
Aktuálně Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Radnièní listy
Radniční listy - měsíčník pro město Prostějov vydává společnost Haná Press, s. r. o., Olomoucká 10, 

Prostějov, tel.: 582 333 433,  e-mail: pro@pv.cz. Distribuováno zdarma do každé domácnosti. 

Redaktor: Jana Gáborová, e-mail: jana.gaborova@mestopv.cz. Kultura: Barbora Sedláčková, 

e-mail: pro @pv.cz. Sazba: Haná Press, s. r. o. Tisk: Ringier Ostrava. Registrační číslo: MK ČR E 111 

44. ISSN 1212-8368.

Rok 1968 je nesporně ve světových 

i našich národních dějinách rokem 

výjimečným. Snad na celém světě se 

tehdy něco závažného a mimořádné-

ho dělo.

V USA se výrazně dostalo do 

popředí hnutí za občanská práva, 

zejména boj proti rasové segregaci. 

Mladí lidé vystupovali proti válce ve 

Vietnamu, proti válce vůbec. Mladá 

generace odmítala  dosavadní uzná-

vané hodnoty a autority.Vysokoškol-

ští studenti v Německu nebo Francii 

napadali pracovny ctihodných uni-

verzitních profesorů, permanentně 

probíhaly protesty a stávky. Sorbonna 

byla posléze uzavřena a studenti sta-

věli barikády.

Šířilo se heslo : Nevěř nikomu, kdo 

má přes třicet.

My jsme ovšem žili v  jiném světě, ve 

světě bez demokratických hodnot. Pro-

to jsme každý závan svobody vnímali 

velmi vstřícně a nadšeně, i když to čas-

to byli sami komunisté, kteří přinášeli 

reformní myšlenky.Viditelnou změnou 

bylo vystřídání Antonína Novotného 

Alexandrem Dubčekem. Dubček byl 

sice partajní dítě, ale hovořil jasně a 

přímo. Upřímně si přál, aby socialismus 

měl lidskou tvář. Lidé však chtěli víc a 

chtěli to rychle.Když Novotný abdi-

koval, stal se prezidentem republiky 

generál / ve výslužbě / Ludvík Svoboda, 

nepochybně statečný člověk, v té době 

dvaasedmdesátiletý. Sehraje důležitou 

roli v moskevských jednáních, později 

však již nepůjde proti Husákovi.

Na jaře 1968 se konala nejrůzněj-

ší shromáždění, debaty a schůze. V 

dubnu  vystoupili olomoučtí vysoko-

školáci s požadavkem, aby se vrátil 

profesor Josef Ludvík Fischer, první 

rektor obnovené Palackého univerzi-

ty.  Fischer se skutečně na čas vrátil a 

obnovil své přednášky.

Zatím sílilo opoziční hnutí, ozývaly se 

hlasy po vytvoření pluralitní společnos-

ti s více politickým stranami . Ozývali 

se bývalí političtí vězňové, bývali pété-

páci, všichni, kterým režim těžce ub-

lížil. Akční program KSČ z dubna 1968 

vycházel částečně vstříc těmto lidem, 

ale budování socialismu nepřestalo 

být hlavním cílem vládnoucí garnitu-

ry. Denně se vynořovaly nové případy, 

docházelo k sebevraždám vysokých 

funkcionářů, volalo se po 

obnově vyšetřování smrti 

Jana Masaryka.

-pokračování na str. 4-
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Výběr z usnesení 41. schůze 
Rady města Prostějova, konané 1. 7. 2008
Připojení města Prostějova 
k Evropskému dni bez aut

Rada města Prostějova po projednání s c 

h v a l u j e  v rámci realizace projektu Zdra-

vé město a místní Agendy 21 a postupu dle 

ofi ciální sady Kritérií místní Agendy 21 

připojení města Prostějova k Evropskému 

dni bez aut – 22. září 2008, a  p o v ě ř u j e

starostu města Ing. Jana Tesaře podpisem 

Charty 2008 k Evropskému dni bez aut.

Radary provozované 
městskou policií

Rada města Prostějova po projednání 

p o v ě ř u j e  Mgr. Vlastimila Uchytila, mís-

tostarostu města Prostějova, jednáním ve věci 

stacionárních/mobilních radarů provozova-

ných městskou policií se zástupci Parlamentu 

České republiky (poslanců i senátorů)

s cílem dosáhnout vypuštění ustanovení, 

kterým se ruší oprávnění obecní policie 

měřit rychlost radary z navrhované novely 

Zákona o policii.

Informace o technické 
přípravě rekonstrukce

komunikací na sídl. Šárka

Rada města Prostějova po projednání  

b e r e   n a   v ě d o m í informace o tech-

nické přípravě – rekonstrukce komunika-

cí a parkovišť – sídliště Šárka, u k l á d á   

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucí odboru 

rozvoje a investic, zařadit do návrhu roz-

počtu města Prostějova na rok 2009 pří-

slušné investiční akce.

Zadání veřejné zakázky 
– pojištění majetku města

Rada města Prostějova po projednání 

I. s c h v a l u j e  podmínky vyhlášení 

veřejné zakázky a zadávací dokumen-

taci pro otevřené řízení podle zákona 

č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

nadlimitní veřejná zakázka „Pojištění 

majetku, pojištění odpovědnosti za ško-

du a pojištění vozidel pro rizika povinné-

ho ručení a havarijního pojištění města 

Prostějova“; soutěžní kritéria zakázky a 

stanovuje jejich váhu v % takto: 1. výše 

nabídkové ceny 100 %

Dopravní napojení 
plánované bytové výstavby 

kaskádových domů Prostějov 
– Ke Krasicím

Rada města Prostějova po projednání  

s c h v a l u j e   dopravní napojení kas-

kádových domů Prostějov – Ke Krasicím 

podle varianty č. 4 – okružní křižovat-

kou na severní obslužné komunikaci s 

napojením ulice K. Svolinského na tuto 

okružní křižovatku.

Veřejná fi nanční podpora 
- komise pro mládež 

a tělovýchovu

Rada města Prostějova po projednání 

s c h v a l u j e  poskytnutí veřejné fi nanč-

ní podpory z rozpočtu města Prostějova z 

prostředků nerozdělené veřejné fi nanční 

podpory ve výši  25.000,-- Kč RICARDO – 

RACING TEAM, - na zajištění Memoriálu 

Otomara Malečka (nákup pohárů a cen, 

materiální a technické zajištění, propagace 

akce, startovné, cestovné, ubytování) 

Vyhlášení záměru pronájmu 
NP – dům služeb 

na Olomoucké ulici

Rada města Prostějova po projednání 

v y h l a š u j e  záměr pronájmu 

nebytových prostor o celkové rozlo-

ze 10,97 m2 v domě služeb na Olo-

moucké ulici v Prostějově, za těchto 

podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriální-

ho řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) s infl ač-

ní doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti 

ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní 

správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 

36/7, Prostějov.

Dořešení vlastnictví 
pozemků na sídl. 

E. Beneše – návrh postupu

Rada města Prostějova po projednání  

u k l á d á  Ing. Miroslavu Greplovi, 

vedoucímu odboru správy majetku měs-

ta, zajistit další postup dořešení vlast-

nických vztahů k pozemkům na sídl. E. 

Beneše (více str. 12)

Vyhlášení výběrového řízení 
na pronájem plakátovacích 

ploch na území města 
Prostějova

Rada města Prostějova po projednání  

s c h v a l u j e   podmínky výběrového 

řízení na pronájem 43 kusů plakátova-

cích ploch na území města Prostějova za 

účelem jejich provozu. 

Problematika školství
Usnesení č. 8613:

Rada města Prostějova po projednání

v y j á d ř i l a   vůli pokračovat v pro-

jektu dostavby devítitřídní Základní ško-

ly Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1.

(více na str. 7)

(pokračování ze strany 3)

V Olomouci jsem se setkal s italskými 

studenty, naši kolegové debaty tlumočili, 

ale nemohli jsme si porozumět. Jeden z 

těch studentů dokonce vytáhl malou rudou 

knížku a začal pět ódy na velkého Maa. To 

už bylo na nás trochu silné kafe, podstatě 

jsme se dověděli, že jsme reakcionáři a že 

dějiny dají za pravdu Maovi..

Prakticky denně se něco dělo, lidé byli 

nadšeni ze svobody, mnozí představitelé

strany a vlády se začali obávat, zda se 

jim to vše nevymkne z rukou.Tím spíše 

pak představitelé SSSR a socialistických 

zemí, ovšem s výjimkou Rumunska, o 

Jugoslávii vůbec nemluvě. Dubček dostal 

pokyn ,aby se dostavil k pohovoru do 

Moskvy – a odmítl! Zřejmě to byl prv-

ní případ, kdy někdo ze satelitních zemí 

odmítl příkaz kremelského vládce sou-

druha Brežněva.

Dubček byl varován stranickým vůdcem 

Maďarska J. Kádárem. Setkali se osobně a 

je možné, že Kádár o připravované invazi 

věděl. Kádár ovšem musel mít v paměti 

maďarské události v roce 1956, věděl, čeho 

jsou sověti schopni.

Vážnost situace podtrhlo jednání v Čier-

ne nad Tisou za osobní přítomnosti Leoni-

da Brežněva, snad se však mohlo zdát, že 

jednání přineslo jisté zmírnění napětí.Není 

tu místo pro podrobnější pohled na věc, ale 

celkový výsledek je dobře znám  : v noci z 20. 

na 21. srpna 1968 vtrhlo do Československa  

4 600 tanků, 165 000 vojáků a letadla – ope-

race Dunaj začala. Na invazi se podílelo pět 

zemí, říká se, že účast Maďarska a Bulharska 

byla spíše symbolická.

Četl jsem vícekrát, že šlo o nejmohutnější 

transport vojenských jednotek do zahraničí 

vzdušným mostem, který sovětská armáda 

kdy podnikla.

Co bylo dále, je dobře známé. Českoslo-

venští představitelé byli dopraveni do Mosk-

vy, kde prošli doslova martyriem. Podepsat 

odmítl pouze Fr. Kriegel.

Dne 27.8. přednesl Dubček projev, žádal 

v něm o důvěru občanů a prohlásil, že opat-

ření, která jsou přijata , jsou jen dočasná.

Tisíce lidí odešlo ze země, v níž se usadili 

sovětští vojáci. Pomalu ale jistě začala nor-

malizace.

Dubček poslal olympijskému týmu do 

Mexiko City dopis se slovy: Co se nepodaří 

dnes, může se podařit zítra.

Když jsem se v září 1968 díval v Olomou-

ci na sovětské transportéry, myslel jsem si, 

že je to zlý sen. Nevzpomenu si už, kdy 

Karel Černoch nazpíval píseň Doufám, že 

je to zlý sen, jistě někdy v té době. Přesně ta 

píseň zapadala do mých pocitů.

PhDr. Václav Kolář

Psal se rok  
osmašedesátý  

Ministerstvo vnitra oznamuje, že bylo upozorněno na 

zvýšený výskyt padělků kolkových známek, a proto v této 

souvislosti doporučuje nákup kolkových známek pouze 

u označených nákupních míst. Správním úřadům dále 

doporučuje upozornit na uvedenou skutečnost občany a 

věnovat zvýšenou pozornost kolkovým známkám, jimiž 

jsou hrazeny správní poplatky. 

INFORMACE 
O ZVÝŠENÉM 

VÝSKYTU PADĚLKŮ 
KOLKOVÝCH ZNÁMEK

Kontakt 
na Městskou policii:

tel: 582 402 222
fax: 582 342 338 

e-mail: 
posta@mestopv.cz 
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Členové Rady města 
Prostějova, zvolení 
za Občanskou 
demokratickou stranu 
a  Českou stranu 
sociálně demokratickou  
v souladu s vůlí dalších 
zastupitelů za tyto 
strany, vyjadřují 
společnou vůli  
pokračovat  v úsilí 
o další rozvoj našeho 
města.

V období let 2006 - 2010 chceme dále 

pokročit v řešení problémů, které ovliv-

ňují život našich spoluobčanů. Jsme si  

vědomi, že je správné a nutné navazo-

vat na vše dobré a pozitivní, čeho jsme v 

předcházejících letech společně dosáhli. 

Stejně tak si uvědomujeme, že je potřeb-

né nahlížet na některé otázky a problé-

my novými pohledy s přihlédnutím k 

dosavadnímu vývoji i měnícím se vněj-

ším podmínkám a hledat nové možnosti 

řešení.

Shodujeme se v tom, že musí pokra-

čovat dobré hospodaření města i orga-

nizací, zřizovaných městem. Předpo-

kladem pro takový stav jsou mimo jiné 

dobře sestavené roční městské rozpočty, 

vycházející z reálných možností a sku-

tečných, oprávněných potřeb, rozpočty, 

které umožní v rámci platných předpisů 

prostějovským podnikatelům ucházet se 

o městské zakázky.

Výsledkem dosavadních diskuzí o dal-

ším rozvoji Prostějova je i naše rozhod-

nutí o prodeji městských bytových domů. 

Vyvstává  potřeba další diskuze o fun-

gování městských organizací i rozsahu 

městského majetku. Potřeba těchto úvah 

a diskuzí, které by měly vést ke konkrét-

ním závěrům, je jedním z důvodů, proč 

přicházíme s Programovým prohlášením 

v tomto čase.

Při všech našich úvahách jsme si vědo-

mi skutečnosti, že pro další rozvoj naše-

ho města a zkvalitňování života v něm, 

je potřeba hledat další možnosti fi nanco-

vání – zejména z evropských fondů, stát-

ního i krajského rozpočtu, ale i z dalších 

zdrojů, např.formou rozumného úvěru či 

spolupráce se soukromými investory.

