2009 v 15:00
KDE: Botanická zahrada, Lidická ul.
Vyhodnocení ankety o rostlinách botanické
zahrady, jež probíhala od května do října
přímo v botanické zahradě. Vyhlásíme nejkrásnější, nejvoňavější a nezajímavější rostlinu botanické zahrady. Současně proběhne i
závěrečné slosování všech účastníků ankety,
deset vylosovaných vítězů bude odměněno
věcnými cenami.
Akce finančně podpořili
Město Prostějov,
Státní fond životního prostředí v rámci
projektu Přírodě OK+,
Ministerstvo životního prostředí, SSEV
Pavučina a ČSOP
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PŘEDSTAVUJEME MLADÉ TALENTY REGIONU
Lucie Hrušková, jednatřicetiletá malířka,
grafička z Prostějovska.

a detail. Po námětové stránce mne inspiruje
veškeré dění kolem mě ale hlavně ve mně.
Ve svých pracích se snažím metaforickou
formou ukazovat hlubší věci, na které v dnešní době není čas, a jak zjišťuji, ani o ně není
zájem,bohužel,“ dodává Lucie.
Má veřejnost možnost vidět někde práce
této mladé grafičky? „Mám za sebou už více
než desítku výstav v menších i větších
městech, například v Olomouci, v Praze,
Českých Budějovicích či Rakovníku. Za
poměrně prestižní zkušenost považuji společnou výstavu, na kterou mne přizvali surrealisté. Surrealismus se mi líbí, dá-li se to o
surrealismu tak říct, ale sama se za surrealistku nepovažuji, nebo ano? Možná,

„Kresbě a grafice se věnuji v podstatě už od
dětství. Moje první veřejně vystavené práce
byly nějaké muchomůrky, ale už ani nevím,
pro koho jsem je vyráběla, je to dávno, byla
to asi nějaká soutěž pro mateřské školky,“
směje se a vzpomíná na své začátky mladá
žena.
„V průběhu času jsem si kreslila spíš jen tak
pro zábavu,bez vnitřního určení. Intenzivně
se kresbě věnuji tak osm let. Technika, kterou používám, je kombinovaná, a sice tuš,
pastelky a pastel. Důležitá pro mne je barva

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV
DO PÁTKU 9. ŘÍJNA
JINDŘICH ŠTREIT – FOTOGRAFIE
OD STŘEDY 14. ŘÍJNA
APLAUS 2008 VE FOTOGRAFII

V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49, PROSTĚJOV
VÁS ZVE NA VÝSTAVU

VLADIMÍR
KLUSÁČEK

OBRAZY

VERNISÁŽ SE KONÁ
VE ČTVRTEK 8. ŘÍJNA
V 17.00 HODIN
OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12
TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761

KK Duha
….někdy…. Na výstavu v Prostějově teprve
čekám. Ráda bych své práce představila v
dohledné době v některých veřejností hojně
navštěvovaných prostorách, nemusí to být
přímo galerie či muzeum, uvidíme, něco
mám rozjednáno, ale ještě o tom nechci
mluvit. Věřím, že to vyjde a určitě dám pak
veřejnosti vědět,“ slibuje Lucie.
Na některé její práce se však můžete podívat
už nyní na http://www.lucie-leonidas.
com/lucie.
-red-

Školní 4, PV

OD PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA
SVATOPLUK BENEŠ
- obrazy, akvarely
Vernisáž: 5.10.2009 v 17.00 hodin.
Výstava je otevřena 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 klubových akcích. Výstava potrvá
do 28. 10. 2009.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V průběhu října si stále mohou návštěvníci
Informačního centra pro mládež Prostějov
prohlédnout v prostorách Galerie pro duši (v
budově Cyrilometodějského gymnázia)
výstavu fotografií z projektu „Medley of
Musical Cultures“, který proběhl ve dnech
20. – 27. července 2009 ve Vilémově u Olomouce a kterého se účastnila vedle skupiny
z Polska, Bulharska a Rumunska také skupina mladých lidí z Prostějova.
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Apollo 13
PÁTEK 2. ŘÍJNA
21.00 SICK & TWISTED d´n´b party
Dj´s: CRACKENN, PAOLO MERCY,YOU 2 >>>>
YTP <<<<<< DAFFY (Drtek.cz)
..... VISUALISATION BY VJ U´666

SOBOTA 3. ŘÍJNA
19.00 Dirty rock'n'roll night 2
Goro - indie rock'n'roll / Praha
Empty Hall of Fame - hardcore-dance music / Libina
Durchumdurch - dark'n'roll / Prostějov
Vada materiálu - deep underground / Křenůvky

PÁTEK 9. ŘÍJNA
19.00 SOUNDS OF THE GRAVE
vol. III
20:00 ADOR DORATH /black metal, Český Těšín/.
21.00 SMASHED FACE /deathcore, Brno/.
22.00 DISFIGURED CORPSE /grind, Ostrava/.
23.00 FROM BEYOND /brutal doom, Prostějov/
24:00h MENTALLY CORRUPTED /Uherské Hradiště, hc-death/.
VSTUP: 90,-

SOBOTA 10. ŘÍJNA
21.00 BASE d´n´b party
Dj´s: SAYKO, ALLEKI, JOSE24 and guest....

PÁTEK 16. ŘÍJNA
19.00 FAST FOOD ORCHESTRA
Jedna z nejlepších českých ska kapel přijede v rámci
tour k novému albu "Utsuki" poprvé do Prostějova!
Pražskou kapelu Fast Food Orchestra, která míchá na
pódiích do skákavého ska také dancehall, reggae nebo
hiphop, podpoří svým nezaměnitelným hlasem známý
pražský MC KARY! V rámci "Ska párty roku" zahrají
i prostějovské hvězdy ska hudby Main Street Ska Band.
Oblíbené ska se vrací po čase znovu do Apolla a to v té
nejlepší podobě - je jen na vás, jestli tam budete i vy...

SOBOTA 17. ŘÍJNA
21.00 CLICKINQ "SPECIAL"
djs: RICO CASAZZA (Archipel Records/London),
Kaolin Djs (cz)....
Od posledního, tedy prvomájového Clickinqu uplynula spousta vody a je tedy na čase rozvibrovat sound
system prostějovského Apolla 13 v rovnějších beatech.

Barákova 12, PV
Londýnský talent, dj a věhlasný producent RICO
CASAZZA, který má na kontě více než 14 releasů a
hraní po nejlepších londýnských klubech příjíždí prezentovat jak on sám říká "techno-electroasoustic-psychedelic sound", podporovat ho budou KAOLIN DJS
(s-o-s/phonoline/.cz) Těště se na dekorace, special projekci a další vychytávečky. které k party Clickinq neodmyslytelně patří!

PÁTEK 23. ŘÍJNA
19.00 UDG - AUTOPORTRÉT
TOUR 2009
UDG, jedna z našich bezesporu koncertně nejaktivnějších skupin, se počátkem října rozjede na Autoportrét
Tour. Jak je zřejmé již z názvu, bezmála dvouhodinový koncertní program bude tentokrát postaven především na skladbách z novinky, třetího studiového alba
UDG, Autoportrét. Setlist samozřejmě ale neopomine
ani žádný z osvědčených hitů jako Motýl, Hvězdář,
Kurtizána nebo Piloti. Koncerty UDG bude po celé
turné zahajovat karlovarská skupina Liwid, která v
minulosti předskakovala např. Kryštof, Ewe Farne či
The Prostitutes.

SOBOTA 24. ŘÍJNA
21.00 URVEME STROP vol. 1
(Betonové krele)
Dyscutabyll + Live Band (Paul Black - Hannibal
Lecter; Tommy, Jakub - Head Off). DJs: Malda,
Lilek. Beatbox: Skáčko, Zelda
Akce plná ostrých rytmů, tvrdých pohledů a urvaného stropu... změna programu vyhrazena!
VSTUP: 50,-

PÁTEK 30. ŘÍJNA
19.00 HANNIBAL FEST
HANNIBAL LECTER - hardcore-nu-metal / Kojetín.
SCREAM OF THE LAMBS - hardcore-metal / Česká
Lípa.

SOBOTA 31. ŘÍJNA
21.00 SWAMP classic drum&bass
session
Dj´s: KUMITE, SHIWAZZ, SETHI, OTO...

NEDĚLE 1. LISTOPADU
LACO DECZI

NEJLEPŠÍ ČESKÁ SKA KAPELA
ZAHRAJE V PROSTĚJOVĚ
Klub Apollo 13 zažije v pátek 16.10. koncert, který se jen tak neopakuje. Poprvé
přijede do Prostějova kapela Fast Food
Orchestra, která už po 10 let objíždí koncertní pódia a proslavuje jamajský
hudební styl ska, ve kterém patří v Česku
mezi nejlepší.
9-členná kapela z Prahy přijede v rámci
turné ke svému novému albu „Utsuki“, které
den předtím pokřtí v Brně. Album, které je
už čtvrté v řadě, směřuje stále více ke stylové
rozmanitosti kapely. Styl ska s česko-anglickými texty obohacují o dávku dancehallu,
reggae, rocksteady nebo hiphopu.
Kapelu podpoří svým hlasem slavný pražský MC Kary a jako předkrm zahrají prostějovští talenti v oblasti ska hudby Main Street Ska Band.