Co se nám doposud podařilo:+ foto 

komunikace Vrahovice

Dokončení oprav Národního domu, 

rekonstrukce části Wolkerovy ulice, 

dokončení velké investice – inženýr-

ských sítí a komunikace ve Vrahovicích, 

uzavření dohody o zřízení pracoviš-

tě – pobočky  Univerzity T. Bati Zlín, 

pokračování rekonstrukce Sportcentra, 

zahájení rekonstrukce Kolářových sadů, 

realizace bezbariérové trasy hl. železniční 

nádraží – střed města a další, přičemž na 

řadu těchto projektů se nám dařilo zís-

kat dotace. Vysoká úroveň komunikace 

s občany zařadila městský úřad na čtvr-

té místo v rámci veřejné správy v České 

republice a v podmínkách Olomouckého 

kraje na místo první.

Čeho chceme 
dále dosáhnout:

Oblast hospodaření města:

- efektivní hospodaření města i jeho 

organizací

- fi nanční rezervy města užít jen pro 

rozvojové investice

- realizovat prodej části městských 

bytových domů

- usilovat o získání dotací z Evrop-

ských fondů

Oblast  rozvoje města: + ilustrační 

foto sídliště

pokračovat v přípravě nového územ-

ního plánu

- zajistit přípravu území pro další  

bytovou výstavbu

- pokračovat v regeneraci sídlišť

- dále věnovat pozornost okrajovým 

částem města

- podporovat aktivity v oblasti cestov-

ního ruchu

Oblast bezpečnosti občanů:

- pokračovat v Projektu prevence kri-

minality, zejména ve vztahu k seniorům 

včetně dalšího rozšiřování městského 

kamerového systému

- usilovat o další rozšíření okrskové 

služby Městské policie

- pokračovat v podpoře dobrovolných 

hasičů

Oblast dopravy: 

- pokračovat  v optimalizaci vnitřního 

dopravního okruhu

- pokračovat ve výstavbě vnějšího 

dopravního okruhu

- pokračovat v přípravě systému par-

kování na území města

- ve spolupráci s Olomouckým krajem 

připravovat dopravní obchvat Prostějova

- realizovat další cyklostezky

- každoročně zajistit opravy a rekon-

strukce chodníků a vozovek

- pokračovat ve zkvalitňování MHD

- 

Oblast životního prostředí:

- výstavba dalšího sběrného dvora 

- další podpora separace odpadů

- pokračování regenerace lesoparku  

Hloučela

- dokončení regenerace Kolářových 

sadů

- rekonstrukce Smetanových sadů

- pokračovat v podpoře environmen-

tálních projektů a aktivit

Oblast solidarity mezi občany:

- pokračovat v budování bezbariéro-

vých přístupů

- podpora organizací, spolků a nadací 

v sociální oblasti

- zpracování Komunitního plánu soci-

álních služeb

- výstavba dalšího Domu s pečovatel-

skou službou (za předpokladu získání 

dotace)

Oblast sportu, volného času, školství 

a kultury:

- podpořit budování pracoviště Uni-

verzity T. Bati Zlín

- s přihlédnutím k dosavadnímu vývo-

ji optimalizovat základní školství

- pokračovat v modernizaci základ-

ních a mateřských škol

- podporovat městská kulturní a spor-

tovní zařízení

- modernizovat městskou knihovnu

- podporovat kulturní, sportovní a dal-

ší volnočasové aktivity zejména mládeže

- podporovat kulturní, sportovní a 

společenské akce, prezentující město

- výstavba mládežnického střediska 

kopané (za předpokladu získání dotace)

- výstavba další městské tělocvičny

Oblast samosprávy a výkonu státní 

správy:

- pokračovat  v procesu zvyšování  

kvality poskytování služeb občanům

- dále zkvalitňovat komunikaci úřadu 

s občany

Rada města Prostějova chce spolupra-

covat při plnění cílů, které stanovila v 

Programovém prohlášení,  se 

všemi spoluobčany.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 
Volební období 2006 – 2010

Ilustrační foto: rekonstruovaná komunikace ve Vrahovicích.
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Proces strategického plánování byl 

v našem městě zahájen již v roce 2005. 

Zastupitelstvem města byl Strategický 

plán rozvoje města Prostějova schválen 

na zasedání dne 22. dubna 2008. Jeho 

základním přínosem je poskytnutí 

uceleného přehledu o možném rozvoji 

města Prostějova až do roku 2015.

Aby byl Strategický plán rozvoje města 

Prostějova účinným a přehledným nástro-

jem, který bude respektovat potřeby obyva-

tel města a koordinovat cíle samosprávy a 

soukromých investorů, musí být pravidel-

ně aktualizován.

Rozpracováním strategického plánu 

dochází k vytváření akčních plánů. Ty již 

reagují na jednotlivé priority a zahrnují 

konkrétní připravované akce a plány jejich 

realizace. První akční plán byl zpracován 

na léta 2006 – 2008. Vedle pravidelného 

vyhodnocování plnění akčního plánu, 

tedy sledování průběhu naplňování pláno-

vaných úkolů, se v současnosti připravuje 

vytvoření nového Akčního plánu na léta 

2009 – 2011 a celková aktualizace Strate-

gického plánu rozvoje města Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova schváli-

lo dne 24. června 2008 složení nové řídící 

skupiny, která bude celý proces aktualizace 

koordinovat. Stejně, jako při vytváření stra-

tegického plánu, bude i jeho aktualizace 

rozdělena do čtyř kritických oblastí. Těmi 

jsou životní prostředí, sociální rozvoj a lid-

ské zdroje, infrastruktura a ekonomika.

Během procesu aktualizace chceme čer-

pat také ze setkání s veřejností, kde se obča-

né budou moci vyjádřit k navrhovaným 

záměrům a případně je doplnit. Budeme 

využívat i již zjištěných potřeb obyvatel, 

které nám přináší projekty Zdravé město 

a místní Agenda 21 nebo započatý proces 

Komunitního plánování sociálních služeb 

ve městě Prostějově.

Rádi bychom však už nyní oslovili oby-

vatele města, aby se na nás se svými námě-

ty k možnému rozvoji města obrátili. Své 

postřehy nám můžete sdělit formou e-mai-

lu na adresu: kamil.janecek@mestopv.cz . 

Nemůžeme pochopitelně slíbit, že se podaří 

realizovat všechny Vaše podněty, ale určitě 

je předáme pracovním skupinám, které 

budou jednotlivé kritické oblasti aktuali-

zace strategického plánu zpracovávat. Za 

veškeré případné návrhy Vám děkujeme.

 Ing. Antonín Zajíček, 

 vedoucí odboru rozvoje a investic

Aktualizace 
strategického plánu

Informace

Již více než 10 let využívají občané města Prostějova sběrný dvůr v loka-

litě U Sv. Anny. 

Je potěšitelné, že odpad, který neskončí v popelnici či kontejneru, pří-

padně v nádobách na tříděný odpad, jsou lidé ochotni odvézt do prostor 

sběrného dvora. 

Jelikož využití stávajícího sběrného dvora je na hranici kapacitních možnos-

tí, přistoupilo město Prostějov k realizaci sběrného dvora odpadu na ulici Prů-

myslová (za čerpací stanicí pohonných hmot v ul. Vrahovické). Stavba, jejíž cel-

kové náklady dosáhnou téměř 15 mil. Kč je realizována za přispění fi nančních 

prostředků z operačního programu „Životní prostředí“, který vyhlásil Státní 

fond životního prostředí ČR. Příslib podpory činí 10,65 mil. Kč. Stavbu reali-

zuje Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.

Samotná stavba areálu je velmi podobná stávajícímu sběrnému dvoru, 

po uvedení do provozu tedy můžete navštívit oplocený areál s betonovým a 

živičným povrchem, po jehož obvodu budou rozmístěny nádoby na různé 

druhy odpadu. Součástí areálu je též přístřešek a uzavřený objekt na nebez-

pečný odpad. Budoucí provozovatel sběrného dvora bude využívat objekt 

pro obsluhu sběrného dvora, případně pro jeho ostrahu v době uzavření. 

Areál je napojen na přípojky vody kanalizace a rozvod nízkého napětí, dále 

je realizováno veřejné osvět-

lení a příjezdová komunikace 

z ulice Průmyslová.  Staveb-

ní práce budou ukončeny v 

měsíci srpnu 2008, sběrný 

dvůr začne fungovat až po 

uvedení stavby do provozu. 

Předpokladem je však mimo 

jiné výběr provozovatele a 

kolaudace stavby. 

   Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Nový sběrný dvůr

Aktualizujte strategický plán.  Foto: archiv 1. srpna 20081. srpna 200866
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Informace k Základní škole Majakovského 
v Prostějově-Vrahovicích

Rada města Prostějova 
se na svém zasedání 
1. července zabývala 
mimo jiné i pokračo-
váním dostavby deví-
titřídní Základní školy 
Majakovského v Pros-
tějově-Vrahovicích. 

„V rámci řešení školství ve městě Pro-

stějov zazněla i možnost ekonomičtější 

varianty dostavby v omezeném rozsahu, 

nicméně rada se přiklonila k pokračování 

již započatého projektu s prvním i druhým 

stupněm. Nepřevážilo tu čistě ekonomic-

ké hledisko, ale i skutečnost, že se jedná o 

jedinou školu v nejvýchodnější části měs-

ta,“ vysvětlil místostarosta Pavel Drmola. 

Dle současných podmínek fi nanco-

vání základního školství, pomocí tzv. 

normativů, jsou totiž devítitřídní školy 

ekonomicky hůře ufi nancovatelné než 

školy osmnáctitřídní (tedy s paralelními 

třídami). V případě devítitřídních škol - 

kdy každý ročník má pouze jednu třídu 

- záleží na vedení školy, jakým způso-

bem je schopno s nižními provozními 

prostředky zajistit jak kvalitní výuku, tak 

provoz školy. 

„U osmnáctitřídních škol se jejich 

vedení lépe daří zajistit vyučujícím 

plné úvazky a jejich aprobovanost, u 

devítitřídních zařízení může v tomto 

nastat problém. Ale znovu bych rád 

zopakoval, že  v případě ZŠ Majakov-

ského ve Vrahovicích děláme maxi-

mum, abychom zde zachovali plno-

hodnotnou devítiletou školu,“ uzavřel 

Drmola.

 Mgr. Jana Gáborová, 

  mluvčí MěÚ v Prostějově

Zástupci společnosti Železárny 

– Annahütte podepsali s představiteli 

města Prostějova v pondělí 23. června 

kupní smlouvu o odkupu zhruba osmi 

hektarů pozemků v prostějovské prů-

myslové zóně. Město získá tímto obcho-

dem částku bezmála 25 milionů korun. 

Investor na pozemcích vybuduje svůj 

nový závod, v němž zaměstná až osm 

desítek lidí, investice do vybudování 

nového podniku se vyšplhají na cca 300 

milionů korun.

„Zájem o investice v průmyslové zóně 

je velký. Právě její rozvoj může do naše-

ho města přilákat i kvalitní pracovní sílu z 

okolních měst a obcí. Díky výdělkům, kte-

ré by se v tomto typu závodu mohly pohy-

bovat až kolem pětadvaceti tisíc korun, 

podle mě umožňují i dojíždění,“ říká 

místostarosta Vlastimil Uchytil (na sním-

ku), který za město smlouvu se zástupci 

Železáren – Annahütte podepsal.

Společnost Annahütte působí ve měs-

tě už od roku 1993 v areálu bývalých 

Železáren Prostějov. Podnik tehdy získal 

německý koncern Max Eicher Unter-

nehmensgruppe v privatizaci od Fondu 

národního majetku. Továrna se zabývá 

výrobou žebírkových drátů a výztužných 

svařovacích sítí. Nyní chce navýšit objem 

stávající produkce a dále ji rozšířit o výro-

bu nových komponentů. -jg-

Annahütte 
v průmyslové zóně 

Aktuálně Informace

Nezapomeňte označit 
své popelnice! 

ZŠ Majakovského Prostějov - Vrahovice.  Foto: Jana Gáborová

Splatnost poplatku za komunální 
odpad byla k 30. 6. 2008. Po tomto 
termínu mají mít občané označeny 
své odpadové nádoby příslušnou 
samolepkou, přičemž označovány 
jsou popelnice o objemu 110, 120 a 
240 l a kontejnery o objemu 1100 litrů. 
Poplatníci, kteří uhradili položku za 
komunální odpad přímo na pokladně 
(finančním odboru) prostějovského 
městského úřadu, samolepku obdrželi 
bezprostředně po zaplacení tohoto 
poplatku. Je třeba, aby ti, kteří platí 

bezhotovostně (bankovním převodem, 
složenkou či formou SIPO), se pro 
příslušnou samolepku dostavili na 
finanční odbor městského úřadu.

 
Provozní doba, pokladna - bu-

dova radnice nám. T.G.Masaryka, 
přízemí, dveře č.1

 Pondělí  8:00-17:00 
 Úterý   8:00-15:00 
 Středa  8:00-17:00 
 Čtvrtek  8:00-15:00 
 Pátek   8:00-12:00
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Od 1.7.2008 do 
31.8.2008 je omezen 
provoz na okružní 
křižovatce 
„U  bývalé Vitany“

Tato okružní křižovatka je nyní 

průjezdná pouze ve směru Prostějov 

- Kralice na Hané na semafory a výjezdy/

nájezdy od/do Bedihoště a od/do ul. Prů-

myslové jsou uzavřeny.  

Jsou zde dva druhy uzavírek: 

- úplná uzavírka jižního a severního 

ramene okružní křižovatky, tj. silnice 

II/367 výjezd i nájezd směr Bedihošť a 

místní komunikace ul. Průmyslová ná-

jezd i výjezd

- částečná uzavírka západního a východ-

ního ramene okružní křižovatky, tj. silnice 

II/367 ve směru do a z Prostějova a silnice 

III/3674 ve směru z a do Kralic na Hané. 

Provoz bude řízen světelnou signalizací.

Důvodem uzavírky je rekonstrukce 

kruhové křižovatky, investorem akce je 

Olomoucký kraj.  

Objížďka jižního uzavřeného ramene 

je zhruba 1700 m, objížďka severního 

uzavřeného ramene cca 2 800 m 

Doprava je odkláněna těsně za vjezdem 

do Prostějova (za vjezdovým ostrůvkem) 

vpravo na komunikaci v průmyslové 

zóně, po které dojede na křižovatku s 

III/3674, na křižovatce odbočí vlevo a 

dojede k okružní křižovatce s uzavře-

nými jižním a severním ramenem, kde 

naváže na původní trasu. 

Z pohledu do ulice Průmyslové pro-

jíždí doprava okružní křižovatku v neu-

zavřeném směru východ – západ a po 

silnici II/367 ul. Dolní dojede na kři-

žovatku se silnicí II/150 na Petrském 

náměstí, zde odbočí vpravo a po silnici 

II/150 ul. Újezd dojede na křižovatku s 

ul Svatoplukova, odbočí vpravo a po ul. 

Svatoplukova na křižovatku s ul. Vraho-

vická na nám Padlých hrdinů, zde vlevo 

a po ul Vrahovické na křižovatku kde se 

za železničním přejezdem opět napojí na 

ul. Průmyslovou. Od Petrského nám. je 

objížďka vedena po silnici II/150.

Po dobu úplné uzavírky využívá veš-

kerá doprava včetně vozidel hasičů, 

záchranné služby a autobusové dopravy 

objízdných tras. 

Jsou dotčeny linky dopravců BODOS 

BUS a.s., KRODOS BUS, a.s., ČSAD 

Vsetín, a.s., a FTL Prostějov, a.s.. 

Po dobu uzavírky je zrušena autobuso-

vá zastávka Prostějov, Železárny v obou 

směrech neboť leží  za jižním – uzavře-

ným ramenem křižovatky. Jako náhradní, 

pro směr jízdy z Prostějova do Bedihoště 

je zřízena zastávka mezi okružní křižo-

vatkou a rampou rychlostní silnice I/46. 

Pro směr do Prostějova je jako náhrad-

ní využita stávající zastávka Prostějov, 

A.S.A., umístěná pod nadjezdem rych-

lostní silnice I/46.

Bez náhrady jsou po dobu rekonstruk-

ce zrušeny zastávky Prostějov, U spalov-

ny; Prostějov, A.S.A. směr OP a Prostějov 

Průmyslová. Dotčené linky MHD č. 9;  

74, 785777 Domamyslice-OP, projíždějí 

svou trasu bez obsloužení uvedených 

zastávek. Jaroslav Pavlíček, 

  odbor dopravy městského úřadu

Dopravní omezení u bývalé Vitany

ilustrační foto opravovaného rondelu

O stručnou odpověď na tuto otázku 

jsme požádali místostarostu města 

Prostějova Mgr. Aloise Mačáka, který 

je mimo jiné odpovědný za odbor 

dopravy.

Naší snahou je postupně docílit maxi-

mální spokojenosti občanů s městskou 

hromadnou dopravou, na kterou tento 

rok Zastupitelstvo města Prostějova 

schválilo částku 17,9 milionů korun. 

Osobně považuji městskou hromadnou 

dopravu za jednu z nejzákladnějších 

služeb pro naše občany, kterou by město 

mělo za přijatelnou cenu co nejkvalitněji 

zajišťovat. Chceme tímto alespoň do ur-

čité míry řešit i složitou dopravní situaci 

ve městě.

Jízdní řády linek MHD jsou při-

způsobovány příjezdům a 

odjezdům linek příměstské 

autobusové dopravy a vlaků. Na zře-

tel jsou brány zejména požadavky na 

dopravu větších skupin občanů, což je 

například doprava žákovská nebo do 

zaměstnání.

Vzhledem k množství různých po-

žadavků při sestavování jízdních řádů 

není objektivně možné vyhovět všem. 

Především z tohoto důvodu upřed-

nostňujeme požadavky podložené vět-

ším počtem žadatelů. Je tak zachován 

jeden z aspektů této dopravy, která 

by měla být hromadná. Významnější 

změny jízdních řádů MHD v Prostějo-

vě jsou připravovány na září 2008.

Městskou hromadnou dopravu za-

jišťuje pro město Prostějov firma FTL 

– FIRST TRANSPORT LINES, a.s. 

Nyní je na základě požadavků města 

provozováno 15 linek, které zajišťuje 

22 autobusů, z toho osm ekobusů, na 

které přispělo i město Prostějov. Auto-

busy MHD jsou poháněny stlačeným 

zemním plynem. Vzhledem k této 

skutečnosti je tato doprava ekologická 

a šetrná k životnímu prostředí.

Především na základě připomínek 

občanů je nezbytné aktualizovat jízd-

ní řády. Z tohoto důvodu budu velmi 

rád, když své připomínky, návrhy a 

podněty k MHD a jízdním řádům 

budete adresovat mně osobně nebo 

na odbor dopravy Městského úřadu 

v Prostějově. Opět však požádám naše 

občany, aby uváděli svoji kontaktní 

adresu i telefonické spojení pro pří-

padné upřesnění svého požadavku 

nebo osobní jednání.

Na závěr si dovolím využít této možnos-

ti a poděkovat všem občanům, kteří se na 

mě v minulém roce obrátili se svými návr-

hy, připomínkami a podněty k problema-

tice městské hromadné dopravy a jízdních 

řádů.

Na Aktuální téma: Připravované změny v MHD od září 2008

‘
Naší snahou je postupně 

docílit maximální spokojenosti 
občanů s MHD. 

Mgr. Alois Mačák, 
místostarosta města Prostějova

‚
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V souvislosti 
s případem, kdy bylo 
kvůli poruše na řídícím 
počítači odvysíláno 
v noci z 8. 
na 9. července hlášení 
městského rozhlasu, 
jsme obdrželi 
spoustu dotazů, 
jak vůbec rozhlas 
funguje a co všechno 
je možno hlásit.

Městský rozhlas v Prostějově byl budo-

ván několik let. Bezdrátové hlásiče nahra-

dily nefunkční  reproduktory. V dalších 

letech byly reproduktory rozmístěny po 

území celého města, a to zejména do oblastí 

ohrožených vodními toky.

Bezdrátové hlásiče  jsou ovládány 

přes volně dostupnou frekvenci v pásmu 

80MHz a mají k dispozici dva nezávislé 

kanály, u kterých lze individuálně nastavit 

hlasitost. Do systému jsou zapojeny i drá-

tové rozhlasy se 100 voltovým rozvodem 

v Čechovicích, Krasicích,  Žešově  a na 

náměstí T. G. Masaryka, které jsou také 

dálkově ovládány.

Ovládací systém se skládá z odbavo-

vacího pracoviště, řídícího  počítače a 

dálkových stanic zapojených v síti LAN 

pro přenos připravených relací. Systém 

též umožňuje vstup z mobilních telefo-

nů přes kód a ovládání sirén na území 

města. Zařízení je rovněž zapojeno do 

celostátního systému varování přes počí-

tačovou síť.

Vlastní vysílání se provádí buď přímo 

anebo vytvořením audiozáznamu pomocí 

počítače. Relace se potom  poskládá do cel-

ku, naplánuje se čas vysílání, kam se bude 

relace vysílat pomocí mapy a seznamu čísel 

hlásičů.

Sestavená relace se potvrdí a odešle na 

odbavovací pracoviště a je připravena k 

vysílání.

Odbavovací pracoviště i řídící počítač 

jsou umístěny na služebně Městské policie, 

Havlíčkova 4, klientské pracoviště obsluhu-

je na městském úřadu informační služba, 

dále tisková  mluvčí města a pracovník 

oddělení krizového řízení.

Co se týče samotného obsahu hláše-

ní, tak v této souvislosti je třeba si uvědo-

mit, že obecní rozhlas neslouží pouze pro 

účely varování obyvatel, ale také k jejich 

informování o nejrůznějších událostech 

(např. o významných kulturních akcích, 

o blokovém čištění města, o dopravních 

uzavírkách apod.). V žádném případě však 

neumožňujeme vysílání relací komerčního 

rázu. Jde vždy pouze o hlášení připravo-

vaná městem nebo městem zřizovaných 

organizací.

Mgr.Libor Šebestík, zástupce ředitele 

MP Prostějov, 

Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí

Jak funguje městský rozhlas…

5. 8. 2008 – blok č. 7
 parkoviště u Čs. pojišťovny, Kostelecká 

1 – vnitroblok, Kostelecká 1 – vnitroblok 

parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, 

Kostelecká 3 – vnitroblok, U Stadionu 

– parkoviště, U Stadionu – po Krapkovu, 

U Stadionu – parkoviště, Martinákova 

– parkoviště, Martinákova – chodník, 

Martinákova – Kostelecká – chodník, 

Kostelecká – chodník LA

7. 8. 2008 – blok č. 31 
Žitná, Borová, Družební, Karafi átova, 

Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Louč-

kách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vino-

hrádkem, Domamyslice – u kapličky

26. 8. 2008 – blok č. 27 
 J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, 

Finská, Francouzská, Belgická, Italská, 

Holandská, Anglická, sídl. Západ – par-

koviště, sídl. Západ – cyklostezka, sídl. 

Západ – vnitroblok

28. 8. 2008 – blok č. 9 

 Rejskova, Daliborka, Partyzánská, 

Šafaří-

k o v a , 

Havlíčkova, Martinákova, Sladkovského, 

Volfova, Příční, Květná, Sportovní – část, 

Strojnická

2. 9. 2008 – blok č. 30 
 

Čechovická, Lipová, 5. května, Na 

Blatech, V Zahradách, Růžová, Jasano-

vá, Javorová, Ječná, Ovesná, Kaštanová, 

nová zástavba, Habrová

4. 9. 2008 – blok č. 2 

 Komenského, Wolkerova, Na Spojce, 

Sušilova, Sádky, Újezd – O2 – okruh, 

Netušilova, Křižkovského, Lutinovova, 

Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demlo-

va, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželu-

hova, Křížkovského – vč. parkoviště, 

Újezd – parkoviště

Jednotlivé čištěné bloky budou týden 

dopředu označeny přenosným svislým 

dopravním značením IP 25a „Zóna s 

dopravním omezením“ s dodatkovou 

tabulkou s přesně vyznačeným datem 

a hodinou čištění. V případě nerespek-

tování dopravního značení musí řidiči 

počítat se sankcemi. 

Blokové čištění města:

Pracoviště obecního rozhlasu na městské policii.   Foto: archiv

Ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, zastu-

pitel PhDr. Václav Kolář převzal ve čtvrtek 17. července z rukou plu-

kovníka generálního štábu, Ing. Josefa Trojana děkovný list za podporu 

a spolupráci s armádou. Ing. Trojan zároveň předal Václavu Kolářovi 

jmenování do hodnosti majora. „Na Václavu Kolářovi si cením mimo jiné 

i toho, že jde o člověka, který si velmi dobře uvědomuje význam demo-

kratických vojenských tradic. Příkladný je i jeho dlouhodobý kladný 

vztah k naší armádě,“ uvedl plukovník Trojan.

Václav Kolář jmenován majorem
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Měsíc červen byl na prostějovské 

radnici ve znamení partnerské spolu-

práce se zahraničím. 

Ve dnech 6. – 7. června 
vyjeli zástupci města 

do partnerské polské Šródy. 

„Kontakty se Šródou navázalo v první 

fázi Gymnázium Jiřího Wolkera, které 

spolupracovalo na společném projektu 

s Lyceem ze Šródy. My jsme pak jejich 

kontakty zaštítili a dostali se do pozi-

ce jakéhosi patrona, který podporuje 

vzájemná setkání nejen fi nančně, ale i 

po úřední linii. Společně s představiteli 

powiatu, což je něco jako obdoba našeho 

okresu, a města Šróda hledáme témata, 

která nás vzájemně obohatí. Spolupráce 

je navíc tím cennější, že byla navázána 

spontánně, mezi školami. Zástupci 

Šródy nás navštívili v loňském roce při 

příležitosti padesátého, jubilejního Wol-

kerova Prostějova, a my jsme jim letos 

návštěvu opětovali. Tím, že jsme si blízcí 

i díky minimálním jazykovým barié-

rám, jsou naše setkání bezprostřednější. 

Během dvou dní jsme si vyměnili také 

zkušenosti z oblasti komunální politiky, 

problematiky měst a obcí a přístupu 

k fi nančním zdrojům Evropské unie. 

Pro příští rok pak chystáme malý spo-

lečný projekt, který by mohl být před-

staven zhruba v období 52. Wolkerova 

Prostějova,“ vysvětlil okolnosti i vývoj 

spolupráce Prostějova s polskou Šródou 

místostarosta Pavel Drmola.

O týden později obnovilo 
město spolupráci 

s Vysokými Tatrami

Město Prostějov a Tatranskou Poli-

anku, která je součástí města Vysoké 

Tatry, historicky spojuje osoba jednoho 

z nejslavnějších prostějovských rodáků, 

básníka Jiřího Wolkera.

„Kdysi tato dvě města poměrně in-

tenzivně spolupracovala. Po určité době 

útlumu se nám podařilo opět navázat 

vzájemnou komunikaci a obnovili jsme 

kontakty s vedením města Vysoké Tatry. 

Naše spolupráce by se měla týkat přede-

vším oblasti kulturní. V této souvislosti 

se nabízí mnoho konkrétních možností, 

jak vzájemně svá města propagovat na 

„Wolkerovských“ festivalech – čili u nás 

na Wolkerově Prostějově a na Slovensku 

na Wolkerově Poliance. Slováci mají pře-

devším zájem o naše organizace a spolky, 

které by mohly vystupovat i v rámci jiných 

kulturních aktivit ve Vysokých Tatrách. 

Shodli jsme se na společném deklarování 

vzájemné spolupráce, která je o to snazší, že 

vzdálenost mezi Prostějovem a Vysokými 

Tatrami je pouhých zhruba tři sta kilome-

trů. Rád bych v této souvislosti zdůraznil, 

že mezinárodní aktivity směřujeme přede-

vším do míst, která jsou reálně dostupná a 

se kterými nás pojí nejen příbuzná men-

talita, ale i příbuzný jazyk. Nejde nám o 

to, aby vrcholní představitelé těchto měst 

uskutečňovali „spanilé jízdy“ do zahraničí, 

ale aby připravili prostor pro konkrétní 

projekty týkající se zejména dětí a mladých 

lidí, tedy chceme podpořit spolupráci škol, 

případně akce sportovní,“ nastínil záměry 

města místostarosta Pavel Drmola.