Mìstské divadlo
ČTVRTEK 8. ŘÍJNA
19.00 IRSKÉ BALADY
VĚRA KLÁSKOVÁ
Věra Klásková vystupuje sólově. Je také překladatelkou, což úzce souvisí se zájmem o irské, skotské a
anglické písně, z nichž jsou sestaveny i dosud vydané
kompaktní disky. Tyto projekty obsahují věci velmi
známé i unikáty pocházející z folklorních sbírek a
autentických zdrojů.
Silnými zbraněmi Kláskové jsou komorní kultivovaný projev, pěvecký výraz a citlivě respektovaná
atmosféra textu písně, která je umožněna dobrou znalostí jazyka. komorní koncert - mimo předplatné
Vstupné 120, slevy 60 Kč
- přednáškový sál

STŘEDA 21. ŘÍJNA
19.00 POSTAVME ŠKOLU
V AFRICE
BENEFIČNÍ KONCERT
Pořádá Člověk v tísni a Junák
Vstupné dobrovolné

- mimo předplatné
- přednáškový sál

ÚTERÝ 27. ŘÍJNA
19.00 MIRO ŽBIRKA

Vojáèkovo nám.1, PV, tel.: 582 333 390
ACOUSTIC TOUR 2009
Hosté: Martha, Magdaléna Šalamounová
- mimo předplatné
Vstupné 290, 310, 330 Kč
- divadelní sál

PÁTEK 30. ŘÍJNA
19.00 SLAVNOSTNÍ KONCERT
KE STÁTNÍMU SVÁTKU ČR
Antonín Dvořák:
Koncert pro violoncello a orchestr h moll
Symfonie č. 9 e moll „NOVOSVĚTSKÁ“
Moravská filharmonie Olomouc
Dirigent: Petr Vronský. Sólista: Tomáš Jamník – violoncello.
Koncert se koná za podpory Olomouckého kraje
- 1. abonentní koncert
Vstupné 120, slevy 60 Kč
- divadelní sál

SOBOTA 31. ŘÍJNA
19.00 JOSEF LAUFER – 70 LET
Koncert k životnímu jubileu
Moderuje: Petr Salava.
Pořádá Karel Riegel production - mimo předplatné
Vstupné 290 Kč
- divadelní sál

ŽBIRKA PŘI SVÉM PRVNÍM AKUSTICKÉM TURNÉ
PO DIVADLECH PROSTĚJOV NEVYNECHÁ
Songy Čo bolí, to prebolí, Atlantida, Denisa,
Biely kvet, Zažni, Balada o poľných vtákoch
a mnoho dalších čekají na návštěvníky koncertu Mira Žbirky, který se v Městském divadle v Prostějově uskuteční v úterý 27. října v
19 hodin. Kromě nejoblíbenějších skladeb
Žbirka představí i čerstvé novinky. K hostování přizval tento legendární slovenský zpěvák a skladatel zpěvačky Marthu a Magdalenu Šalamounovou.
Pro historicky první akustické turné se Žbirka rozhodl po květnovém veleúspěšném
koncertu před vyprodanou Smetanovou síní
Obecního domu v Praze. Do posledního
místa nabitý sál tehdy odměnil dlouhým
aplausem doslova každou píseň.
„Vždycky jsem chtěl posluchačům ukázat,
jak vypadal třeba Biely kvet, když jsem ho
složil. Jen s klavírem, který se pak v nahrávce vůbec neobjevil. Nebo Atlantida. Každá
nová píseň se totiž rodí s notami pro jeden
nástroj, zpravidla klavír nebo kytaru. Studi-

ové nahrávky, které jsou nakonec slyšet z
rádií, už jsou vyfešákované, zaranžované,
celkové vyznění skladby trochu pozmění,“
objasnil Žbirka své pohnutky, které ho inspirovaly ke šňůře koncertů Acoustic tour 2009.
Punc exkluzivity a výjimečnosti koncertům
podle slov manažerky projektu Hany Petřinové dodají místa konání, jimiž jsou převážně divadelní sály po celé republice. „Jsme
rádi, že se nám podařilo zařadit do výčtu
sedmnácti pořadatelských měst,“ uvedla
ředitelka Městského divadla v Prostějově
Alena Spurná. „Domnívám se, že koncert se
svým vyzněním přiřadí k silným zážitkům, s
nimiž lidé odcházeli z nedávných koncertů
skupin Chinaski nebo Kryštof s Richardem
Krajčem.
V roce 1982 se Miro „Meky“ Žbirka stal
prvním slovenským Zlatým slavíkem a po
Waldemaru Matuškovi byl druhým, kdo
dokázal v této prestižní anketě porazit Karla
Gotta.
-eze-

Pěvecký sbor EXAUDI při Farním sboru Českobratrské církve
evangelické v Prostějově
zve všechny milovníky duchovní hudby na koncert

Pocta Petru Ebenovi
který se koná dne 11. října 2009 v 17 hodin
v modlitebně sboru ČCE Kollárova 6, Prostějov

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

Koncert Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby
čtvrtek 15.10. 2009 v 19.00 hod. Vstupné: 200, 180 Kč
Předprodej: 582 333 003, produkce.sdpv@centrum.cz
www.sdpv.cz
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NAD NOVOU KNIHOU JANA PŘIDALA
V novodobých dějinách naší země je jen
málo tak pohnutých období, jako jsou
léta kolektivizace venkova v padesátých
letech 20. století.
Toto období je sledováno v řadě historických prací, vyšly i sborníky a různé paměti.
Komunisté v tehdejším Československu
nekriticky sledovali sovětský vzor a dokázali totálně rozrušit historické,sociální a majetkové vazby venkovského obyvatelstva.
Čeština přejala ruské slovo kulak, které
označovalo v našich podmínkách nepřítele
kolektivizace, rolníka, který vlastní větší
výměru půdy. Orientačně to bylo zpočátku
15 ha, ale kulakem mohl být označen kdokoliv, kdo se znelíbil vládnoucí moci.
Prvním úderem proti kulakům bylo stanovení takových dávek, aby je rolníci nemohli
plnit. Pak je bylo možno obvinit ze sabotáže
a dalších deliktů. Následovaly tresty, léta
věznění, nucené vystěhování z rodné obce,
ztráta střechy nad hlavou, společenská diskriminace, vojenská služba u PTP a další
tvrdé zásahy proti nevinným lidem.
Tak se i v Československu realizovala Stalinova výzva z roku 1929. že kulaci musí být
likvidováni jako třída. Výsledkem byla
úplná likvidace selského stavu u nás.
Jan Přidal ve své knize Konec selského
stavu na Olomoucku popisuje na konkrétním materiálu osudy jednotlivých rodin v
různých obcích na Olomoucku. Navazuje
tak na svoji knihu Konec selského stavu na
Prostějovsku.
Budiž tu předesláno, že Jan Přidal je k
podobné práci vybaven v mnoha směrech
jedinečným způsobem. Byl a je sedlákem s
vroucím a hlubokým vztahem k rodné půdě
a k selské práci. Sám stál za pluhem, oral a
sil a znal všechny potřebné práce. Je to
ovšem také člověk nadaný velkou citlivostí,

která se projevuje i v jeho písmácké poezii,
v prostých ale dojímavých verších o všem,
co hluboce prožil a co už vtělil do knihy
poezie s příznačným názvem Můj domov.
Kniha, o níž tu chceme informovat, má
úvodní kapitolky, jakýsi stručný historický
exkurz, ale hlavním přínosem jsou autorem
vyhledané a ověřené prameny o konkrétních
obcích a konkrétních osudech, z nichž
mnohé by vydaly na román.
Kniha je doplněna jmenným přehledem
persekvovaných rolníků v olomouckém,
přerovském, kojetínském,hranickém a litovelském okrese a v autorovi nejbližším prostějovském okrese.
Je to smutné čtení o lidech, kteří byli
vyhnáni z rodného gruntu, z rodné dědiny a
přesídleni do pohraničí. Děti kulaků nesměly studovat a byly různými způsoby perzekvovány. Stalo se, že děti musely vyrůstat
bez rodičů, protože oba rodiče skončili v kriminále.
V knize je na jednotlivých osudech přesvědčivě ukázán mechanismus prosazování
kolektivizace totalitní mocí. Dokumentární
hodnotu knihy zvyšuje obrazový doprovod
a doslovná citace z výpovědí pamětníků,
svědků těch pohnutých dob.
Přidalova kniha je poučným čtením. Je to
svědectví člověka, který sám na vlastní kůži
prožil to, o čem píše. Mnohé z těch, o nichž
podává svědectví, znal osobně. Na vlastní
oči viděl bezpráví páchané na těch, kteří byli
označeni hanlivým slovem kulaci.
Kniha oslovila i spisovatele Ludvíka Vaculíka právě uvedením konkrétních tragických
lidských osudů.
Pro uchování historické paměti jsou knihy,
jako je právě ta Přidalova, nezbytnými prameny pro další studium a pro tolik potřebné
poučení mladé generaci.
Václav Kolář

KRUMSÍŇANKA – „CESTIČKOU DO KRUMSÍNA“

Kapela Krumsíňanka vydala před
časem své debutové CD, které nyní
nabízí veřejnosti. Kdo je ale „Krumsíňanka“?
Domovem dechové hudby Krumsíňanka je
východní úpatí Drahanské vrchoviny, kde
leží, uprostřed krásných lesů a širých lánů,
malá moravská vesnička Krumsín.
Kapelu založil v roce 2006 její kapelník,
muzikant a velký milovník dechové hudby
Karel Zádrapa. Uměleckým vedoucím je
Zdeněk Pella, zástupce ředitele ZUŠ Prostějov.
Krumsíňanka se v necelých třech letech své
existence stala členem Sdružení dechových
orchestrů České republiky, vystupovala na
několika festivalech – Rymice, Žváčkova
Konice, Lidečko, Pravečkův Lanškroun,
Flora Olomouc apod.

Kapelu tvoří 18 členů střední a mladé generace. Společně prostřednictvím moravské
dechovky se snaží rozdávat radost a dobrou
náladu svým posluchačům. Kapela hraje
také skladby moderního charakteru upravené pro dechové obsazení. Hlavní repertoár tvoří skladby moravských skladatelů.
Své první CD s názvem „Cestičkou do
Krumsína“ natáčela kapela ve studiu „Tonstudio Rajchmann“ v Dolních Bojanovicích. Znějí na něm skladby moravských
autorů, kdy něžná slova o lásce a milování
vystřídá temperamentní tango, waltz či
nestárnoucí swing. Uměleckou stránku naší
nahrávky rovněž pomáhal tvořit prostějovský muzikant a skladatel Štěpán Chromý.
Věříme, že repertoár skladeb potěší a zahřeje srdéčka všem posluchačům a fandům
dechové muziky!

PŘEDSTAVUJEME NOSITELE
CENY MĚSTA PROSTĚJOVA 2008
Panu RNDr. Jiřímu Prudkému byla cena
města Prostějova 2008 udělena za dlouholetou publikační a vzdělávací činnost v
oblasti astronomie.
Pan Jiří Prudký má původ v samotném
srdci Žďárských vrchů, ale 40 let pracovního působení v Prostějově ho transformovalo na Hanáka.
Za svůj dosavadní profesní život prošel
pouze dvěma zaměstnáními, z nichž to
druhé vykonává dodnes: – ředitel Lidové
hvězdárny. Do této organizace vnesl řád a to
jak v oblasti popularizace vědy tedy nabídky veřejnosti, tak i v oblasti odborné.
Na území Olomouckého kraje je prostějovská hvězdárna jedinou institucí tohoto typu
s profesionálním obsazením. Snad zmíněný
původ v chudém kraji vede k jeho tvrdošíjnému požadavku na výskyt slova Lidová
v oficiálním názvu hvězdárny i v lidovém
vstupném na ni. Nesplněn však zůstává
jeden jeho letitý sen a to přistavět k prostějovské hvězdárně planetárium.
Bohatá je i jeho přednášková činnost s

akčním rádiusem sahajícím po celé Moravě
i v části Čech. Příležitostně pan Jiří Prudký
pořádá i přednášky v anglickém jazyce pro
zahraniční studenty i návštěvníky hvězdárny.
Text: Martina Drmolová
Fota: Lukáš Andrýsek

PROSTĚJOVSKÝ KONCERT NA POČEST
ALFONSE JINDRY OPĚT V ROZHLASE
Záznam ze slavnostního koncertu ke 100.
výročí narození a 30. výročí úmrtí skladatele Alfonse Jindry, který se před rokem konal
v Městském divadle v Prostějově, odvysílá
Český rozhlas Brno v repríze v neděli 27.
září po zprávách v 15 hodin.
„Prostějovský koncert s Big Bandem
Českého rozhlasu řízeným Václavem Kozlem, s Ivetou Simonovou a Josefem Zímou
moderovaný Alfrédem Strejčkem byl skutečně krásnou a důstojnou vzpomínkou na
prostějovského rodáka, významného skladatele taneční hudby Alfonse Jindru,“ uvedl
dlouholetý vedoucí hudební redakce brněn-

ského rozhlasu Max Wittmann.
Alfons Jindra vlastním jménem Alfons Jindřich Langer se narodil v roce 1908 v
Čechovicích. Skládat začal koncem třicátých let pod pseudonymem Allan, který
po něm převzalo vokální trio Sestry Allanovy. Jeho písně zpívali Yvetta Simonová,
Rudolf Cortés, Milan Chladil, Waldemar
Matuška a další přední čeští zpěváci. Z jeho
tvůrčí dílny vyšly takové hity jako Chviličku
spát , Láska na kolech, Sentimentální, Třistapětašedesátkrát, Už modrej činžák zhas,
Váš dům šel spát či Psáno je ve hvězdách.
-eze-

POZVÁNKA

Dne 3. 10. 2009 v 18:00 hodin se uskuteční
DRUHÁ MEDITAČNÍ HODINA v kostele Milosrdných bratří.
Poetická chvíle osobního ztišení
za částečného doprovodu tiché hudby v šeru kostela.
Jde o cyklus pravidelných meditačních hodin, který se bude konat
vždy první sobotu v měsíci.
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Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci říjnu
ÚSTŘEDNÍ PŘEDNÁŠKA KE 40. VÝROČÍ PŘISTÁNÍ PRVNÍCH LIDÍ
NA MĚSÍCI A K ZAHÁJENÍ SVĚTOVÉHO TÝDNE KOSMONAUTIKY
1. 10. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „APOLLO ZNÁMÉ,
NEZNÁMÉ“. Ne vše najdeme v encyklopediích a tiskových zprávách. Jsou příběhy,
informace a souvislosti, které příliš známé
nejsou – ale které jsou o to zajímavější. Nejinak tomu je i v případě lunárního programu
Apollo. Přednáška nabídne unikátní pohled do jeho zákulisí. Podívejte se na přiloženou fotografii astronauta na Měsíci. Zdalipak víte, že toto je jediná existující fotografie Neila
Armstronga na Měsíci? Proč? Dozvíte se na přednášce. Přednáší: Ing. Tomáš Přibyl
(*1975), Brno – publicista a konzultant v oblasti kosmonautiky a informační bezpečnosti.
Autor řady publikací vydaných u nás i v zahraničí. Sběratel podpisů kosmonautů. Spolupracuje s řadou kosmických středisek a muzejních institucí celého světa. Osobně se setkal s
téměř stovkou kosmonautů. Nositel Ceny města Brna za žurnalistiku a publicistiku (2002).
Osobní stránka: www.kosmonaut.cz, E-mail tomas.pribyl@seznam.cz . Vstupné 20 Kč.
15. 10. 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 přinese některá překvapivá zjištění. Přednáší: ing. Rostislav
Rajchl (*1953), vedoucí Hvězdárny 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 záznamů z kronik. Publikuje v časopisech Kosmos, Astropis, v denním tisku, v archeologických sbornících.
Vstupné 20 Kč. Náhrada za neuskutečněnou přednášku v květnu.
5. – 11. 10. ASTRONOMICKÝ TÝDEN
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena
- od pondělí do pátku vždy od 10. 00 do 16. 30 hodin, kdy jsou mj. nabízeny pohádky pro děti,
- každé odpoledne v 15. 00 hodin na pozorování Slunce. Nutnou podmínkou pro konání
pozorování je bezmračná obloha.
- každý večer ve 20. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.
- v neděli ve 14. 00 hodin na soutěž pro děti.

tel. 582 344 130
5. – 9. 10. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU ŘÍJNOVOU STŘEDU V 15. 30 HODIN, POHÁDKA HRDINA PERSEUS
Perseus jede získat pro svého otce hlavu zlé gorgony, která jim může pomoci proti zlým
nepřátelům. Při cestě domů zachrání i krásnou Andromedu. Všechny postavy této báje
jsou vidět na podzimní hvězdné obloze. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé
osoby a dvě děti 20 Kč.
11. 10. VE 14. 00 HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ „MĚSÍC A APOLLO“
Soutěži bude předcházet povídání o přistání prvních lidí na Měsíci. Děti si prohlédnou glóbus Měsíce a tellurium. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti
20 Kč.
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek, dále 5. – 11. 10.,
vždy od 15. 00 do 16. 00 hodin
NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se s výjimkou 1.
10. a 15. 10. (večerní přednáška) konají každé pracovní pondělí a čtvrtek, dále 5. – 11.
10., vždy od 20. 30 do 21. 30 hodin.
Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před
koncem otevírací doby.
XVIII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Obsahem říjnových schůzek konaných ve středu v 16. 30 hodin bude seznámení s podzimními souhvězdími a se sluneční soustavou.
XXXIX. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Zahájení školního roku 2009/10 se uskuteční ve čtvrtek 8. 10. 2009 v 16. 30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny. 15., 22. a 29. 10. v 16. 30 hodin lekce o astronomických značkách a symbolech.
VÝSTAVY
- KRÁSY VESMÍRU (vernisáž o státním svátku 28. října v 15. 00 hodin)
- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
- ZEMĚ NAŠE PLANETA (V KRESBÁCH DĚTÍ).
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou
jejich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč.
Změna programu vyhrazena.

9. DÍL SERIÁLU O SOUHVĚZDÍ: KOZOROH (CAPRICORNUS, CAP)
Už jste se někdy na neznámém místě a osamoceni báli? Podlehli jste tak říkajíc panice? Pak vězte, že za to mohl Pan, který byl
v Řecku bohem hlubokých hvozdů, pastýřů
i polí. Na jedné straně pohodář, požitkář i
muzikant (hrával dokonce na píšťalu nymfám do tance), na druhé straně však dokázal
svým zjevem nahnat děs a hrůzu. Jak ke
své zvláštní podobě přišel? Když tak jednou s ostatními bohy zase hodoval, přesněji řečeno popíjel, nejvýstižněji chlastal, kde
se vzala tu se vzala nepřátelská, stohlavá!
obluda Tyfon. Obluda to byla natolik
odporná a velká, že do zaječích před ní brali
i bohové. Náskok před obludou se snažili
zvýšit i poněkud nestandardními kousky,
např. tím, že se začali proměňovat ve zvířata. Takovou fintu použil i Pan, který se chtěl
přeměnit v kozla. Jenže nešťastnou náhodou skončil v řece a jeho dolní končetiny se
proměnily v rybí ocas. Vznikl tak prapodivný kříženec, kterého by bylo možné nazvat
třeba mořským kozlem, s bradatou a rohatou kozlí hlavou a s rybím ocasem místo
zadních nohou. Toto nepovedené kouzlo
kupodivu potěšilo Dia natolik, že Tyfonovi
určil jako místo dalšího pobytu prostor pod
Etnou a kozoroha odměnil jeho umístěním
na hvězdnou klenbu. A protože kozoroh
dobře zvládá i náročné výstupy, byl umístěn
do tehdy nejjižnější části ekliptiky, aby tak
symbolizoval na nebi stoupající Slunce
neboli delší dny i vidinu jara. Vždyť vstup
Slunce do znamení Kozoroha je okamži-

kem začátku astronomické zimy, zimního
slunovratu. Zimní slunovrat je astronomický termín a to pro okamžik, kdy Slunce má
vzhledem ke světovému rovníku nejmenší
deklinaci. Neboli snad srozumitelněji, Slunce se při svém zdánlivém pohybu dostane
do nejvyšších jižních zeměpisných šířek a
jakoby se zastaví nad obratníkem Kozoroha
a pak se začne opět vracet přes rovník k
obratníku Raka (tzv. letní slunovrat). A
střídaní ročních dob souvisí se sklonem
zemské osy vzhledem k ekliptice tj. k
rovině oběhu Země kolem Slunce, nikoliv
se vzdáleností Země od Slunce, jak je to
často podsouváno soutěžícím v různých
televizních kláních.
Souhvězdí Kozoroha znali již Babyloňané
a to pod jménem Kozlí ryba. Nejjasnější
hvězda tohoto souhvězdí nese jména Giedi,
Algiedi, Gredi. Podíváte-li se na ni zdravým okem je velmi pravděpodobné, že v
tom místě spatříte poblíž hvězdy dvě, a to i
tehdy, jestliže jste abstinenti. Důvodem je
fakt, že v daném směru se náhodně jeví
blízko sebe dvě hvězdy. Nikterak spolu
fyzicky nesouvisí, na příklad se neobíhají,
jedná se pouze a jen o zdánlivou projekci
dvou jinak daleko od sebe vzdálených
hvězd. Takovým zdánlivým dvojhvězdám
říkáme optické dvojhvězdy. Ta hvězda z
oné dvojice, kterou budete vidět jako
jasnější, je od nás vzdálená 150 světelných
let, ta méně výrazná je vzdálená asi 1300
světelných roků. Mám-li být precizní, pak

musím celou věc ještě zkomplikovat sdělením, že každá ze zmíněných složek je tvořena dvojhvězdou. V souhvězdí Kozoroha

lze mj. nalézt také kulovou hvězdokupu
M30 vzdálenou od nás 24 000 světelných
roků.
Jiří Prudký
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Dne 10. září 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni do
života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města Prostějova
Tereza Vaculková
Filip Bernatík
Robert Vaculka
Eliška Šafaříková
Ondřej Sladovník
Jasmin Ali
Alexandra Pírková
Petr Duda
Tobiáš Rochla
Šárka Doležalová
Krištof Markovič
Tomáš Pavlas
Adam Kočvara
Markéta Paulová
Martin Havel
Klára Švestková
Šimon Vrána
Kristýna Hriníková
Michaela Vorbergerová
Adriana Vystavělová
Barbora Pospíšilová
Martina Pokoráková
Martin Šmehlík
Marek Pokorák
Kristýna Kadlecová
Marek Šimek
Vanessa Skácelová
Jolana Špičáková

MATEŘSKÉ CENTRUM CIPÍSEK OBNOVUJE MIMI-KLUB
A PŘIPRAVUJE PROGRAMY PRO TĚHOTNÉ MAMINKY
Mateřské centrum Cipísek pro letošní
rok připravilo balíček programů pro
těhotné maminky a čerstvé maminky s
miminky.
Po malé přestávce obnovujeme Mimiklub v MC Dvořákova- volnou hernu pro
maminky s dětmi přibližně do 1 roku. Herna
je vhodná pro děti, které ještě nechodí. Přijít
mohou maminky s dětmi volně bez předchozího přihlášení. Jestliže děti po cestě v
kočárku usnou, mohou je v klidu nechat
dospat v kočárku na terase MC a podělit se
o své zkušenosti a nápady s ostatními
maminkami.Volná herna je otevřena každou
středu od 13 do 15 hodin v MC Dvořákova..
Nově zahajuje MC Cipísek od října kurz
předporodní přípravy a těhotenské cvičení. Kurz zahrnuje přípravu na porod a první
dny s miminkem a je vhodné absolvovat ho
společně s těhotenským cvičením.Kurz
mohou nastávající maminky navštěvovat
celých osm týdnů ale i po jednotlivých lekcích, samy a nebo i s budoucím tatínkem.