15. – 16. června se 
v německé Hoyerswerdě 
hovořilo o možnostech 
sportovní spolupráce

Město Hoyerswerda, ležící na severu 

Saska na přímé linii Drážďany - Cottbus, 

patří k sedmi největším městům státu 

Sasko. Žijí zde Němci a lužičtí Srbové. 

Vzdálenost na hranice dvou sousedních 

členských zemí Evropské unie – Polska a 

Česka - je zhruba 60 km. 

„Hoyerswerda je mimo jiné partner-

ským městem Šródy. V jarních měsících 

nás zástupci tamního Sportovního svazu 

oslovili, zda bychom nechtěli z Prostě-

jova vypravit soutěžící na jejich žákov-

ské a studentské sportovní hry. Tímto 

způsobem jsme se vlastně se zástupci 

Hoyerswerdy dostali do kontaktu,“ líčí 

radní a předseda sportovní komise Mi-

chal Müller. „Nejdříve jsme však chtěli 

vidět, co by účast na takových turnajích 

pro žáky, studenty, případně kantory 

přesně obnášela a zda jde o akci naho-

dilou nebo pravidelnou. Dohodli jsme se 

proto s předsedou místního Sportovního 

svazu, že město navštívíme a projednáme 

formy možné spolupráce v současné 

době zatím na poli sportovním,“ doplnil 

Müller. Zdá se, že možností se otevírá 

celá řada, a to především v oblasti zá-

kladních a středních škol. „Dovedu si 

představit vzájemné měření sil na vo-

lejbalových nebo fotbalových turnajích. 

Němci navíc nabízejí i letní výměnné 

pobyty žáků, takže uvidíme, jak se spo-

lupráce bude dále vyvíjet,“ konstatoval 

radní a ředitel Základní školy Palackého 

Jiří Pospíšil, který společně s předsedou 

sportovní komise Michalem Müllerem 

Hoyerswerdu navštívil.

Partnerská města, možná další

InformaceAktuálně Školství 
a sociální oblast

Návštěva jednoho z kostelů v partnerském městě Šróda

mezinárodní spoluprácemezinárodní spolupráce

Deklaraci o spolupráci mezi městem Prostějov a Vysokými Tatrami pode-

psali starosta Prostějova Jan Tesař a primátor Vysokých Tater 

Ján Mokoš.

Zleva: Jiří Pospíšil (radní), Jürgen Schröter (předseda Sportovního svazu 

Hoyerswerda), Michal Müller (radní a předseda sportovní komise)
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Těsně před koncem školního roku přijal 

místostarosta města Prostějova Ing. Pavel 

Drmola žáky prostějovské Základní ško-

ly Jana Železného a studentku Gymnázia 

Jiřího Wolkera, aby ocenil jejich celoroč-

ní činnost. „Všechny děti byly v průběhu 

uplynulého školního roku něčím výjimeč-

né. Lucka Tisoňová z Gymnázia Jiřího 

Wolkera byla třeba nejaktivnější čtenářkou 

dětského oddělení prostějovské knihovny. 

Kluci Ondřej Bílek, Jakub Čech, Robin 

Dragoun a Petr Kubica ze základní ško-

ly Jana Železného zase excelovali na poli 

sportovním. Lukášek Hýbl se stejné základ-

ky si pak zasloužil ocenění za osobní stateč-

nost,“ uvedl místostarosta Prostějova Pavel 

Drmola, který dětem předal drobné dárky 

a lístky na vstup do městského sportovního 

a oddechového centra.                              -jg-

Úspěšní žáci dostali odměnu Úspěšní žáci dostali odměnu 

ZAMYŠLENÍ NA DNY VOLNA

mezinárodní spolupráce

Oblastní spolek ČČK Prostějov, 

Milíčova 3, 796 01 Prostějov, tel.: 

582342580, mobil : 723005411, e-

mail: lenka.cernochova@mybox.cz, 

P O Ř Á D Á   

dne 11. srpna ( pondělí )

KONFERENCI  na téma: 

 KARDIOPULMONÁLNÍ 

RESUSCITACE v  PRVNÍ 

POMOCI

přednášející : Ing. Lenka Černo-

chová, ředitelka úřadu Oblastního 

spolku ČČK Prostějov 

dne 18.srpna 2008 ( pondělí )

KONFERENCI na téma:  

POLOHOVÁNÍ A TRANSPORT 

ZRANĚNÝCH V PRVNÍ POMOCI

přednášející : Ing. Lenka Černo-

chová, ředitelka úřadu Oblastního 

spolku ČČK Prostějov

Obě přednášky jsou ohodnoceny 

dle kreditního systému  vyhlášky 

MZ ČR č.423/2004 Sb. ( 3 kredity )

Svoji účast pro příslušnou konfe-

renci potvrďte e-mailem na : lenka.

cernochova@mybox.cz co nejdříve, 

Konference jsou vždy rychle zaplně-

né (uveďte jméno a datum narození) 

Účastnický poplatek činí 190,-Kč/ 1 

osoba, který bude uhrazen při pre-

zenci Nekuřácké pracoviště, přezův-

ky s sebou ! Občerstvení zdarma 

Poděkování
Prostějovští vozíčkáři děkují měs-

tu Prostějovu za poskytnutí veřejné 

fi nanční podpory ve výši 20.000 Kč, 

která se využije k činnosti Prostějov-

ských vozíčkářů a jejich členů. Tou-

to cestou bychom rádi oslovili i další 

vozíčkáře, kteří mají zájem o aktivní 

využití volného času.

 Za Prostějovské vozíčkáře 

  předsedkyně Eva Křepelková     

Škola není jen o učení a o známkách, 

ale hlavně o zrání charakterů, duší a 

srdce; o  radosti  být slušným a vníma-

vým člověkem.

Závěr školního roku s sebou přinesl i 

jakousi potřebu hodnocení a bilancování 

práce školy, žáků, učitelů, všech zaměst-

nanců.  To, že se odučilo v dané kvalitě 

učivo a žáci dostali své výchovné pen-

zum do života by mělo být samozřejmos-

tí. Člověk hodnotí a s radostí vzpomíná 

na  povedené akce, hodnotí ale i nezdary 

a rezervy, hledá jejich příčiny. Myslím 

si, že není účelem psát o každé soutěži, 

výstavě či besídce. Nejpodstatnější je 

hodnocení a vnímání samotných žáků, 

jejich rodičů a vnitřní uspokojení učitelů 

z toho, že předali dětem do života mno-

ho podstatných poznatků, dovedností a 

vzorů. 

V onom bilancování se mi v letošním 

prázdninovém čase vrací cosi výjimeč-

ného  a kvalitativně jiného, co mi vnuklo 

myšlenku „o tom“ napsat. V mé duši to 

zní jako chvalozpěv na něco, co může být 

v dnešní přetechnizované a málo osobní 

době  překrásně lidské, humánní a srdeč-

né. Asi se příliš dlouho dostávám k jádru 

věci, ale než je něco vysloveno, tyto věty 

musí následujícímu předcházet. Tak tedy. 

Do 2. třídy naší školy chodí malý Lukáš. 

Měl tu smůlu, že se mu stal na začátku 

jeho školní dráhy těžký úraz. Popáleni-

ny celého těla takřka na celý rok zavřely 

Lukáše do nemocnice. Byl vlastně zázrak, 

že Lukáš přežil. Skončil dočasně na inva-

lidním vozíku. Po složitých transplan-

tacích umělé kůže, mnoha plastických 

operacích a nesmírném utrpení chlapce i 

rodičů se postupně vrací do normálního 

ž i vot a . 

N a v -

štěvuje školu s výjimkou období, kdy 

se připravuje na další a další operace. 

Jeho maminka s ním tráví většinu času 

i ve vyučování. Je neskonale šťastná , že 

Lukáš žije. Už to stačí.  Začlenění Luká-

še do školního kolektivu jsme se trošku 

obávali. Každý z nás ví, jak se děti (a 

bohužel i dospělí)  někdy dívají na naše 

spoluobčany, kteří jsou nějak „jiní“. 

Naše obavy však byly naprosto zby-

tečné. Díky skvělé třídní učitelce, která 

tím nejsprávnějším směrem motivovala 

a připravila žáky třídy, přišel Lukášek 

do ideálního a porozuměním nabitého 

prostředí. Jeho spolužáci se k problému 

postavili jako vyspělé morální osobnosti. 

A já děkuji všem, kteří Lukášovi pomá-

hají, brání ho a opatrují, všem, kteří 

CHÁPOU. Život jim dal ten dar, že vidí 

vedle sebe kamaráda s velkými problé-

my a oni se už v mládí  učí dívat se na 

něj taktně, ohleduplně, optimisticky, s 

porozuměním. Věřím, že nikdo z Luká-

šových kamarádů nebude vnímat ty, kte-

ří se nějakým způsobem liší od ostatních 

rezervovaně nebo pohrdavě. Věřím, že 

to budou morálně vyspělí lidé, kteří si 

dokáží pomoci a jejichž osobní blaho 

nebude tou naprostou prioritou. Všich-

ni v naší škole o Lukášovi vědí. Vnímají, 

jaký osud jej potkal, a o to více si uvě-

domují, že je třeba si vážit těch pravých 

hodnot. A nejen si jich vážit, ale ctít je a 

každodenně je uplatňovat. Slovo pomá-

hat bude provázet malého Lukáše celým 

životem.Toto slovo je o lidech. Takových, 

kteří mu dávají  životní význam je naštěs-

tí ještě celá řada. Lukášovi vyjádřil nejen 

fi nanční, ale hlavně morální pomoc skvě-

lou přednáškou horolezec Libor Uher , 

který zdolal druhou nejvyšší  horu K2. Na 

svém životním příběhu ukázal i tomuto 

malému chlapci, že je třeba s těžkostmi a 

třeba i o život  tvrdě bojovat a nevzdávat 

se. První velkou bitvu Lukáš vyhrál díky 

lásce a víře své rodiny. Snad trochou při-

spívají svou pomocí a přístupem i všichni 

z naší školy.Moc jim za sebe i za Lukáše 

děkuji. Jako výraz snahy přispět i mate-

riálně jsme se rozhodli uspořádat sběr 

papíru, jehož výtěžek bude drobným pří-

spěvkem na další léčebné výlohy Lukáše. 

Na škole máme toho svého Lukáše a 

dalších několik potřebných dětí, které při-

šly, a my se jim snažíme pomáhat. Važme 

si práce jejich učitelů a děkujme jim. Svět 

kolem nás má mnoho podobných Luká-

šů, kteří na pomoc a lásku čekají. Až se 

budu na konci dalšího roku loučit  jako 

obvykle s deváťáky, vím co jim řeknu do 

života. Dívejte se s otevřenýma očima 

kolem sebe, nebuďte lhostejní  k problé-

mům druhých  a kde můžete  pomáhejte. 

Vzpomeňte si na našeho Lukáše.  

  Jan Krchňavý,

ředitel ZŠ a MŠ Jana Železného 

Prostějov, Sídliště svobody

SVAZ TĚLESNĚ 
POSTIŽENÝCH V ČR, O.S.

KOSTELECKÁ 17
796 01 PROSTĚJOV

OZNAMUJE SVÉ NOVÉ 
TELEFONNÍ ČÍSLO: 588 000 167
E-MAIL:  STP.OS.PV@SEZNAM.CZ 
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Před několika lety 
vstoupilo město 
Prostějov do řešení 
problematiky restitucí 
některých pozemků 
na Sídlišti E. Beneše. 

„Na Odbor správy majetku města a 

další odbory Městského úřadu v Pro-

stějově se v roce 2005 obrátili obča-

né ze zmíněného sídliště se žádostí o 

spolupráci ve věci výkupu spoluvlast-

nických podílů na pozemcích v 

lokalitě sídliště E. Beneše v Prostě-

jově. Město bylo tehdy požádáno o 

pomoc při zprostředkování kontaktu 

s podílovými spoluvlastníky pozem-

ků Katarinou Neubauerovou a Beny 

Sborowitzem, z Izraele. O uvedenou 

pomoc požádali zástupci občanů 

bydlících na sídlišti E. Beneše v Pro-

stějově z toho důvodu, že v bytových 

domech bylo třeba vzhledem k jejich 

stáří provést celkovou rekonstrukci, 

ale k provádění úprav, které vyžadují 

stavební povolení, je třeba dispono-

vat s právem opravňujícím investo-

ra stavět na dotčených pozemcích. 

Vzhledem k tomu, že Katarina Neu-

bauerová a Beny Sborowitz vlastní 

společně ideální polovinu většiny 

pozemků pod bytovými domy na uve-

deném sídlišti včetně ideální polovi-

ny pozemků okolní zeleně a kontakt 

s Katarinou Neubauerovou nebo 

Beny Sborowitzem se ani bytovému 

družstvu ROZVOJ, ani zástupcům 

družstev nebo společenství vlastníků 

jednotek nepodařilo navázat, nebylo 

možné získat stavební povolení na 

provádění stavebních úprav bytových 

domů,“ vysvětluje okolnosti případu 

vedoucí odboru správy majetku měs-

ta Miroslav Grepl.

V průběhu řešení této záležitos-

ti bylo zjištěno, že Beny Sboriwitz 

zemřel a ohledně jeho majetku v Pro-

stějově probíhalo dědické řízení, kte-

ré bylo pravomocně skončeno teprve 

20.6.2008. 