Pravidelně také bude do programu zařazen
kurz Baby masáží. Ten první proběhne 20.
10. a 27.10.
Baby masáže prohlubují vazby mezi rodiči a
dětmi, pomáhají navázat neverbální komunikaci, děti se učí relaxovat, soustředit, lépe
spolupracují a usínají, jsou odolnější vůči
nemocem.Masáže jsou vhodné i u dětí s
Downovým syndromem, LMD, dyslexie,
dysgrafie atd.
Všechny kurzy povede zkušená porodní asistentka Ivana Pavlíková, která vede obdobné
kurzy v Olomouci.
V rámci mateřského centra nabízíme také
laktační poradnu pro nastávající a kojící
maminky, výživové poradenství a pro
správné kojení MC zapůjčuje odsávačky
mateřského mléka a další pomůcky.
Bližší informace na tel. 602 364 868, 602
364 874 ,mcprostejov@centrum.cz, nebo na
obou pracovištích MC Cipísek - MC sídliště
Svobody 6 a MC Dvořákova 5. Aktuální
informace najdete na www.mcprostejov.cz

Mateřské centrum Cipísek
www.mcprostejov.cz, e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel. 602364868
tel.602364874
MC Dvořákova
MC Sídliště svobody

Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení
úterý 15.00-16.00 a 16.00-17.00 MC Dvořákova od 20.10.
Informace a přihlášky v MC.

Kurz Baby masáží
úterý 20.10. a 27.10. 13.00-15.00 MC Dvořákova
Kurz pro maminky s miminky a těhotné maminky.
Na kurz je potřeba přihlásit se předem.

Mimi-klub- volná herna pro maminky s miminky
do 1 roku
každá středa 13.00-15.00 MC Dvořákova

Pobytový víkend s Cipískem a vílami
pro rodiče s dětmi
9.10.-11.10 Mosty v Lukách- Loučka u Choliny
přihlášky v MC co nejdříve

Burza oblečení a obuvi pro dvojčata
pondělí 5.10. 16.00-17.30, MC Dvořákova
Přijďte prodat i nakoupit!

Podzimní burza dětského oblečení a obuvi
- MC Dvořákova 6.10.-8.10
úterý 6.10.-8.30-16.30 příjem zboží do burzy
středa 7.10.- 8.30-16.30 prodej
čtvrtek 8.10.- 8.30-16.30 výdej neprodaného zboží
Provoz na obou pracovištích MC se v době burzy nekoná.

Kreativní večer pro rodiče- podzimní tvoření
středa 21.10. od 18.00 MC Dvořákova.
Na akci je potřeba přihlásit se předem.
Beseda s dr.Jiřinou Prekopovou 20.10. v přednáškovém sále
Městského divadla - beseda je vyprodána!

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

Německá konverzace pro veřejnost
Chcete si procvičit základy konverzace v němčině nebo si prohloubit své konverzační dovednosti s rodilým mluvčím, a to hravou a zábavnou formou nad tématy, která vás zajímají? Během
října se opět rozeběhne německá konverzace pro veřejnost, tentokrát s Benjaminem Rousem,
účastníkem Evropské dobrovolné služby, který působí v ICM Prostějov. Hlásit se můžete prostřednictvím tel. 582 302 553 (12:00 – 18:00 hod.) nebo přes e-mail: icm@cmg.prostejov.cz.

Sbírej-toner.cz
Až do 30. října 2009 máte možnost zapojit se s ICM Prostějov do ekologicko–charitativně
zaměřeného projektu, SBÍREJ-TONER.CZ. Sbíráním prázdných tiskových kazet, určených k
renovaci, zajistíte peníze pro Domov Větrný mlýn Skalička. Své prázdné tonery, vhodné pro
renovaci, uložte do jakéhokoliv vhodného obalu a přineste je do sběrného boxu v ICM Prostějov, Komenského 17.

Hrou přes bariéry

Hrajete rádi deskové a společenské hry? Pamatujete si na pravidelná herní setkání s Franziskou v minulém školním roce? Letos pro vás chystáme pokračování. Herní odpoledne budou
tentokrát v režii nových dobrovolníků Benjamina z Německa a Umuta z Turecka. Pokud se s
nimi chcete víc seznámit, vyzkoušet nové hry a zasoutěžit si o zajímavé ceny (batoh, společenskou hru UNO SPIN apod.), pak sledujte stránky ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz).
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VZDĚLÁVACÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE - NÁRODNÍ DŮM
ČTVRTEK 15. ŘÍJNA
14.00 SVAZ DŮCHODCŮ,
místní organizace Prostějov
Slavnostní odpoledne k Mezinárodnímu
dni seniorů s hudebním programem
přednáškový sál

SOBOTA 24. ŘÍJNA
8.30 ZPÍVAJÍCÍ RODINA

Pěvecká soutěž
Pořádá agentura BOM-MUSIC
přednáškový sál

NEDĚLE 25. ŘÍJNA
15.00 DEN PRO IZRAEL
Pořádá město Prostějov
- program najdete straně 13
přednáškový sál

CO NOVÉHO V PROSTĚJOVSKÉ AKADEMII III. VĚKU ?!
Není věru žádným tajemstvím, že Akademie III. věku sleduje školní rok, takže i v
Prostějově jsme začali v září.
Ale přinášíme jistou novinku, která bude
probíhat až od října – a je určena těm
návštěvníkům a frekventantům, kteří by
chtěli být ještě aktivnější. Jmenuje se A
III: V – Sami sobě, a přináší menšímu
kolektivu možnost aktivně prožít dvě
hodiny času. 7. října v klubovně Duhy
začíná akce Moje kronika…. Námětem
bude tvůrčí psaní a pod vedením Mgr.
Michala Marka třebas vzniknou zajímavé
vzpomínky z našeho města či okolí.

4. listopadu 2009 proběhne Synfonieta
pro papír, nůžky a lepidlo – a nádherným
kolážím se budeme věnovat s Mgr. Radkou Krahulcovou.
2. prosince se sejdeme v kuchyni ZŠ na
Palackého ulici a budeme kouzlit s tzv.
„prázdným těstem.“ V kuchyni bude
radit paní Marie Pachtová. Nu a některý
podvečer v lednu představíme výsledky
naší práce všem.
Pokud Vás naše nabídka oslovila, můžete
se hlásit na telefonu 582329640 u pana
Čecha, nebo na telefonu 582329623 u
paní Drmolové.
-ič-

VZDĚLÁVACÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE - KK DUHA
STŘEDA 7. ŘÍJNA
9.30 Akademie třetího věku
SAMI SOBĚ - Moje kronika…Zápisky z
mé ulice… Vzpomínání – řada z nás čte
memoáry slavných osobností. Ale i vlastní
vzpomínky mohou být pro ostatní něčím
neopakovatelným…na první hračky, první
školní dny, na první lásky, na každodenní setkávání s městskými figurkami, které dávno
vzal čas, na ulici, ve které jsme vyrůstali….
Společně s Mgr. Michalem Markem si popovídáme o zákonitostech takového psaní, něco
si zkusíme napsat, a pak… můžete psát sami.
Aby se vám lektoři mohli maximálně věnovat, je kapacita omezená počtem 15 účastníků na jeden workshop.

Vstupné 30,- Kč za osobu a dílnu

ČTVRTEK 15. ŘÍJNA
9.30 Akademie třetího věku
KDYŽ SE ŘEKNE: HOMEOPATIE
– lékařská témata jsou v rámci našich
přednášek vždy oblíbená. Téma homeopatie je velmi dvojsečné – pro jedny je
homeopatie uznávanou alternativní metodou léčby, pro jiné je pavědou.
Dnes si poslechneme přednášku příznivce tohoto druhu medicíny – naším hostem
bude MUDr. Eliška Bartlová.
Vstupné: Pololetní průkazka: 75,- Kč;
(bez pololetní průkazky): 30,-Kč.

Tetín 1, Prostějov, tel. 582 360 295

nabízí všem zájemcům
příjemná a zajímavá setkání v rámci

Termín
6.10.2009
úterý

Hod.
14.00

13.10.2009 14.00
úterý
20.10.2009 14.00
úterý
27.10.2009
úterý

14.00

AKADEMIE SENIORŮ

Tématické zaměření setkání
Lektor
Receptář podle zvěrokruhu, J. Grumlíková
ochutnávka.
Vodnář – ryby – beran
Historie i dnešek alkalických S. Smékalová
lázní Skalka.
Ochutnávka pramenů
Suchá vazba
H. Grulichová
– podzimní motivy.
Ukázky výroby.
Zdravá strava spolu s aktivitou, M. Mikulková
klíč ke spokojenosti i ve zralém věku.
Přednáška nutriční sestry

Říjnové přednášky se konají ve II. patře OS LIPKA,
Tetín č. 1, Prostějov.

Blahopřejeme
v měsíci září své jubileum oslavili:

Jindra Kolářová, Prostějov, Zdeněk
Kašpar, Prostějov, Bedřich Kršňák,
Prostějov, Stanislav Šeha, Prostějov,
Antonín Krchňák, Prostějov, Ludmila Drmolová,
Prostějov, Jarmila Vavrušková, Prostějov, Stanislav Jergl, Prostějov, František Kravák, Prostějov,
Miroslav Macík, Prostějov, Josef Dostál, Prostějov, Vlasta Vystavělová, Prostějov, Imrich Bogár,
Prostějov, Anežka Greplová, Vrahovice, Jiří Petráš, Prostějov.
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Alois Kýr, Prostějov, Jiřina Nováková,
Prostějov, Marie Heinzlová, Prostějov,
Stanislav Romanovský, Prostějov,
Emilie Urbancová, Prostějov, Olga Čechová, Prostějov, Ludmila Procházková, Prostějov, Božena
Jánská, Prostějov, Miluše Prokopová, Prostějov,
Marta Šilerová, Vrahovice, Zdeňka Čechová, Prostějov, Josef Hlavica, Prostějov, Rudolf Skopal,
Prostějov, Rudolf Beck, Prostějov, Václav Antl,
Prostějov, Marie Jelínková, Prostějov.
Vlasta Mojžíšová, Prostějov, Zdenka
Horáková, Prostějov, Emília Šínová,
Prostějov, Jiří Zaoral, Prostějov, Jan
Paseka, Prostějov, Rostislav Látal, Čechovice,
Ludvík Novák, Prostějov, Maria Vedmochová,
Prostějov, Ludmila Mlčochová, Prostějov, Bohumil Bureš, Prostějov, František Samson, Prostějov, Václav Štefka, Prostějov.

80

85

Ludmila Pařilová, Domamyslice, Margita Husárová, Prostějov, Ludmila
Drbalová, Prostějov, Rudolf Blumenstein, Prostějov, Věra Sedláčková, Prostějov, Drahomíra Motalová, Prostějov, Vlastislava Čeplová,
Prostějov,Alma Gorošová, Prostějov.

90
91
93
95

Božena Bezděková, Prostějov, Miroslava Hájková, Prostějov.
Marie Dašková, Čechovice, Božena
Šestáková, Prostějov.
Ludmila Julínková, Prostějov, Josefa
Kvapilová, Prostějov.
Růžena Tomková, Prostějov.
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V ŘÍJNU VYSTOUPÍ V KNIHOVNĚ ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI
Po krátké prázdninové odmlce se opět
můžeme v Městské knihovně setkat s významnými kulturními osobnostmi.
Nejprve nás navštíví spisovatelka Marcella
Dostálová (Studánko, má lásko, Balancuj
dál, akrobate…, Malá víla – Cesta za
pohádkou, Babiččiny pohádky), která bude
mít 6. října v 15.30 besedu dětském oddělení, Vápenice 9. Na závěr pořadu předá

Marcella Dostálová cenu vítězům soutěže o
nejkrásnější čtenářský list.
Dalším příjemným hostem bude opět dáma.
Představitelka prostějovského divadelního a
kulturního života, nestorka ochotníků a
vedoucí divadelního spolku Historia Eva
Suchánková. Představí se nám v pořadu
Osobnosti čtou svoje oblíbené knihy, kde
nám netradičním způsobem zprostředkuje

dílo Betty MacDonaldové. 8. října v 17
hodin, MěK Prostějov, Skálovo nám. 6.
Třetím hostem knihovny v měsíci říjnu bude
zpěvák a hudebník Richard Pachman. Ve
svém pořadu představí svou knihu Jak
chutná život. Autorské čtení, besedování a
povídání doplní samozřejmě také malým
hudebním vystoupením. Koná se 23. října v
17 hodin, MěK Prostějov, Skálovo nám. 6.

KNIHOVNA TO NEJSOU JEN KNIHY, ALE I ČASOPISY
Většina přátel literatury zavítá do knihovny
pro svých „ pár “ knížek a odcházejí domů,
aniž by si uvědomili, že kromě vzdělávání a
odpočinku u knih se mohou stejně kvalitně
vzdělávat i odpočívat u časopisů. Čítárna
Městské knihovny v Prostějově čítá více
než 160 titulů periodik, a opravdu je z čeho
vybírat. Na své si přijde zaručeně každý.
Znalí čtenáři si chodí denně přečíst denní
tisk. Šest titulů deníků snad uspokojí všechny čtenáře.
Pro dámy jsou k dispozici společenské časopisy, mezi nejoblíbenější patří např. Instinkt,

Květy, Reflex, Vlasta a Týden. Pro tvůrčí
ruce můžeme nabídnout Burdu, Praktickou
ženu, Sandru atd. Nezapomínáme ani na
pány, jistě si vyberou z titulů Amatérské
rádio, Letectví a kosmonautika, Praktická
elektronika, či z časopisů o počítačích.
Sportovci si mohou přečíst Cykloturistiku,
Turistiku, nebo Muscle Fitness. Cestovatele jistě potěší Koktejl, Lidé a země, Země
Světa nebo National Geographic. Nakonec
bychom chtěli oslovit studenty. Informace,
které v knihách hledají, se dají docela slušně
doplnit informacemi z časopisů. Za všechny

budu jmenovat Pedagogiku, Československou psychologii, Český časopis historický, či Dějiny a současnost.
Toto je opravdu malá ukázka „ velkého “
množství časopisů. Přijďte se sami přesvědčit, že je to pravda! A pokud by se Vám
momentálně nechtělo naši čítárnu navštívit,
nahlédněte alespoň na naši webovou adresu
http://knihovna.prostejov.cz/ - oddělení
Čítárna, kde najdete veškerou nabídku všech
titulů periodik. Zaměstnanci čítárny se na
Vás moc těší.
Marcela Hrádková, knihovnice

SOUTĚŽ O ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO
VIZUÁLNÍHO STYLU KNIHOVNY
3. Další užívání díla bude vázáno oboustran- hách)
nou dohodou mezi autorem a Městskou kni- - představoval určitou vizi.
hovnou Prostějov o užívání díla.
Pokud máte nápad, ale nejste si jistí, jak jej
dotáhnout do konce, nestyďte se přijít do kniDůležité je, aby návrh...
hovny poradit se s námi.
- byl kompletní a komplexní (působil jako Své návrhy posílejte buď elektronicky na
Podmínky soutěže:
celek),
sprava.stranek@knihovna.cz (do předmětu
1. Návrhy musí být původním dílem autora. - byl nezaměnitelný (aby si nás nikdo s napište heslo LOGO) nebo na samostatném
médiu (CD) do MěK Prostějov, Skálovo
2. Návrh musí obsahovat následující prvky: nikým nespletl),
vizuální schéma (barvy, fonty, tvary...), logo, - byl inovativní (knihovna už není jen o kni- nám. 6. MgA. Aleš Procházka, ředitel
orientační systém (směrovky či jiný způsob
navigace, dveřní štítky apod.), schéma
webové prezentace, prezentační materiály
(hlavičkový papír, tužky, tašky, vizitky
apod.), libovolně další obrazové motivy.
Příležitost pro začínající i renomované
výtvarníky a výtvarnice poskytuje Městská knihovna Prostějov. Vyhlašujeme
veřejnou soutěž o zpracování nového
vizuálního stylu knihovny.

SOUTĚŽ FOCENÍ
S KNIHOVNOU

Městská knihovna Prostějov vyhlásila regionální kolo soutěže o nejlepší fotografii s knihovnickou tématikou. Patronem soutěže byl
prostějovský fotograf Bohuslav Pacholík.
Sešlo se nám okolo čtyř desítek fotografií, z
nichž jsme nakonec 15 odeslali do celostátního kola, kde bude o dalším osudu fotografií rozhodovat fotograf Jan Šibík.
Všem soutěžícím děkujeme za příspěvky. V
listopadu se můžeme těšit na výstavu jejich
fotografií v Městské knihovně Prostějov.
MgA. Aleš Procházka, ředitel

SOVIČKIÁDA 2009

8. ročník soutěže, do které přispívají svými
literárními díly děti do 15 let.
Příběhy na libovolné téma, které sami
vymyslely, mohou děti nosit do 3. října na
dětské oddělení Městské knihovny Prostějov,
Vápenice 9. (V čitelné podobě a s vaší úplnou adresou.)
V minulém roce jsme dostali na sedmdesát
příspěvků. Letos doufáme, že jich bude o
něco více. Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhne 26. října ve 14 hodin na dětském
oddělení.

OMLUVA ČTENÁŘŮM

Dne 18. září měl proběhnout pořad s Romanem Štolpou Když už jsme se narodili.
Bohužel pro nemoc jednoho z hlavních protagonistů byl odložen na zatím blíže neurčené datum. Všem, kteří vážili cestu na
představení zbytečně se omlouváme.
MgA. Aleš Procházka, ředitel
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Zdravotnické školství v Prostějově
slaví letos šedesát let své existence.
Ač vlastní oslavy vypuknou až v listopadu, na Střední zdravotnické škole
se na toto výročí připravují už teď.
Prvními dvěma vlaštovkami je představení oficiálního loga, které by se
mělo objevovat při všech akcích týkajících se oslav a prezentacích školy v letošním školním roce, dále pak

Školství
a sociální oblast

vytvoření webových stránek, které se
šedesátin také týkají. Najdete je na
adrese http://szsvyroci.websnadno.
cz, kde návštěvník nalezne něco málo
k historii a současnosti školy, fotogalerii, seznamy absolventů, aktuality
z příprav oslav a také je zde možnost
diskuze.
Tato diskuze by měla být určena
mimo jiné bývalým absolventům, kteří

Kaleidoskop
informací

Volný čas

by se takto mohli zkontaktovat, eventuelně doplnit rubriku absolventských
seznamů, pokud by nalezli nějaké nesrovnalosti a toto sdělit správci webu
ve vzkazech.
Organizátoři oslav přislíbili důstojnost celé akce, žádnou zbytečnou bom-

Sport

bastičnost, ale spíše akci s přátelským
ovzduším a optimistickým duchem.
Škola by chtěla ukázat, že je zralou šedesátnicí, která má svůj šarm a půvab
a za kterou stále stojí za to se otočit
a v případě nových generací ji navštěvovat.
-mm-

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, Prostějov
Tel.: 582342580, mobil : 723005411,
e-mail: lenka.cernochova@mybox.cz,
prostejov@cervenykriz.eu,
www.cervenykrizprostejov.cz
P O Ř Á D Á dne 3. října ( sobota ) a 5. října ( pondělí )
KONFERENCI
na téma: Léčivé energie – Reiki,
sujok a tachyoenergie a PP při mozkolebečním poranění
Konference bude probíhat na OS
ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod
do 13.25
je určena : pro všeobecnou zdravotní
sestru, porodní asistentku, zdravotního
laboranta, nutričního terapeuta, ortoptistu, zubního technika, dentálního
hygienistu, farmaceutického asistenta,
zdravotnického záchranáře, asistenta
ochrany veřejného zdraví a zdravotně
sociálního pracovníka
Akce bude ohodnocena nově dle
kreditního systému vyhlášky MZ ČR
č.321/2008 Sb.
( 4 kredity ) Přednáška je i pro veřejnost !
Přednášející :
Soňa Jahlová, zdravotní sestra, Pros-