„Veškerý majetek Beny Sborowitze 

zdědila jeho manželka Ronit, což je 

jedna z nových skutečností. Dalším 

posunem je, že se v současné době 

připravuje zplnomocnění města Pro-

stějova k zastupování jednotlivých 

spoluvlastníků pozemků zastavěných 

budovami při jednáních a uzavření 

kupních smluv na odkup spoluvlast-

nických podílů na sídlišti E. Beneše 

od Katariny Neubauerové a Ronit 

Sborowitz, a to z zejména z důvodu 

zajištění jednotného postupu všech 

zainteresovaných stran. Ve výsled-

ku by tak  město Prostějov nabylo 

vlastnictví pouze ke spoluvlastnic-

kým podílům na pozemcích, u nichž 

je samo podílovým spoluvlastníkem 

(veřejné plochy - zeleň, komunika-

ce apod.), a spoluvlastnické podíly 

na pozemcích, o které mají zájem 

družstva, společenství vlastníků jed-

notek apod. by nabyli tito zájemci 

přímo do svého vlastnictví; město 

Prostějov by je při odkupu pouze 

zastupovalo. Tento postup schválila i 

Rada města Prostějova na svém zase-

dání dne 1. července 2008,“ doplnil 

ke složité kauze místostarosta města 

Vlastimil Uchytil s tím, že veškerá 

jednání budou zcela jistě ještě otáz-

kou nadcházejícího delšího časového 

období.   -jg-

Ilustrační foto sídliště E. Beneše.  Foto: Jana Gáborová

Také v letošním roce se uskutečnila 

řada projektů prostějovských mateř-

ských škol ve spolupráci s Městem 

Prostějov pod názvem „ Zdravé dítě ve 

zdravém městě“.

  Město Prostějov, stejně jako loni, 

fi nancovalo dětem mateřských škol 

návštěvy solných jeskyní jako prevenci 

dýchacích potíží.

  Odbor komunálních služeb účinně 

napomohl k větší čistotě v okolí škol a 

umístil na naši žádost celou řadu odpad-

kových košů na vytipovaná problema-

tická místa.

   Také letos jsme společně s dětmi, 

opět za fi nanční podpory města, sázeli 

keře, květiny a  okrasné rostliny v zahra-

dách mateřských škol a učili děti o zeleň

pečovat. Dík patří také zahradnictví 

Kubíček, za účinnou pomoc a vstřícnost.

Celoroční sportování na školách vyvr-

cholilo „ Sportovními hrami mateřských 

škol“a oslavami „Dne dětí“, kde naši malí 

projevili nejen obratnost a odolnost, ale 

i smysl pro fair play a radost ze souná-

ležitosti. I zde pomohlo město a fi nanč-

ně tuto akci podpořilo.

Krásná spolupráce se také rozvinula 

mezi námi a ekology EKOCENTRA

IRIS, jejichž skvělé projekty výborně 

doplňují naše školní vzdělávací progra-

my. Pekli jsme spolu chleba, vyráběli 

papír, pečovali o zvířata, zajímali se o 

rostliny atd.   

Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

vstřícné a obětavé spolupráci strážníků

Městské policie v Prostějově s námi a 

to jak v oblasti přednáškové činnosti pro 

děti, v projektu „PÁSOVEC“, v prevenci 

bezpečnosti v dopravě i v běžném živo-

tě, tak v seznámení nás dospělých s rizi-

ky a úskalími vyplývajícími z naší práce i 

běžného života. Velice účinná byla i spo-

lupráce a pomoc sportovního odpoled-

ne malých cyklistů  v Kolářových sadech 

pro děti mateřské školy Mánesova.

Nutná je pro naši práci spolupráce s 

odbornými oporami, zejména s paní 

inspektorkou PaedDr. Libuší Vrbovou, 

jejíž přednášková a poradenská činnost 

v období kurikulárních změn a celkové-

ho přístupu  ke vzdělání a výchově vůbec 

je pro nás nepostradatelná. Děkujeme jí 

za pomoc a podporu a hluboce si jí za 

tuto neformální pomoc vážíme.

   Jaké další aktivity ještě nebyly zmí-

něny? 

Návštěvy hasičské zbrojnice, předpla-

vecká výuka, spolupráce s dětmi para-

plegiky i jinými omezeními, s vojáky, s 

kynology atd. atd. A to vše pro zdraví, 

bezpečnost, radost a spokojenost našich 

dětí. Takže v příštím roce pokračujeme!

Mateřské školy v ulicích: Melan-

trichova, Sídliště svobody, Máneso-

va, Hanačka, Šárka, Husovo nám., 

Rumunská,Mozartova, A. Krále, Party-

zánská, Raisova, Smetanova, Dvořáko-

va, Libušina, Žešov, Květná, Čechovice 

– 5.května, Moravská.  

   PaedDr. Alena Řešetková

Mateřské školy spolupracují s Městem Prostějov

Pozemky na Sídlišti E. Beneše

1. srpna 20081. srpna 20081212
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V POLEŠOVICÍCH VZNIKÁ PAMĚTNÍ DESKA HANY A OTTO WICHTERLOVÝCH 

HANDICAPOVANÍ ŘEZBÁŘI OPĚT V NÁRODNÍM DOMĚ

Akademický sochař Daniel Trubač, který

zvítězil ve výběrovém řízení na zhotovení

pamětní desky Hany a Otto Wichterlo-

vých, se před pár týdny pustil do závěrečné

fáze díla. Ve čtvrtek 26. června ve čtyři

hodiny ráno roztopil pece, v nichž se bron-

zový odlitek zrodí, a ještě téhož dne byla

část pamětní desky -  OKO – hotova. Tedy

téměř hotova. Přesněji odlita a očištěna.

Další výrobní fázi totiž představuje povr-

chová úprava cizelování a patinování.

„Začínám proto tak brzy, aby se podařilo

odlitek dokončit během jediného dne.

Chvíli to totiž trvá, než se bronz nataví.

Další pec slouží na sušení; formy je třeba

důkladně vysušit, aby bronz neprskal.

Technologie, kterou se dílo vytváří, se

nazývá lití na ztracený vosk. Celou věc

modeluji nejprve z vosku. Po zaformování

a vytavení vosku vznikne dutina, do které

se nalije roztavený bronz.Vytvořená forma

se rozbije a není ji možno použít vícek-

rát.Proto každé mé dílo je originál. Neji-

nak tomu bude i u pamětní desky souro-

zenců Wichterlových,“ vysvětluje Daniel

Trubač. Pamětní deska bude zhotovena k

18. srpnu, tedy u příležitosti desátého

výročí úmrtí Otto Wichterla. Proč se

pamětní deska jmenuje zrovna OKO, je

nasnadě.

„Desku pro sourozence Wichterlovy jsem

navrhl jako plochý reliéf s okem, které

„vidí“. Na jeho povrchu se odráží celý

svět, moře, nebe i listy stromů. Obraz,

který vstupuje do nitra člověka okem, pak

rezonuje a zapisuje se uvnitř. Pan Otto i

paní Hana viděli svět svýma očima.

Schopnost vidět věci docela malé, krásné a

užitečné vtělili do své profese. Tímto pak

umožnili lidem nahlédnout pod pokličku

tajemství, které náš svět skrývá,“ popsal

svůj návrh pamětní desky Trubač.

„Bronzová pamětní deska bude na domě

ve Svatoplukově ulici, v němž Otto a Hana

Wichterlovi žili, odhalena na podzim leto-

šního roku,“ doplnil místostarosta města

Pavel Drmola. -jg-

Celý týden probíhal v pro-

storách zahrady Národního

domu již 4. ročník řez-

bářské dílny pro handicapo-

vané. Stává se již tradicí, že

se mohou přihlášení handi-

capovaní lidé zúčastnit této

řezbářské dílny a naučit se

tak pod dozorem zkušených

řezbářů pracovat se dře-

vem. Některé děti jezdí na

tuto akci pravidelně každý

rok. Odborným garantem

dílny je známý prostějovský umělecký

řezbář Miroslav Srostlík Moravský (na

snímku). Celou akci pořádá občanské

sdružení Chvála dřeva. Nadšení, zapále-

nost lidí pro práci se dřevem, ale i prostře-

dí, ve kterém celá dílna probíhá,

dávají této akci úžasnou

atmosféru. 

Letos opět přispěly k dobré a tak

trochu i umělecké náladě při

závěrečném pátečním večeru

taková tělesa, jako je taneční

studio Jany Bálešové FREE

DANCE, divadelní společnost

POINT, hudební skupina JAZZ-

PROENSENBLE a REMINIS-

CENCE a jiní. Rozhodně bylo

na co koukat. I tradiční opékání

a konzumace selete je neodmyslitelnou

součástí tohoto večera. Věřme, že příští

pátý ročník, tentokrát i s mezinárodní

účastí, bude minimálně stejně úspěšný

jako ten letošní. Michal Mucha
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PÁTEK 1. SRPNA

18.30 Neuvěřitelný Hulk      

Americký akční film. Komiksový hrdina se navrací…

V  hl. rolích  E. Norton, L. Tylerová, T. Roth, R.

Downey Jr. Režie: Luis Letterier,  112 min, české

titulky, premiéra,  mládeži do 12 let nevhodný  

21.00 Hancock

Americký akční film. 

Seznamte se s hrdinou. Zachraňuje nás. Ať se vám to

líbí nebo ne… V  hl. rolích  W. Smith, Ch. Theronová

režie: Peter Berg, 92 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 12 let nevhodný

SOBOTA 2. SRPNA

18.30      Neuvěřitelný Hulk  

21.00 Hancock

NEDĚLE 3. SRPNA

18.30      Neuvěřitelný Hulk  

21.00 Hancock  

PONDĚLÍ 4. SRPNA

18.30 Neuvěřitelný Hulk

21.00 Smrt on-line 

Americký thriller. 

Našel si dokonalého komplice - Vás! V  hl. roli  W.D.

Laneová, režie: Gregory Hoblit, 100 min, české titul-

ky, premiéra,  mládeži do 15 let nepřístupný 

ÚTERÝ 5. SRPNA

18.30 Neuvěřitelný Hulk  

21.00 Smrt on.line

STŘEDA 6. SRPNA

18.30 Neuvěřitelný Hulk  

21.00 Smrt on-line 

ČTVRTEK 7. SRPNA

18.30 Akta X: Chci věřit

Americký sci-fi thriller. 

Pravda je tam uvnitř…V hl. rolích D.Duchovny, G.

Andersonová   režie: Chris Carter, české titulky, ŠUP,

premiéra,  mládeži do 12 let nevhodný  

21.00 Bathory

Koprodukční historický thriller. 

Vzkříšení čachtické legendy... V hl. rolích A. Frielová,

V. Regan, H- Matheson, K. Roden, D. Jakubisková-

Horváthová, B. Polívka, J. Mádl, L. Vondráčková, F.

Nero,  režie J. Jakubisko, 135 minut, česká verze,

ŠUP, repríza, mládeži do 15 let nepřístupný  

PÁTEK 8. SRPNA

18.30 Akta X :  Chci věřit 

21.00 Bathory

SOBOTA 9. SRPNA

18.30 Akta X :  Chci věřit 

21.00 Bathory

ČTVRTEK 10. SRPNA

18.30 Akta X :  Chci věřit 

21.00       Bathory 

PONDĚLÍ 11. SRPNA

18.30 Akta X :  Chci věřit 

21.00 Bathory 

ÚTERÝ 12. SRPNA

18.30 Akta X :  Chci věřit

21.00 Bathory  

STŘEDA 13. SRPNA

18.30 Akta X :  Chci věřit 

21.00 Bathory  

ČTVRTEK 14. SRPNA

18.30 Dostaňte agenta Smarta 

Americká akční komedie. 

Horlivý Smart v bojuje proti temným rejdům zločine-

ckého syndikátu. V hl. rolích  S. Carell, A.

Hathawayová  Režie: Peter Segal, 110 min,  české

titulky, premiéra, mládeži do 12 let nevhodný

21.00 Temný rytíř  

Americký akční film. 

Vítejte ve světě bez pravidel…V hl. rolích  Ch. Bale,

M. Caine,   H. Ledger, G. Oldman. Režie: Christopher

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ- ČTVRTEK 7. SRPNA- SOBOTA 9. SRPNA 

Nolan, 152 min, české titulky, ŠUP, premiéra, mláde-

ži do 12 let nevhodný

PÁTEK 15. SRPNA

18.30 Dostaňte agenta Smarta   

21.00 Temný rytíř 

SOBOTA 16. SRPNA

18.30 Dostaňte agenta Smarta    

21.00 Temný rytíř  

NEDĚLE 17. SRPNA

18.30 Dostaňte agenta Smarta   

21.00 Temný rytíř  

PONDĚLÍ 18. SRPNA

18.30 Temný rytíř   

21.00 Temný rytíř                                                                            

ÚTERÝ 19. SRPNA

18.30 Temný rytíř   

21.00 Temný rytíř  

STŘEDA 20. SRPNA

18.30 Temný rytíř    

21.00 Temný rytíř  

ČTVREK 21. SRPNA

18.00 Mumie: Hrob Dračího císaře

Americký dobrodružný film. 

Zlo se právě probudilo… V hl. rolích B. Fraser, Jet-

Lio, Maria Bellová  režie: Rob Cohen. 152 min, české

titulky,  premiéra, ŠUP,  mládeži přístupný

21.00 Mumie: Hrob Dračího císaře

PÁTEK 22. SRPNA

18.00 Mumie: Hrob Dračího císaře                         

21.00 Mumie: Hrob Dračího císaře                              

SOBOTA 23. SRPNA

18.00 Mumie: Hrob Dračího císaře                               

21.00 Mumie: Hrob Dračího císaře 

NEDĚLE 24. SRPNA

18.00 Mumie: Hrob Dračího císaře                               

21.00 Mumie: Hrob Dračího císaře                                                                

PONDĚLÍ 25. SRPNA

18.00 Mumie: 

Hrob Dračího císaře

21.00 Bathory   

ÚTERÝ 26. SRPNA

18.00 Mumie: Hrob Dračího císaře                                

21.00 Bathory  

STŘEDA 27 SRPNA

18.00 Mumie: Hrob Dračího císaře                                

21.00 Bathory 

ČTVRTEK 28. SRPNA

18.30 VALL - I 

Americký animovaný rodinný film. Nejnovější hit studií

Disney - Pixar!!! V*iceúčelově  A*utomatický  L*ikvidační

L*isovač I*munizátor. Režie: Andrew Stanton, 103 min,

český dabing, premiéra, mládeži přístupný 

21.00 Jak ukrást nevěstu   

Americká romantická komedie

...kamarád taky rád…V hl. roli P. Dempsey, režie:

Sztykiel - Kaplanová - Elfont. 101 min., české titulky,

premiéra, ŠUP,  mládeži přístupný

PÁTEK 29. SRPNA

18.30 VALL-I 

21.00 Jak ukrást nevěstu

SOBOTA 30. SRPNA

Konec prázdnin láká malé diváky do kina na
dobrodružství opuštěného robota…
16.00 VALL - I 

18.30 VALL - I 

21.00 Jak ukrást nevěstu    

NEDĚLE 31. SRPNA

17.30 VALL - I    

20.00 Jak ukrást nevěstu

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

Pro všechny, kteří si chtějí zpříjemnit léto

českým filmem - začátky vždy ve 21.30:

Chyťte doktora

Pusinky

Václav

Gympl

Filmové léto   nám. TGM, Prostìjov

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

PÁTEK 1. SRPNA

21.00 Edith Piaf

Přivítejte nesmrtelnou osobnost… Úspěšný francouz-

ský film o světoznámé šansoniérce  Edith Piaf. České

titulky, 140 minut. 