30. září 2009

tějov, neurologická ambulance MUDr.
Remla – přednáška o Reiki
Eva Crhonková, zdravotní sestra,
Nemocnice Prostějov, člen skupiny
Agel, odd. Sterilizace
– přednáška o Sujoku
Petr Zavadil, masér terapeut, Prostějov – přednáška o Tachyoenergii
Ing. Lenka Černochová, ředitelka
Oblastního spolku ČČK Prostějov –
přednáška PP při mozkolebečním poranění
Svoji účast potvrďte e-mailem na:
prostejov@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.
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1. září 2009 zahájila provoz mateřská
škola „Cestička“ při CMG. Jejím ředitelem je Mgr. Jaroslav Fidrmuc, vedoucí
učitelkou Zdislava Grmelová, další učitelkou Veronika Valkovičová.
Budova školky se nachází v Prostějově,
na Sídlišti Svobody č.53, v bezprostřední blízkosti rozlehlého parku a základní
školy, v klidné části města.
„Město Prostějov se snažilo Cyrilome-

Školství
a sociální oblast

todějskému gymnáziu pomoci při hledání vhodného objektu pro provozování
křesťanské mateřské školy. Naše úsilí se
podařilo završit pronájmem a dnešním
otevřením školky právě v budově na Sídlišti Svobody, která je v majetku města,“
uvedl místostarosta Pavel Drmola.
„Díky vstřícnosti ministerstva školství,
které zařadilo mateřskou školu pod Cyrilometodějské gymnázium do sítě škol a také

Kaleidoskop
informací

Volný čas

Sport

díky velké podpoře zřizovatele – Arcibiskupství olomouckého – se podařilo připravit vše pro zahájení provozu k prvnímu září
2009. 30. března letošního roku proběhl
zápis, k němuž přišlo více než 30 dětí, přijato pak bylo 25 dětí k celodennímu pobytu,
převažují děti z křesťanských rodin,“ dodal
ředitel CMG Jaroslav Fidrmuc
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ Prostějov

A jak vypadají počty dětí ve všech prostějovských mateřských školách?
K 1. září 2009 funguje v městě Prostějově celkem 20 pracovišť mateřských škol (MŠ), z nichž 18 patřících
pod různá ředitelství (kapacita 1388
dětí) zřizuje město Prostějov, 1 speciální MŠ patřící pod ředitelství Střední
školy, Základní školy a Mateřské školy
Prostějov, Komenského 10, kterou zřizuje Olomoucký kraj a nově zřízená
křesťanská MŠ patřící pod ředitelství
Cyrilometodějského gymnázia a Mateřské školy Prostějov, Komenského 17,
jehož zřizovatelem je Arcibiskupství
olomoucké.
K zápisu do mateřských škol zřizovaných městem Prostějov, který se usku-

tečnil 30. 3. 2009 se dostavilo celkem 553
dětí. Z tohoto počtu bylo přijato 459 dětí,
zbývající děti nesplňovaly mateřskými
školami stanovená kriteria (především
věk či trvalé bydliště v Prostějově). Rodičům dětí, které splňovaly kriteria a nebyly z kapacitních důvodů na zvolenou
MŠ přijaty – viz tabulka, byla nabídnuta
volná místa na jiných MŠ s volnou kapacitou a záleželo pouze na nich, zda budou
nabídku akceptovat.
Město Prostějov rozšířilo od 1. 9. 2009
počet tříd MŠ o jednu třídu v MŠ na Sídlišti Svobody, k dalšímu rozšiřování počtu tříd, o kterém město uvažovalo, pro
nezájem rodičů nedošlo.

Putovní pohár získala ZŠ a MŠ Melantrichova
4. ročník branně-vlastivědné soutěže
V pátek 4. září 2009 se konal ve sportovním areálu ZŠ Dr. Horáka již 4. ročník branně-vlastivědné soutěže, který je
určen pro žáky 2.-5. tříd prostějovských
základních škol.
Soutěž finančně podporuje město Prostějov.
Zahájil ji velitel 102. průzkumného
praporu generála Karla Palečka pplk.
Ing. Pavel Andráško.
Hlavním partnerem soutěže je 102.
průzkumný prapor generála Karla Palečka, který ji zabezpečuje logisticky a organizačně, dále na soutěži spolupracuje
Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje, Městská policie Prostějov, Střední
zdravotnická škola Prostějov, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
a Muzeum Prostějovska v Prostějově.
Soutěžící byli jako každoročně rozděleni do čtyřčlenných družstev podle
věkových kategorií a opět plnili úkoly
na devíti stanovištích. Například museli
odpovídat na ne vždy jednoduché otázky ze zdravovědy, vlastivědy, dopravněbezpečnostní, ukázat, jak umí pracovat
s busolou, a jak umí správně zorientovat
mapu podle světových stran. Dále museli
na čas zvládnout dvě překážkové dráhy, nejvíce je asi po-
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trápil hod granátem na cíl a nakonec je
čekala Kimova hra.
Součástí soutěže byl i doprovodný
program, který měl úspěch u soutěžících
i pedagogického doprovodu, ve kterém
si mohli všichni vyzkoušet různé druhy
zbraní, viděli rozdělaný padák, zahráli si
míčové hry.
Nejlepší tři družstva z každé kategorie byla odměněna medailí, diplomem
a drobnými dárky. Putovní pohár získala
ZŠ a MŠ Melantrichova.
15. září 2009 byli úspěšní účastníci
soutěže spolu s pedagogickým doprovodem na exkurzi na 23. vrtulníkové základně Edvarda Beneše v Přerově.
Odměnou všem organizátorům byly
úsměvy všech spokojených dětí.
Doufáme, že v roce 2010 proběhne již
jubilejní 5. ročník soutěže a bude nám
přát více počasí.
-red-

Mateřská škola
– pracoviště

Počet
přijatých
k 1. 9. 09

Počet
původně
nepřijatých

Rumunská ul. 23

32

Mozartova ul. 43

10

Šárka 4a

19

Dvořákova ul. 5

22

Libušinka 18

28

Žešov 81

Pomoc rodičům
nepřijatých dětí

8

Partyzánská ul. 34

32

Květná ul. 4

17

A. Krále 16

25

Hanačka 3

23

Smetanova ul. 24

26

12 doporučena volná místa
na jiných MŠ

Moravská ul. 30

21

11 doporučena volná místa
na jiných MŠ

Raisova ul. 6

15

2 doporučena volná místa
na jiných MŠ

Ul. 5. května 7

26

1 doporučena volná místa
na jiných MŠ

Mánesova ul. 15

22

22 doporučena volná místa
na jiných MŠ

Husovo nám. 94

24

Sídl.svobody 23/78

80

Fanderlíkova ul. 69

29
459

6 doporučena volná místa
na jiných MŠ

33 doporučena volná místa
87 na jiných MŠ

Dny otevřených dveří Podané ruce, o. s.
Projekt OsA Frýdek-Místek
Nezisková organizace Podané
ruce, o. s., poskytující službu osobní asistence, oznamuje, že se v týdnu od 5. - 9. 10. 2009 budou konat
Dny otevřených dveří v prostějovské
kanceláři.
Služba osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením
a seniorům bez omezení věku a druhu
postižení. Všechny potřebné informace
Vám budou poskytnuty v kanceláři pro
Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský
kraj na ul. Fanderlíkova 393/38 v Pro-

stějově. Od pondělí do čtvrtku v době
od 10:00 - 17:00, v pátek 9. října od 8:00
– 12:00.
V případě dotazů se můžete obrátit
na telefonní číslo 582 331 648 nebo 777
011 034. Srdečně se na Vás teší pracovnice Podané ruce, o. s.
kontakt: Pavlína Dočkalová, PR,
dockalova.pavlina@seznam.cz
Bc. Kateřina Fajstlová,
Podané ruce, o. s., 777 011 034,
osa.prostejov@centrum.cz
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Čekárna transfúzního oddělení Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL, byla před
časem plná městských policistů.
Celkem 15 strážců zákona darovalo nejcennější tekutinu, kterou nelze
uměle vyrobit – krev. Z toho polovina
z nich jsou dárci noví, kteří dnes darovali krev poprvé.
Policisté darovali krev v rámci podpory bezplatného dárcovství krve. Touto
aktivitou chtěli členové policie vyjádřit
skutečnost, že slouží společnosti a občanům nejen v rámci svého povolání, ale
že jsou ochotni darovat i mnohem víc,
a pomoci tak k záchraně zdraví a života
svých spoluobčanů. „V poslední době
pociťujeme nedostatek dárců krve všech
krevních skupin, Rh negativních i pozitivních. V posledních týdnech rovněž
zaznamenáváme nižší počet příchodů
prvodárců a zvyšující se věk osob, kteří
pravidelně cennou tekutinu darují. Proto
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jsme velmi potěšeni, že se zdejší policisté rozhodli rozšířit základnu dárců
krve,"říká primář transfúzního oddělení prostějovské nemocnice MUDr.
Jiří Šlézar s tím, že řada z nich již patří
mezi aktivní dárce krve a pro krátký termín od posledního provedeného odběru
se nemohli dnešní akce zúčastnit.
Dobrovolní zájemci o darování krve
jsou v Nemocnici Prostějov stále vítáni.
Odběry se provádějí každé pondělí, úterý a čtvrtek v době od 6:00 do 8:00 ve II.
poschodí polikliniky na Mathonově ulici. Bližší podrobnosti a podmínky dárcovství lze naleznout na internetových
stránkách www.nempv.cz spolu s možností vyplnění interaktivní přihlášky pro
dárce. Případné informace lze získat také
na tel. čísle 582 315 210 v pracovní dny
od 7:00 do 14:30.
Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu
Agel, tomas.zelazko@seznam.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení Prostějov (OSSZ)
oznamuje, že ve dnech 16. – 23.října 2009 budou všechna pracoviště
oddělení důchodového pojištění a referátu LPS Kostelecká 5, Prostějov
pro veřejnost uzavřena z důvodu stěhování.
Nová adresa pracoviště oddělení důchodového pojištění
a referátu LPS Prostějov:
Újezd 4012/10, Prostějov
(4.poschodí budovy bývalého TELECOMU - naproti prodejny LIDL).
Pracoviště oddělení důchodového pojištění a referátu LPS zahájí
svou činnost na nové adrese v pondělí 26. října 2009. Telefonní čísla
na oddělení důchodového pojištění a referát LPS zůstávají beze změny.