SOBOTA 2. SRPNA

21.00 Až na krev

Příběh o vzestupu a pádu D.Plainviewa, který se z

osamělého otce a horníka vypracuje v mocného a

nelítostného magnáta. Film oceněný dvěma "oscary"

s českými titulky, 158 minut. Mládeži do 15 let nepří-

stupno.

NEDĚLE 3. SRPNA

21.00 Lovci draků

Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na

palubě! Animovaný dobrodružný film s českým

dabingem, 80minut.

PONDĚLÍ 4. SRPNA

21.00 Gone baby gone

Napínavý thriller režiséra Bena Afflecka. České titul-

ky, 114 minut.

ÚTERÝ 5. SRPNA

21.00 Chyťte doktora

Česká komedie o lásce a jejich následcích.

STŘEDA 6. SRPNA

21.00 Mejdan v Las Vegas

Štěstí na dosah? Cameron Diazová a Ashton Kutcher

v hlavních rolích komedie s českými titulky, 99

minut.

ČTVRTEK 7. SPRNA

21.00 U mě dobrý

Česká komedie na motivy Petra Šabacha, podle scé-

náře Petra Jarchovského, v režii Jana Hřebejka. Hrají:

B.Polívka, J.Somr, J.Schmitzer, L.Vlasáková a další.

Vstupné: 

PÁTEK 8. SRPNA

21.00 Indiana Jones 

a Království kříšťálové lebky

Steven Spielberg vrací po letech slavného hrdinu na

filmové plátno.V hlavní roli Harisson Ford. České

titulky, 123 minut. Uzavřené  představení pro hosty

PV AUTO Prostějov.

SOBOTA 9. SPRNA

21.00 Sex ve městě

Nechte se unést… Trojice čtyřicátnic a jedna pade-

sátnice si užívají peněz, sexu a života a hodně o tom

mluví… České titulky, 145 minut.

ČTVRTEK 10. SRPNA

20.30 Suprhrdina

Takový elasťáky neměl ani Spiderman. Akční kome-

die s českými titulky.

PONDĚLÍ 11. SRPNA

20.30 Speed Racer

Přichází svět stvořený pro rychlost ! Dobrodružný

akční film s českým dabingem.

ÚTERÝ 12. SRPNA

20.30 Amorův úlet

Nevíte jak požádat o ruku? Hlavní hrdina této kome-

die vám ukáže možná řešení. České titulky, 90minut.

STŘEDA 13. SRPNA

20.30 Tahle země není pro starý

Žádná úniková cesta není bezpečná! Krimi-detektiv-

ka  s českými titulky, 122 minut.

ČTVRTEK 14. SRPNA

20.30 Bláznovo zlato

Honba za legendárním královniným věnem začíná…

dobrodružný film - komedie s českými titulky. 112

minut.

PÁTEK 15. SPRNA

20.30 Hancock 

Existují hrdinové…,existují superhrdinové… a pak je

tu Hancock. Akční komedie s českým dabingem. 92

minut.

SOBOTA 16. SRPNA

20.30 Kopačky

Neskutečně katastrofická romantická komedie s čes-

kými titulky. 110 minut.

NEDĚLE 17. SPRNA

20.30 Divoké vlny

Animovaná komedie pro malé i velké diváky o

tučňácích a jednom velkém surfařském závodě.

Český dabing, 88 minut.

PONDĚLÍ 18. SPRNA

20.30 Taková normální rodinka

Česká veselohra natočená na motivy knihy Fan

Vavřincové.Hrají:E.Holubová, J.Dulava, J.Mádl,

I.Chýlková, M.Labuda a další.  90minut. 

ÚTERÝ 19. SPRNA

20.30 Bobule,  aneb nevinně o víně               

Česká letní komedie nás zavede na moravské vinice.

90minut.

STŘEDA 20. SRPNA

20.30 Wanted

Vyberte si svůj osud ! Angelina Jolie v akčním filmu,

natočeném v České republice. České titulky, 109

minut.

ČTVREK 21. SRPNA

20.30 František je děvkař

Vždycky jsem si vybíral ženy, které za to

stály..bohužel se ty ženy mezi sebou někdy tak trochu

kryly..Česká komedie režiséra J.Prušinovského. 97

minut

PÁTEK 22. SPRNA

20,30 Letopisy Narnie: Princ Kaspian

Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo.

Další díl dobrodružného fantasty-příběhu s českým

dabingem, 144 minut.

SOBOTA 23. SRPNA

20.30 Slídil

Skvělý thriller o hře na kočku a myš. České titulky, 86 minut.

NEDĚLE 24. SPRNA

20.30 Winx Club

Výprava do ztraceného království… Rodinný animo-

vaný akční film s českým dabingem. 89 minut.

PONDĚLÍ 25. SRPNA

20.30 Než ďábel zjistí, že seš mrtvej

I ty můžeš půl hodiny pobýt v nebi… Kriminální

thriller s českými titulky, 116 minut.

ÚTERÝ 26. SRPNA

20.30 Dostaňte agenta Smarta

Filmová komedie s českými titulky,110 minut

STŘEDA 27. SRPNA

20.30 Oko bere

Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopat-

kách. České titulky, 123 minut. 

ČTVRTEK 28. SRPNA

20.30 Nejkrásnější hádanka

Česká pohádka režiséra Zděňka Trošky. 98 minut.

PÁTEK 29. SRPNA

20.30 Báthory

Vzkříšení čachtické legendy od režiséra Juraje

Jakubiska. Historický velkofilm s řadou českých i

evropských herců. Česká verze, 140 minut.

Letní kino Mostkovice 
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Nolanův TEMNÝ RYTÍŘ by měl začít

přesně tam, kde BATMAN ZAČÍNÁ

skončil. Bruce Wayne (Christian Bale) v

kostýmu netopýřího muže jde spolu s

poručíkem Jamesem Gordonem (Gary

Oldman) z Gothamské policie po gaune-

rovi známého převážně podle symbolu;

hrací karty s žolíkem, kterou zanechává

na místech činu. Vtipálek s prořízlou

tváří (Heath Ledger) má v plánu

Batmanovi dokázat, že slova Gotham a

mír nikdy nebudou stát v jedné větě vedle

sebe. Na uvolněné místo po bývalém

králi gothamské mafie, Carminu

Falconem usedá Sal Maroni (Eric

Roberts) a přebírá vládu nad většinou

gangů v Gothamu. Na scéně se rovněž

objevuje nový státní návladní Harvey

Dent (Aaron Eckhart), který by rozda-

nými kartami (i s žolíkem v balíčku)

mohl pořádně zamíchat...

Jeniffer Marshová (Diane Lane) je svo-

bodná matka ale především agentka FBI,

která společně se svým kolegou

Griffinem Dowdem (Colin Hanks) pátrá

ve dne v noci po lidech porušujících záko-

ny prostřednictvím internetu. Jednoho

dne dostanou tip na bizarní stránky, na

kterých jejich autor zabíjí nejenom zvířa-

ta ale také lidi a to v přímé závislosti na

jejich návštěvnosti. Úporná snaha   oka-

mžitě vypátrat provozovatele se však

mění v beznadějné zjištění, že jejich

umístění je prakticky nevysledovatelné…

Už vůbec však nemají tušení, že hlavním

předmětem zájmu „majitele stránek“ se

stávají právě oni sami… Poté, co se do

rukou brutálního vraha dostává také agent

Dowd je Marshová nucena spojit síly s

místním policejním detektivem (Billy

Burke) a najít vraha dříve, než její kolega

ve vražedné hře podlehne.

SMRT ON-LINE  režie: Gregory Hoblit

Existují hrdinové … existují super hrdi-

nové… a pak je tu Hancock (Will Smith).

S velkými schopnostmi přichází i velká

zodpovědnost – to vědí všichni – všichni

až na Hancocka. Je popudlivý, konfliktní,

sarkastický a nepochopený a jeho dobře

míněné hrdinské skutky by měly splnit

účel a zachránit nespočet životů, ale

vždycky to vypadá, že místo toho zane-

chává za sebou spoušť.

Veřejnost má toho všeho konečně dost –

dobří obyvatelé Los Angeles jsou vděčni

za svého místního hrdinu, ale rádi by

věděli, co kdy komu udělali, že si tohohle

chlapíka zasloužili. Hancock není typem

člověka, kterého zajímá, co si o něm

ostatní lidé myslí – do dne, kdy zachrání

život Raye Embreyho (Jason Bateman),

který pracuje jako PR executive (osoba

zodpovědná za styk s veřejností) a kdy

začíná cynický super hrdina zjišťovat, že

nakonec má přece jen svou zranitelnou

stránku. To, aby to pochopil, bude pro

Hancocka největší výzvou, jaké dosud

čelil – a úkolem, který se může zdát

nemožným, protože Rayova žena Mary

(Charlize Theron) ho pokládá za ztracený

případ.

HANCOCK  režie: Peter Berg

Je  to už 700 let, co lidé opustili Zemi,

protože se jim podařilo zasypat ji smetím

a otrávit ovzduší. Odjeli na pětiletou

cestu vesmírem, která právě slaví sedmi-

setleté výročí. Na Zemi nechali malého

robota VALL-I-ho, aby po nich uklidil.

Poctivě pracuje každý den, večer sundá z

unavených kol gumy a jde spát na polici.

V osamělosti si našel kamaráda brouka,

hraěky a televizi. A pak najednou najde

něco podivně úžasného: živou rostlinku.

Opatrně ji přesadí ze smetí do staré boty

a vezme ji s sebou „domů“. Netuší, že

právě to bude příčinou velkých změn.

Rostlinka přivábí z vesmíru mnohem

modernější robotku EVE, která Walleho

okouzlí. Když mu, i s rostlinkou uniká,

VALL-I se vydá za ní.

Režisér Adrew Stanton napsal a režíro-

val Hledá se Nemo. I VALL-I je stejně

nenásilně vyprávěný příběh s podtextem,

nad kterým stojí za to se zamyslet. Hodí

se i pro děti, kteří si roboty zamilují, i

pro dospělé, kteří mají rádi dobrou ani-

maci a něco pro zamyšlení.

Hlavnímu filmu předchází krátký animo-

vaný snímek Pixaru Presto, s kouzel-

níkem  a králíkem. Vypráví o jejich

neshodě, která se týká (jak jinak) mrkve.

VALL-I          režie:   Andrew Stanton

Když je jednoho dne napadeno velitel-

ství americké zpravodajské tajné služby

a identita většiny zaměstnanců je prozra-

zena, jejímu šéfovi nezbývá nic jiného,

než do akce poslat i horlivého analytika

Maxwella Smarta, který už dlouho sní o

tom, že se superhvězdným Agentem 23

vytvoří neporazitelnou dvojku. Místo

toho je Smart přidělen k jedinému

dalšímu agentovi, jehož identita zůstala

dosud skryta : milé, avšak poněkud

nevyzpytatelné Agentce 99. Čím hloubě-

ji se Smart a 99 noří do temných rejdů

zločineckého syndikátu KAOS, tím je

jim jasnější, že jeho velitel Siegfried s

pobočníkem Shtarkerem chtějí na šíření

atmosféry strachu vydělat milióny.

Ačkoliv má Smart jen minimální praxi v

oboru a času má méně, než by v danou

chvíli potřeboval, poháněn neumdléva-

jícím nadšením a vybaven několika

důmyslnými vynálezy, se vydává

zachránit svět od KAOSu ...

DOSTAÒTE AGENTA SMARTA režie:Peter Segal 

Ricka O’Connella (Brendan Fraser) a jeho

ženu Evelyn (Maria Bello) čeká už třetí

velké dobrodružství. Namísto (ne)oblíbené-

ho Egypta teď míří na Dálný východ. Vždyť

i Čína má mumie panovníků, kteří kdysi tou-

žili ovládnout svět. A kteří se kdykoli mohou

probudit zpátky k životu…

Autorské duo Alfred Gough a Miles Millar

(Šanghajští rytíři, Spider-Man 3) se při psaní

scénáře inspirovalo pověstmi kolem císaře

Čchin Š' Chuanga, sjednotitele Číny a skute-

čného mecenáše slavné Terakotové armády,

jež ho měla provázet na cestě posmrtným

životem. 

Největší spolupráce mezi Hollywoodem a

Čínou ale neopominula ani řadu dalších

lákadel. Hrdinové se podívají nejen k Velké

čínské zdi a do Šanghaje, ale i do Himalájí.

Režisér Cohen se netají, že hlavním lákad-

lem jeho snímku jsou vizuální efekty. Ve

filmu mají objevit tříhlaví draci a také sněžní

muži.

Do vedlejších úloh producenti přivábili dvě

z velkých hvězd asijské kinematografie,

jejichž kariéra v posledních letech shodně

uvadala – jako ústředního protivníka našich

hrdinů si vyvolili Jeta Li. Císařovu dlouho-

letou sokyni C'-ťüan zosobnila Michelle

Yeoh. Doplňuje je nový hongkongský objev,

dvacetiletá Isabella Leong.