30. září 2009
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Využívejte kapacity obou sběrných dvorů v Prostějově!
SD Průmyslová ul., Prostějov – Vrahovice

SD Anenská č. 11, Prostějov

tel. 725 824 716

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9.00 – 13.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

Provozní doba:
13.30 – 17.00

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00

Využijte i kapacitu sběrného dvora v Průmyslové ulici!

tel. 582 334 711
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
9.00 – 13.30
9.00 – 13.30
9.00 – 13.30
9.00 – 13.30
9.00 – 13.30
zavřeno

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Na sběrném dvoře v Anenské ulici je stále hustý provoz

O pohár starosty města Prostějova

platí v měsíci říjnu 2009, vystřihněte celý letáček
Organizujeme taneční výuku pro děti
už od 2 a půl let v taneční přípravce, až
po dospělé, ve dvou tanečních sálech zrcadlovém a velkém s podiem. Rodiče
mohou na své děti čekat přímo v tanečním studiu, ochutnat naši skvělou kávu
a oddechnout si v nově upraveném
baru, k dispozici je i hrací koutek pro
menší sourozence.
Taneční studio FREE DANCE vyučuje
taneční styly moderna, show dance, jazz
dance, contemporary, hip hop, break dance, gymnastiku, balet a nově i salsu.
Všechny taneční styly, fotky a ukázky
k nim naleznete na www.tsfreedance.
cz.
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FREE DANCE
„Máme
tu
Má
t děti,
děti které
kt é navštěvují
ště jí tat
neční hodiny jednou či dvakrát týdně
pro svoji zábavu a máme i tanečníky,
kteří s velkými úspěchy reprezentují už
několik let město Prostějov na celorepublikových soutěžích. Naše děti můžete vidět na různých dětských i charitativních akcích, pořádaných městem
Prostějov a Olomouckým krajem,“
uvedla Jana Bálešová z taneční školy
FREE DANCE.
Zápis do tanečního studia FREE

V sobotu 29.8.2009 se ve Vrahovicích
v parku "U Floriánka" konaly hasičské soutěže, které formou veřejné finanční podpoDANCE probíhá již od 7. září v EDENU
DAN
Domě služeb ve Vrahovicích), každý
( Do
den od
o 16.00 do 19.00 hodin.
Místa si můžete rezervovat také na
Mí
webových
stránkách www.tsfreedance.
b
cz, kde je k dispozici on line přihláška
i aktuální rozvrh pro tuto taneční sezonu.
Pro informace o zápise, náplni hodin,
rozvrhu je možno volat i p. Janu Bálešovou - mobil 777 725 426. Taneční výuka začala sice už 14.září, zájemci však
mohou nastoupit kdykoliv během září
i pololetí. První hodiny jsou nezávazné
a zcela zdarma!!!
-bal-

ry podpořilo město Prostějov. Dopoledne
soutěžily děti, po obědě dospělí a celé odpoledne završila soutěž veteránů a veteránek se stříkačkami PS8. Soutěž veteránů
se tradičně koná "O pohár starosty města".
Bohužel letos soutěžím nepřálo počasí
a o to byla soutěž náročnější.
Na start se v soutěži veteránů postavilo 5 týmů,
které doplnily veteránky ze Ptení. Loňští vítězové,
domácí borci, bohužel jako jediní pro technickou
závadu nedokončili svůj pokus a tak na ně zůstalo
pouze 5. místo. Nejlépe nástrahy trati zvládli veteráni z Vřesovic, kteří si odvezli domů živé sele a putovní pohár starosty města ing. Tesaře, který jim
pohár osobně předal. Na druhém místě se umístili
závodníci ze Ptení, následováni borci ze Štarnova.
I pokus veteránek ze Ptení se musel divákům líbit
a uzavřel tak celý blok soutěží, které se i přes nepřízeň počasí povedly.
-Miroslav Vantuch-
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Minulý týden 25. - 26.8. 2009 proběhly v Praze - Třebešíně přebory
sportovních center mládeže v dráhové cyklistice. Všechna sportovní centra se přeborů účastnila ve svých nejsilnějších sestavách, a přestože za náš
výběr nemohly nastoupit dvě výrazné
opory Ondřej Vendolský a Ondřej
Tkadlec, počínali si naši mladí cyklisté opět zcela suverénně a v celkovém hodnocení s přehledem zvítězili
s výrazným odstupem před druhou
Plzní a třetí Duklou Praha a obhájili tak loňské prvenství. Není nutné
vyzdvihovat výsledky jednotlivců,
protože všichni naši kluci a děvče podali dobré výkony a výrazně promlu-
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vili do výsledků ve všech kategoriích
i jednotlivých disciplínách. Závodníci
všech kategorií, tj. mladší žáci, starší
žáci, kadeti i junioři, se spolu utkali
v omniových disciplínách (bodovací
závod, vylučovací závod, prvenství na
pásce atd.).
SCM Prostějov reprezentovali na
přeborech tito závodníci: v kategorii
žáků Tomáš Heřmanovský (Uničov),
Luděk Lichnovský (Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc), Jan Čech a Kateřina Uhrová (oba SKC Prostějov), v kat.
kadetů Robin Wagner (SKC Prostějov)
a Jan Urbášek (Uničov) a kat. juniorů
Tomáš Goláň a Jakub Filip (SKC Prostějov).
-red-

VK PROSTĚJOV – pozvánka na extraligu
24.10. 17:00 Prostějov - Slavia Praha
31.10. 17:00 Prostějov - Olomouc

BK PROSTĚJOV - Mattoni NBL – pozvánka

7.10.2009
14.10.200
21.10.2009
28.10.2009

BK Prostějov
BK Prostějov
BK Prostějov
BK Prostějov

- Breda&Weinstein Opava
- NH Ostrava
- BC Kolín
- Basketbal Brno

Pozvánka na hokej – HK Jestřábi Prostějov

2. cyklistický závod škol o
pohár mČsta ProstČjova
PoĜadatel: SKC ProstČjov (cyklistický klub)
SPORTCENTRUM DDM ProstČjov
ěeditel závodu: Petr Ejem (tel. 608 111 622)
PĜihlášky: ejator@seznam.cz
Datum a místo konání: 21.10. 09
Registrace v 8.00 hod., Start závodu v 9.00
hod. KoláĜovy sady (u hvČzdárny)
Podmínky úþasti: jakékoliv fungující kolo (silniþní,
horské, po tátovi i mámČ), bezpeþnostní
pĜilba, vyplnČné prohlášení a chuĢ závodit.
Kategorie: dČvþata D1 5.-6.tĜ. D2 7.-9.tĜ.
chlapci CH1 5.-6. tĜ. CH2 7.-9. tĜ.
Medaile a vČcné ceny pro prvních pČt závodníkĤ
v každé kategorii po ukonþení závodu, pĜed.konec
v 11.00 hod. Obþerstvení pro závodníky zajištČno
NUTRIPRODUCT.
Závod je poĜádán za finanþní podpory mČsta
ProstČjova a programu Zdravé mČsto ProstČjov.

SPORTCENTRUM
DDM ProstČjov

30. září 2009

7. 10
14. 10.
24. 10.
28. 10.

HK Jestřábi Prostějov VHK Vsetín
HK Jestřábi Prostějov HC Orlová
HK Jestřábi Prostějov VSK Technika Brno
HK Jestřábi Prostějov HC Frýdek Místek

TJ Sokol I Prostějov zahajuje
cvičební sezonu 2009-2010
Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov
připravila na novou sezonu program
cvičení pro všechny věkové kategorie od
nejmenších až po ty nejdříve narozené.
Prakticky pro všechny věkové kategorie
od 15-ti do 90-ti let je vhodné kondiční cvičení.
Cvičí se v menším kolektivu každé úterý
od 15.00 do 17.00 hod a čtvrtek. od 15.00 do
16.00. Pro děti předškolního věku u nás organizujeme cvičení, které napomáhají dětem
ve zlepšení koordinace pohybu, rovnováhy,
rychlosti a vytrvalosti. Cvičení rodičů s dětmi ve věku 2 - 4 roky je každé úterý od 17.00
do18.00 hod a cvičení předškolního žactva
ve věku 4 - 6 roků je každou středu od 16.00
do17.00 hod. Tradiční cvičení žákyň a to od
mladších ve věku 8 -12 roků až po starší žákyně, probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek od
17.00 do 19.00 hod.
Zejména pro ženy střední a mladé generace, ale výjimkou nejsou u nás ani cvičící muži, je
každoročně připraven program cvičeni aerobiku a bodystylingu, každé pondělí od 19.00 do
20.30 hod. a čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod. V

programu máme rovněž cvičení „pilátes“ pro
starší ženy. Cvičení je organizováno každé úterý
a čtvrtek od 10 do11.00 hod.
Samostatnou kapitolou zůstává cvičení
jogy, a cvičení břišních tanců .
Kromě těchto cvičení odboru všestrannosti se mohou zájemci o kolektivní sporty
přihlásit do oddílu nohejbalu, zápasu nebo
juda, kde trenéři rádi uvidí chlapce ve věku
od 8 do 10 roků..
Zajímavá je určitě cena pro cvičící, která
činí pro dospělého za období září až prosinec
pouhých 250,-Kč, u dětí a dorostu potom jen
130,-Kč. Přitom po zaplacení tohoto členského a oddílového příspěvku můžete navštěvovat libovolně kterákoliv cvičení.
Co se možná na veřejnosti příliš neví je
skutečnost, že naše jednota má i svůj ochotnický
loutkařský odbor, který má v současnosti
pouze 15 členů. Pro zájemce, kteří chtějí pomoci
tomuto obětavému souboru je vyhrazena doba
v úterý od 18.00 do20.30 hod., kde se přihlásíte
přímo u vedoucí souboru Lucie
Hlačíkové.
starosta jednoty
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Nabídka zájmové činnosti SPORTCENTRUM
DDM Prostějov školní rok 2009/2010
Kmenové pracoviště Olympijská 4:
Název kroužku
Věk
Atletika – přípravka
6 až 14
Badminton
11 až 18
Basketbal dívky
9 až 12
Basketbal chlapci – přípravka
7 až 8
Basketbal chlapci
9 až 12
Cyklistika
8 až 15
Florbal dívky
15 až 19
Florbal chlapci
9 až 15
In-linová školička
od 6 let
Kondiční
14 až 19
Kondiční florbalový kroužek
14 až 19
Kondiční volejbalový kroužek
14 až 19
Kopaná
od 6 let
Posilování
15 až 19
Rekreační basketbal – dívky
10 až 15
Rekreační basketbal – chlapci
11 až 15
Rekreační volejbal
14 až 19
Sportovní
15 až 19
Sportovní gymnastika dívky
5 až 15
Sportovní klub K2
15 až 19
Sportovní tanec
4 až 7
Sportovní tanec
8 až 18
Tenis rekreační
8 až 19
Volejbal dívky mladší
od 12 let
Volejbal dívky starší
14 až 19
Volejbal chlapci
14 až 19
Country tance
8 až 19
Folklórní soubor Valentýnek
8 až 15
Malá škola instruktorů
12 až 19
ODVAZ – adrenalinové sporty (víkendové pobyty) 10 až 19
Plastikoví modeláři
8 až 19
Turistický
8 až 19
Tvoření – pro šikovné děti
8 až 15

Úplata/rok
350,300,500,600,600,300,500,400,400,200,200,200,400,400,400,400,400,400,800,400,200,300,600,400,300,400,400,300,200,200,300,200,400,-

Odloučené praciviště Vápenice 9:
Název kroužku
Věk
Úplata/rok
Mánes FS
od 5 let
300,Mažoretky začátečníci, mírně pokročilí
5 až 7
300,Mažoretky Hvězdičky pokročilí
od 7 let
300,Aerobik
5 až 12
300,Kik Box aerobik
od 6 let
300,HIP HOP
od 12 let
300,Dance Mania
od 10 let
300,Flétna začátečníci, mírně pokročilí
od 6 let
300,Kytara začátečníci
od 10 let
300,Kytara mírně pokročilí
od 10 let
300,Kytara pokročilí
od 10 let
300,Výtvarný ateliér
5 až 10
400,Výtvarný ateliér + příprava k talentovým zkouškám
od 10 let 400,Výtvarné ateliér pro rodiče a děti (různé techniky)od 4 let
400,Výtvarné stvořidlo mladší
5 až 10
400,Výtvarné stvořidlo starší
od 10 let
400,Keramika pro nejmenší začátečníci
5 až 8
600,Keramika mírně pokročilí, pokročilí
8 až 18
600,Keramika začátečníci, mírně pokročilí
8 až 18
600,Keramika pro rodiče a děti
od 4 let
600,Angličtina pro nejmenší
5 až 8
500,Anglický jazyk začátečníci, mírně pokročilí 9 až 18
500,Cvičení dětí
od 6 let
300,RINGO rekreační
10 až 18
300,-
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BADMINTON rekreační
Stolní tenis rekreační
Začínáme se stolním tenisem
FRISBEE rekreační
Míčové hry
Florbal I
Florbal II
Florbal III
Florbal IV
Aikido
Jiu Jitsu a judo
Jiu Jitsu a judo II
Jiu Jitsu a judo III
Jiu Jitsu a judo IV
Karate začátečníci
Karate pokročilí
Sebeobrana přípravka
Pohybová příprava - box
Orientační běh
Rádiem řízené modely aut
Modelář letecký
Elektronika a elektrotechnika
Magic the Gathering
Šachy a deskové hry
Programování C++ začátečníci
Programování C++ pokročilí
Rybáři
Střelecký
Hasičský
Pořádáme pro děti a mládež:

8 až 18
10 až 18
6 až 9
8 až 18
6 až 10
7 až 18
11 až 18
7 až 12
7 až 18
12 až 18
I 8 až 18
8 až 18
8 až 18
8 až 18
8 až 18
8 až 18
8 až 15
od 10 let
8 až 18
10 až 18
10 až 18
10 až 18
8 až 18
10 až 18
10 až 18
10 až 18
8 až 15
10 až 15
8 až 14

300,300,300,300,300,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,600,600,600,300,400,600,600,150,600,100,-

sportovní turnaje
Prostějovský veletrh zábavy
olympiády
turistické akce pro širokou veřejnost tábory pro děti a mládež
Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova jednodenní lyžařské zájezdy
sportovní soustředění pro děti a mládež Indiánská stezka
víkendové pobytové akce pro děti a mládež in-linová školka
*** www.sportcentrumddm.cz ***
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Sportcentrum – DDM, Olympijská 4, 796 41 PROSTĎJOV
www.sportcentrumddm.cz
Bližší informace:

Mgr. Tereza ZajíĀková,
tel.: +420 582 332 297, +420 603 259 842
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

Datum konání: sobota 10. Ģíjna 2009
Odjezd:

sraz v 7:30 hod. na parkovišti u supermarketu Albert u hlavního
autobusového nádraží.

Návrat:

pĢibližnď v 17:00 hod.

Cena:

99,- KĀ – v cenď je pouze doprava (pro Āleny ZÚ Sportcentra – DDM
sleva 49,- KĀ)
Ostatní ceny:
jeskynď:
zámek:
hrad:
muzeum:

Program:

dospďlý
160,- KĀ
85,- KĀ
30,- KĀ
20,- KĀ

dítď (student)
80,- KĀ
55,- KĀ
20,- KĀ
10,- KĀ

dĪchodce
130,- KĀ
55,- KĀ
20,- KĀ
10,- KĀ

Hlavním bode programu je exkurze v Punkevní jeskyni a prohlídka propasti
Macocha. Z Moravského krasu se pak pĢesuneme do Boskovic, kde bude možnost
obďda, následnď pak prohlídka tamďjšího zámku. Po ní si pak zájemci mohou
prohlédnout boskovický hrad nebo navštívit Muzeum Boskovicka.

S sebou:
 evropský prĪkaz zdravotního pojištďní
 slevové prĪkazy (studentsky, ZTP, Ālena ÿSOP apod.)
 vhodné obleĀení

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Olomouckého kraje o.s.,
regionální pracoviště Prostějov

PARTY

a
Poradna pro uživatele sociálních služeb
si Vás dovolují pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY:
středa 7.10.2009 od 8:00 do 17:00 hodin
KDE:
Kostelecká 4165/17, Prostějov

Kupte si sud
a půjčte si
výčep od nás!
Zapůjčení výčepního zařízení jen
za 100 Kč na víkend.

Nutná rezervace
na tel. 582 333 612

K dostání pouze
ve značkové prodejně
Rodinného pivovaru
BERNARD

10,90 Kč
ZNAČKOVÁ PRODEJNA:
Drozdovice 1031/12
Prostějov

KONTAKT:
E-mail: prostejov@bernard.cz
Tel.: 582 333 612

Neváhejte s nákupem vánoèních
dárkù a podívejte se na naše
stránky www.hracky-sport.cz

NABÍDKA ZNAÈKOVÝCH HRAÈEK
A SPORTOVNÍCH POTØEB
Garantujeme nejnižší ceny

Hraèky a baby program

a dále znaèky Piatnik, Bonaparte, Mehano, Lexibook, Vista, Intex, Horseland, Playmobil, Bruder, Smoby,
Klein, Supermag a další…
na své si pøijdou i fanoušci Cars, Barbie, Camp rock, Bold, Bratz, High School Musical, Hannah Montana,
Hello Kitty, Scooby-Doo, Spiderman, Power Rangers, Transformers a další…

Školní potøeby

Sportovní potøeby

Pokud jste na našich stránkách nenašli konkrétní zboží uvedených znaèek,
jsme schopni Vám jej zajistit také s garancí nejnižší ceny.
Uveïte v objednávce heslo „RL 2009“ a získejte slevu 3% (kromì zboží LEGO).

Lenka Flajsarová | 776 265 743 | www.hracky-sport.cz

OMEGA, spol. s r.o., Havlíèkova 3a, Prostìjov
www.aukce-prostejov.cz
608 535 335, 608 332 292, 608 332 291

AUKCE STAVEBNÍCH POZEMKÙ
Po prázdninové pøestávce opìt zaèaly aukce stavebních pozemkù z majetku mìsta Prostìjova v lokalitì u nové
nemocnice. Využijte možnosti získat plnì zainvestovaný pozemek s možností rychlého zahájení výstavby.
A cena? Ta zùstává stále na úrovni min. 1.300,- Kè/m2. Pokud sledujete nabídku pozemkù v Prostìjovì,
jistì jste zaznamenali, že ostatní nabízené pozemky jsou obvykle nad touto cenou, by jejich kvalita
(reálné vybavení kompletní infrastrukturou) je obvykle nižší. Do aukcí budou pøednostnì zaøazeny pozemky, o
které je reálný zájemce. Neváhejte tedy kontaktovat naši spoleènost, pøípadnì si dohodnìte osobní schùzku.
Tìšíme se na Vás
Ing.arch.Vladimír Erben - jednatel spoleènosti

ROTARY KLUB Prostějov:
Služba mládeži
Rotariáni po celém
světě se řídí základním
heslem „Service above
self “ (Služba druhému
před vlastním zájmem),
což představuje celou
řadu různých služeb a
činností. Jednou z nich,
celosvětově uplatňovanou je „Služba mládeži“.
Co to vlastně je:
Kluby a distrikty prostřednictvím rotariánské
výměny mládeže (Rotary
Youth Exchange) vysílají
a hostí v rámci kulturní a
studijní výměny každoročně na 8000 studentů ve
věku 15 až 19 let, kteří cestují do zahraničí na dobu jednoho týdne až jednoho
roku.
Této služby se aktivně účastní i ROTARY Klub v Prostějově a již několikrát
vyslal i přijal studenty ze zahraničí. V
současné době je prostřednictvím RC
Prostějov jedna studentka na ročním
studijním pobytu v Kanadě.
Pro představení i krátkodobých letních
rotariánských táborů, které jsou o prázdninách pořádány po celém světě (short
term), vyhlásil RC Prostějov soutěž pro
studenty středních škol z Prostějova a
Konice pod názvem „ROTARY a MY“.

Soutěžící se seznámí s posláním a cílem
ROTARY a má za úkol navrhnout projekt, který může RC Prostějov realizovat
v našich podmínkách. Vítězi soutěže klub
uhradí náklady na pobyt na letním táboře kdekoliv v Evropě v hodnotě 30.000,Kč a odmění i další soutěžící peněžitými
cenami. Nad celou soutěží převzal záštitu
Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějova.
Zájemci o soutěž, si mohou vyžádat
propozice u vedení své školy, případně e-mailem na adrese: ladislav.burgr@
seznam.cz . Uzávěrka soutěže je 31. 10.
2009.
MUDr. Pavel Řehánek,
prezident RC Prostějov

Chcete inzerovat v Radničních listech?

Volejte 608 022 023!
Vše ostatní zařídíme za Vás!

Příští Radniční listy vyjdou 28. října,
uzávěrka inzerce je 21. října.