MUMIE: HROB DRAÈÍHO CÍSAØE        režie: Rob Cohen

TEMNÝ RYTÍØ        režie: Christopher Nolan
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Divadelní předplatné - skupina A 

Axel Hellstenius: 

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Hra vypráví naprosto výjimečný příběh dvou paci-

entů, kteří se dostávají z ústavu do sociálního bytu,

aby se naučili žít v tak zvané normální společnosti.

Je jasné, že návrat do života se neobejde bez pře-

kážek, o nichž my, "zdraví" lidé nemáme ani potu-

chy. Hrají: V. Dlouhý, M. Dlouhý, V. Fridrich/R.

Jašków, K. Cibulková/P. Bartošová. Režie: Ondřej

Zajíc 

DIVADLO KALICH PRAHA

Noël Coward: ROZMARNÝ DUCH 

Líbivá anglická duchařská komedie o tom, že není

radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když

hlavní medium je poněkud potrhlé povahy. Pak se

lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné pro-

pletence, s nimiž si neví rady. Příběh Charlese

Condomina obletěl úspěšně doslova celý svět a po-

těšil miliony diváků. Hrají: Lucie Zedníčková/ Jana

Zenáhlíková, Mahulena Bočanová / Adéla

Gondíková / Kateřina Hrachovcová, Ludmila

Molínová / Hana Talpová, Ivana Andrlová / Olga

Želenská, Marcela Nohýnková / Jana Šulcová,

Marcel Vašinka / Daniel Rous, Zbyšek Pantůček /

Petr Pospíchal. Režie: Milan Schejbal

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
PRAHA

Sean O´Casey:

PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Kolotoč bláznivých situací v jednom penzionu, kam

se uchýlí jeho nájemník se svou slečnou. Ten penzi-

on má ale přísné domovní předpisy, a tak způsob,

jak se zbavit nežádoucí slečny, je hlavní osou této

frašky, kterou proslavil stejnojmenný film Jiřího

Krejčíka. Hrají: S. Schuller, P. Duspivová, Z.

Kalina, H. Karochová ad. Režie: Milan Schejbal

DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
PŘÍBRAM

Ludvík Aškenazy - Jan Borna:

JAK JSEM SE ZTRATIL 

ANEB MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA

Vánoční divadelní revue "prošpikovaná" živě hra-

nými hity šedesátých let. Poetický příběh jednoho

Štědrého dne umocňují barvité divadelní postupy,

které na inscenaci oceňují kritika i diváci. Hrají P.

Tesař, J. Vondráček,  P. Varga, C. Koliáš, K.

Sedláčková-Oltová ad. Režie: Jan Borna

DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA

Eugéne Labiche: 

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZE TŘÍ

Pan Marjavel žije v navenek spokojené domácnosti

se svou druhou ženou Hermance. Rodinného přítele

Ernesta využívá k práci v domě i na zahradě, ale

netuší, že Hermance s ním udržuje tajný poměr,

stejně jako udržovala jeho první žena s jiným rodin-

ným přítelem Jobelinem. On sám pak jednou za čas

tajně navštěvuje místní nevěstinec. Shodou okolnos-

tí vznikne situace, kdy jsou všichni muži podezíráni

z nevěry.  Hrají I. Řezáč, S. Postlerová, K.

Halbich/J. Hájek, M. Dlouhý/T. Pavelka,  M.

Hudečková/M. Procházková ad. Režie Vladimír

Strnisko

DIVADLO PALACE PRAHA

Giacomo Puccini: 

SESTRA ANGELIKA

- GIANNI SCHICCHI

Dvě jednoaktové opery. Předlohou Gianni Schicchi

je jedna příhoda z Dantovy Božské komedie.

Odborníci tvrdí, že tato opera je snad vůbec nejlepší

Pucciniho dílo. Je to pravá italská buffa v moderním

rouchu, sršící hudebním vtipem. A je stále současná

- pranýřuje lačnost po majetku a lakotu neštítící se

žádného úskoku. Sestra Angelika je zajímavá nejen

stále aktuálním příběhem o nemanželském dítěti, ale

také tím, že v ní vystupují pouze ženské postavy.

Účinkují: K. J. Kramolišová/K. Vovková j.h., A.

Škurhan/L. Neshyba j.h. a dále celý operní ansámbl

Slezského divadla. Dirigent Damiano Binetti, režie

Jana Andělová-Pletichová.

SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA

Cena předplatného skupiny A:
I.místo 1100 Kč - II. místo 1000 Kč -
III. místo 900 Kč

Divadelní předplatné - skupina B 

Jacques Offenbach:

KRÁSNÁ HELENA

V nesmrtelném Offenbachově zpracování Krásné

Heleny vůbec nejde o nové umělecké vyjádření

antického námětu, ale o příběh vpravdě soudobý.

Ovšem i kdybyste snad nevěděli nic o lehkomysl-

nosti ženy francouzského císaře, o záletech samotné-

ho Napoleona III. ani o politických pletkách druhého

císařství, oslní vás neuvěřitelný gejzír hudebních

nápadů. Dílo zakladatele operetního žánru je velko-

lepou satirou na Paříž oněch let, na její bohy a vlád-

ce, na její lehkomyslné Heleny, krasavice i žárlivé

manželky. Účinkují: P. Martínek/M. Klamo j.h.,  O.

Doležel/V. Málek, E. Gazdíková/L. Vítková ad.

Dirigent Miloslav Oswald, režie a choreografie

Gustav Skála j.h.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

William Douglas Home: 

LEDŇÁČEK

Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komorníko-

vi, kteří se dokáží i ve starším věku těšit ze života.

Hra Ledňáček měla premiéru v září 1977 v Theatre

Royal v Nottinghamu. Po krátkém turné se inscena-

ce s úspěchem přestěhovala na delší dobu do

Londýna. Pražské divadlo Ungelt přináší tuto hru

velkých hereckých příležitostí v české premiéře.

Hrají: A. Vránová, F. Němec, P. Kostka. Režie:

Ladislav Smoček.

DIVADLO UNGELT PRAHA

Charles Ludlam: ZÁHADNÁ IRMA

Záhadná Irma je zdařilou parodií na hororové příbě-

hy se vším všudy, co k tomuto žánru patří. Naši dva

přední komici Jana Paulová a Pavel Zedníček

ztvárňují hned sedm rolí najednou, jejich pověstný

herecký temperament si tedy náležitě přijde na své. 

Hra se v USA stala velkým hitem a posbírala řadu

prestižních cen, Divadlo Kalich ji uvádí v české pre-

miéře. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček. Režie:

Petr Novotný.

DIVADLO KALICH PRAHA

PAVLA BŘÍNKOVÁ, JAN JEŽEK -

SOUZNĚNÍ

Večer duetů špičkových interpretů Pavly Břínkové a

Jana Ježka za klavírního doprovodu Jiřího Pazoura.

Pavla Břínková získala cenu Thálie 2007 za roli

Anhilte v Kalmánově Čardášové princezně, kterou

nastudovala v Hudebním divadle Karlín. Jan Ježek

je nositelem stejné ceny z roku 1999. V pořadu

Souznění zazní to nejlepší od autorů muzikálové

tvorby.

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

Rudolf Friml: KRÁL TULÁKŮ

Plných dvacet let nezaznělo na olomoucké divadel-

ní scéně dílo velkého světoběžníka Rudolfa Frimla -

českého skladatele, kterého si Amerika přisvojila

natolik, že ho lexikony v  zámoří označují za nej-

lepšího amerického operního skladatele. Téměř

dumasovský příběh o významném básníkovi stře-

dověku, Francoisovi Villonovi měl s Frimlovou

hudbou měl takový úspěch, že se ho zmocnily

kamery a jako jedno z prvních zfilmovaných scénic-

kých děl byl úspěšně uveden s nesmrtelným

Mauricem Chevalierem v titulní roli. Účinkují: P.

Císař j.h./A. Valenta, P. Šíma, P. Cimburková/Z.

Molíková ad. Dirigent Tomáš Hanák, choreografie

Jiří Kyselák, režie Martin Dubovic j.h.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR

V okresním městě vládne zmatek, městští zastupi-

telé si hledí jen své kapsy, všude bují korupce, lži se

vrší jedna na druhou a veškeré nedostatky se řeší

prostě tím, že se buď zametou pod koberec, nebo se

v případě potřeby vhodně zamaskují, aby nebyly

tolik vidět. Záleží pouze na schopnosti úředníků,

zda a jak dovedou ze svých průšvihů udělat zásluhu

a přednost. Genialita Gogolovy hry spočívá v jedi-

nečném rozvinutí zápletky založené na skutečnosti,

že strach mají jak ti, kteří se bojí svého odhalení, tak

sám domnělý revizor. Hrají: F. Richtermoc, H. Pech,

M. Kleplová, K. Kociánová, J. Čepelka, J. Klepl, J.

Zapletal ad. Režie: Ivo Krobot

KLICPEROVO DIVADLO 
HRADEC KRÁLOVÉ

Cena předplatného skupiny B:
I.místo 1100 Kč - II. místo 1000 Kč -
III. místo 900 Kč

Divadelní předplatné - skupina 5P

Robert Bolt: AŤ ŽIJE KRÁLOVNA

Duel dvou královen napsaný podle skutečných

událostí. Anglická královna Alžběta I. a skotská

královna Marie Stuartovna bojují o moc, čest, lásku

a nakonec i o holý život. Tragikomické a nadčasové

podobenství o vzestupu a pádu i pomíjivosti pozem-

ských věcí a neuchopitelnosti těch ostatních. Hrají:

J. Čvančarová j.h., Z. Slavíková, R. Jelínek, M.

Kopečný, J. Teplý ad. Režie: Petr Kracik

DIVADLO POD PALMOVKOU
PRAHA

Alessandro Baricco: NOVECENTO

Strhující příběh geniálního klavíristy. Odehrává se

na lodi, která pravidelně brázdila oceán mezi

Evropou a Amerikou. Novecento je jméno odlo-

ženého novorozeněte, které námořníci objevili v

podpalubí. V průběhu let se chlapec naučil hrát na

piáno tak, že i Bůh tančil, pokud se nikdo nedíval...

Radost ze hry, která se z vypravěče Novecenta naka-

žlivě přenáší na diváka, je nejen barvitá a barevná,

ale je současně detailně propracovaným hereckým

výkonem, z něhož jako základní motto čiší pozitiv-

ní, humanistický přístup k životu. David Prachař

získal za roli cenu Thálie 2006. Účinkují: D.

Prachař, E. Viklický. Režie: Lucie Bělohradská.

VIOLA PRAHA 

JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ 2008 - 2009

- prodej  od 4. srpna do 6. září 2008

- stálí abonenti - rezervace míst do 8. srpna

- po tomto datu budou místa prodána jiným zájemcům

SOUČASNÉ PERMANENTKY SI PŘINESTE S SEBOU - URYCHLÍTE PRODEJ

Neil Simon: DROBEČKY 

Z PERNÍKU

Několik běžných životních situací, které musí řešit

alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospě-

lá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na příleži-

tost, která nepřichází. Tragikomický příběh s nadě-

jeplným koncem. Hrají: S. Stašová j.h. (cena Thálie

za rok 2007), R. Filásková, Č. Geboudský j.h. ad.

Režie: Milan Schejbal.

DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA 
PŘÍBRAM

DIVOCÍ KONĚ

Program čtyř baletních choreografií Pražského

komorního baletu Pavla Šmoka nese název po

poslední z nich, která vznikla na písně Jaromíra

Nohavici. Jsou to choreografie o lidech, pro lidi -

stejně jako Nohavicovy písně. Choreografie: Lucie

Holánková, Pavel Šmok, Kateřina Dedková-

Franková

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET 
PAVLA ŠMOKA

Karel Poláček - Martin Vačkář - 

Ondřej Havelka: MUŽI V OFFSIDU

Komedie o tom, že kdo zradí svůj klub nemá štěstí

v životě. Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana

Načeradce, majitele obchodu s konfekcí a gumáky a

kterak otec a syn Habáskovi skrze lásku k žižkovské

Viktorce dojdou rodinného štěstí. Přitom se bude

vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni soupeřova

brankáře. Hrají: O. Jirák, E. Reitrová, V. Havelka

j.h. M. Brožek j.h. ad. Režie: Ondřej Havelka

MĚSTSKÉ DIVADLO 
MLADÁ BOLESLAV

Václav Havel: ŽEBRÁCKÁ OPERA

Hra je skvělou lekcí o moci slova - jak je používat

nejen ke komunikaci, ale především k manipulaci.

Pokud máte pocit, že se vám občas v některých situ-

acích nedostává slov, ze širokého sortimentu frází si

zaručeně vyberete tu pravou. Inteligentní komedie o

tom, že ne vždy zvítězí pravda a láska nad lží a

nenávistí. Každý prostě dělá jen to, co ostatní: sle-

duje své cíle a kryje si záda. Nikdo není tím, kým se

na první pohled zdá. A jediné pravidlo, které platí,

je, že žádná pravidla neplatí. A ten, kdo ví víc, bere

vše. Hrají: I. Řezáč, R. Jašków, S. Šárský, K.

Pollertová-Trojanová, A. Veldová, K. Halbich, M.

Dlouhý j.h., J. Tesařová j.h. / J. Smutná j.h. ad.

Režie: Michal Lang

ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA

Jean Dell - Gérald Sibleyras:

PŮLDRUHÉ HODINY  ZPOŽDĚNÍ

Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí

zásadně změnit. Manželé Sansieuovi se jednoho dne

během devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci,

revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a

vymetení nudy ze svého života. Podaří se jim to?

Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica. Režie: Patrik

Hartl

STUDIO DVA PRAHA

Ceny předplatného skupiny 5P:
I.místo 1400 Kč - II. místo 1300 Kč -
III. místo 1200 Kč

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



Začátek prázdnin se nese na plumlovském

zámku tradičně ve znamení divadelního

umění. Již po sedm let se sem pravidelně

sjíždějí umělci z celého území bývalého

Československa na divadelní workshop.

Každoročně zde čtrnáct dní pod vedením

slovenského režiséra Vlado Sadílka nacvi-

čují představení, jejichž premiéry jsou

zároveň i derniérami. Vyvrcholení leto-

šního workshopu se uskutečnilo v pátek

18. července generálkou a v sobotu 19.

července ostrou premiérou.  

Po loňské cestě kolem světa, si letos zku-

šený režisér vybral téma historie Plumlo-

va. „Pro letošní léto jsme si vybrali Orffo-

vo zpracování Carminy Burany aneb svět

patří nám mladým. Pětadvacítka mladých

herců-tanečníků předvedla divákům dva-

cetjedna skladeb, nebo-li chcete obrazů.

S přístupem herců k nácviku jsem byl

vcelku spokojen, i když si stále stěžovali

na bolest nohou a všeho možného. Na

páteční generálce jsem viděl nějaké chybi-

čky, sobotní představení už bylo mnohem

lepší. Ovšem režisér nemůže nikdy spoko-

jený, k ideálu bych potřeboval ještě jeden

týden navíc,“ uvedl věčně nespokojený

šedovlasý režisérský doyen Sadílek. 

Půl hodiny po dvaadvacáté hodině večerní

se rozezněly nádvořím plumlovského

zámku tóny známých rockových melodií,

které v takřka dvouhodinovém úseku

doprovázely tanečníky při cestě napříč

osmi staletími. Tradičně vizuálně nápaditá

scéna, rozmanité kostýmy, do posledního

detailu propracovaná režie a v neposlední

řadě velmi kvalitní herecký projev všech

mladých umělců, přímo nadchl na šestset

přítomných diváků. „Sedmý ročník mezi-

národního divadelního workshopu se opět

posunul svojí kvalitou o něco dál. Tato v

našem regionu ojedinělá akce určitě svým

významem přesahuje hranice Plumlovska.

Česko-slovenské obsazení všech účinku-

jících potvrzuje, že kultura nezná hranice.

Rád bych tímto způsobem ještě jednou

poděkoval všem účastníkům workshopu

za jejich čtrnáctidenní pobyt v našem

městě,“ pochvaloval si perfektní spolu-

práci se mezinárodním osazenstvem plum-

lovský místostarosta Martin Hyndrich.    

Sedmý ročník divadelního workshopu

vznikl za přispění Olomouckého kraje,

Města Plumlova a Klubového zařízení

Plumlov. Patronát nad ním převzal předse-

da PSP ČR Miloslav Vlček. -red-

Zcela novou grafickou podobu mají

propagační materiály Městského diva-

dla v Prostějově. Prostějovská výtvar-

nice Magdalena Jansová   vycházela

při tvorbě loga, plakátu, letáku, nabíd-

kové brožury a dalších tiskovin z

dekoru, který zdobí stěny Kyselova

salonku v divadelním traktu Národ-

ního domu. Nové grafiky se v průběhu

prázdnin dočkají i webové stránky

divadla.

„Novou tvář našich propagačních materi-

álů jsme chystali řadu měsíců a načaso-

vali její zveřejnění tak, abychom s ní

odstartovali novou divadelní sezónu,“

informovala ředitelka prostějovského

divadla Alena Spurná s tím, že současní

abonenti již obdrželi na své poštovní

adresy brožury v zelenavém přebalu,

také plakáty s abonentní nabídkou jsou

již v novém stylu.

„Motiv pro logo jsme objevili v jednom

z původních prvků secesní výmalby

Národního domu. Barevností i tvary

secesi odpovídá, ponechává však určitý

prostor pro současné moderní pojetí. V

kombinaci s jednoduchým odlehčeným

typem písma nepůsobí  tento motiv těžce

a zastarale, ale naopak velmi současně,“

vyjádřila se k nové grafice autorka Mag-

dalena Jansová. Použitý motiv z

nástěnného dekoru lze podle jejích slov

příležitostně barevně obměňovat, takže

nezůstane pro diváka monotónní. -eze-

I. kategorie

Laureát
Josef Kačmarčuk

Vít Roleček

Čestné uznání
Olga Tomanová - za interpretaci textu

Eberhardta Hauptbahnhofa: Potrestaný

lupič

Vendula Strašáková - za interpretaci

textu Miloše Macourka: Hypnotizér

Anna Strnadová - za interpretaci textu

Henryho Pourrata: O tom milém

namlouvání

II. kategorie

Laureát
Vendula Valentová

Martin Barchánek

Čestné uznání
František Bořík - za interpretaci textu

Dennise Learyho: Rakovinu nevyléčíš

Šimon Stiburek - za interpretaci textů ze

Slabikáře 

III. kategorie

Laureát
Ludmila Müllerová

Anna Šafránková

Lucie Páchová

Čestná uznání
Tereza Lexová - za vyrovnaný umělecký

výkon v obou kolech

Martin Režný - za vyrovnaný umělecký

výkon v obou kolech 

Jana Trojanová - zejména za interpreta-

ci textu Fráni Šrámka: Změněná situace

Barbora Chybová - za zaujatou interpre-

taci obou textů

VYHODNOCENÍ DIVADEL POEZIE

Cena poroty s nominací na Jiráskův Hro-

nov souboru Na poslední chvíli, Ostrov za

inscenaci: Lesson three - My day 

Čestné uznání s doporučením na Jiráskův

Hronov souboru O.S.Thalia, Vyškov za

inscenaci: Non s müsli

Cena diváka souboru Na poslední chvíli,

Ostrov za inscenaci: Lesson three - My day

17

HISTORII PLUMLOVA PŘIBLÍŽILI TANEČNÍCI NA ZÁMKU

OBRAZY K.H.KEPKY A JEHO ŽENY 
ZÍSKALA PROSTĚJOVSKÁ RADNICE 

MĚSTSKÉ DIVADLO PROPAGUJE 
NOVOU SEZÓNU S NOVÝM LOGEM

VÝSLEDKY 51. ROČNÍKU WOLKEROVA PROSTĚJOVA 

Do dlouhodobé zápůjčky získalo

město Prostějov obrazy Karla Hugo

Kepky a jeho ženy. Dvě rozměrná

plátna autora Jana rytíře Skramlíka

visí v zasedací místnosti vedle obřadní

síně ve druhém patře radnice.

„Návštěvníci budou moci tato díla

zhlédnout mimo jiné při příležitosti pro-

hlídek radnice v rámci blížících se Dní

evropského kulturního dědictví, které v

našem městě probíhají už tradičně sou-

časně s prostějovskými hodovými slav-

nostmi druhou neděli v září,“ říká

vedoucí kanceláře starosty Jaroslava

Tatarkovičová. 

Díla zapůjčil radnici jeden z potomků

architekta Karla Hugo Kepky, který tyto

obrazy zdědil. Karel Hugo Kepka, pro-

fesor německé techniky v Brně,  proslul

v Prostějově zejména jako autor plánů

prostějovské radnice, jež zpracoval v

letech 1909 – 1911. Stavba nové radnice

byla pak podle Kepkových návrhů usku-

tečněna v letech 1911 – 1914. -red-
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PÁTEK 1. SRPNA

20.30 Večer jižanského rocku

Žárovky z Bridge Street

Kamenný sál

SOBOTA 2. SRPNA

18.00 Rock na zámku

Metallica revival, Motörhead revival, AC/DC Bon

Scott memorial band, Ozzy Osbourne revival

Pódium na nádvoří

PÁTEK 8. – NEDĚLE 10. SRPNA

Keramický workshop doplněný 

výukou na africké hudby

PÁTEK 8. SRPNA

20.00 Bubny Ivo Samiece

Bubenická show

Pódium na nádvoří

SOBOTA 16. SPRNA

15.00 Zámecké rockování

Přehlídka regionálních rockových skupin Nubiru, Sto

chutí, IQ Opice, Sauria, Imodium. Host večera: Cimr-

manovo torzo

Pódium na nádvoří Změna programu vyhrazena

Zámek Plumlov   

Předplatné:

Abonentní koncerty Kruhu přátel

hudby

ALFONS JINDRA

Orchestr Českého rozhlasu Brno

divadelní sál

LUBOMÍR BRABEC 

- kytara & Q VOX - mužské kvinteto

divadelní sál

ITALSKÁ NOC

MORAVSKÁ FILHARMONIE
OLOMOUC
Slavné árie a sborové scény z italských oper. 

Zpívají: B. Sabella - soprán, E. Gazdíková - soprán,

P. Martínek - tenor, J. Kettner - baryton, Akademic-

ký sbor‚ Žerotín, pěvecký sbor Moravského divadla

Olomouc. Dirigenti: Petr Vronský, Petr Šumník.

divadelní sál

ANDĚL A ĎÁBEL

ENSEMBLE TOURBILLON
Koncert věnovaný zejména tvorbě dvou virtuózních

francouzských gambistů Marina Maraise a Antoina

Forqueraye. Tito hráči na violu da gamba představu-

jí vedle J. B. Lullyho, M. A. Charpentiera, J. F.

Rebela a F. Couperina to nejlepší, co francouzské

baroko světu dalo. Soubor Ensemble Tourbillon

vedený Petrem Wagnerem tvoří mezinárodně

uznávaní hudebníci z celé Evropy. 

přednáškový  sál

HUDBA Z VÝCHODU

IVAN ŽENATÝ - housle

MORAVSKÁ FILHARMONIE
OLOMOUC
M. I. Glinka: Kamarinskaja

A. Chačaturjan: Koncert pro housle a orchestr

P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 1 "Zimní sny"

divadelní sál

PRAGUE BASSON BAND

VÁCLAV VONÁŠEK 

MARTIN PETRÁK 

RADEK DOSTÁL 

VÁCLAV FÜRBACH

Fagotový soubor Prague Bassoon Band vznikl v roce

2005 z iniciativy Václava Vonáška, vítěze řady pres-

tižních mezinárodních soutěží (Talent roku 2002 -

Praha, IDRS - Melbourne, Lodž). Dalšími členy sou-

boru jsou přední čeští fagotisté téže generace. Všich-

ni členové jsou absolventy pražské HAMU ve třídě

Prof. Františka Hermana a Prof. Jiřího Seidla.

přednáškový sál

Bonus: CIGÁNSKI DIABLI 

+ MORAVSKÁ FILHARMONIE 

OLOMOUC

Cigánski diabli (Gypsy Devils) je osmičlenný

orchestr, který koncertoval téměř v celém světě.

Společný koncert s Moravskou filharmonií Olomouc

představí posluchačům repertoár Cigánských diablov

za doprovodu symfonického orchestru. Skupina má

velmi široký záběr - od folklóru přes klasiku, operet-

ní a muzikálové melodie po jazzové skladby v aranž-

má členů orchestru.

divadelní sál

Cena předplatného:
Jednotná cena 800 Kč

Mìstské divadlo    Vojáèkovo nám.1, PV, tel.:  582 333 390Apollo 13   Barákova 12, PV

PÁTEK 1. SRPNA

20.00 ROCK IN APOLLO LIVE 

Koncert skupiny STO CHUTÍ - kapela složena ze sta

chutí rock´n´rollu... a jejich hostů...

ČTVRTEK 7. SRPNA

20.00 PHONOLINE THURSDAY 

NIGHT

Style: minimal, technominimal

Dj´s:  phonoline.cz dj´s

SOBOTA 9. SRPNA

20.00 HIP HOP - SUMMER BEATS

vol.IV 

Dj´s: UNITED CREW...

Dance exibition...

ČTVRTEK 14. SRPNA

20.00 PHONOLINE THURSDAY 

NIGHT

Style: hip hop

Dj´s:  Malda

PÁTEK 15. SRPNA

21.00 PHONOLINE.CZ NIGHT 

LIVE: Carl.exe, The Systematics

Dj´s: Alleki, 2 Fecaal Drivers, Leon, David Drexler

Po delší pauze se do Apolla 13 opět vrací phonoli-

ne.cz a to nej co může jejich booking nabídnout!

Vystoupí 2 live projekty a 5 djs. těšíme se na Vás.

Phonoline Crew

SOBOTA 16. SRPNA

21.00 BASE d´n´b party 

Dj´s: ALLEKI, SHIWAZ, SETHI...

ČTVRTEK 21. SRPNA

20.00 PHONOLINE THURSDAY

NIGHT

Style: drum and bass, jungle

Dj´s:  stonedraiderz.wz.cz  dj´s

PÁTEK 22. SRPNA

20.00 HIP HOP - SUMMER BEATS

vol.V 

Dj´s: UNITED CREW...

Dance exibition...

ČTVRTEK 28. SRPNA

20.00 PHONOLINE THURSDAY 

NIGHT

Style: house, break beat, electro

Dj´s:  S.R.Scool dj´s + Henry

PÁTEK 29. SRPNA

20.00 BACK TO SCHOOL NIGHT 

Rockový nářez od skupin:

Rage Against The Machine revival ( Prostějov ).

MUTHA´SHAPE - ( HC/crossover pod vlivem páté-

ho elementu Prostějov ).

SOBOTA 30. SRPNA

20.00 3 DIMENSIONS d´n´b party

JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ 2008 - 2009

- prodej od 4. srpna do 6. září 2008

- stálí abonenti - rezervace míst do 8. srpna

- po tomto datu budou místa prodána jiným zájemcům

SOUČASNÉ PERMANENTKY SI PŘINESTE S SEBOU - URYCHLÍTE PRODEJ

PAVEL ŠPORCL - VIVALDI TOUR 08 

Jeden z našich nejrenomovanějších

houslistů – Pavel Šporcl - odstartoval v

červnu své turné po České republice.

Během série koncetrů, která nese název

VIVALDI TOUR 08 a při níž představí své

úspěšné podzimní CD Vivaldi – Čtvero

ročních dob (Zlatá deska Supraphonu),

zavítá Pavel Šporcl společně se smyčco-

vým orchestrem Collegium Českých filhar-

moniků do dvaadvaceti míst v Čechách a

na Moravě. V Prostějově Pavel Šporcl

vystoupí ve středu 3. září. 

Nezapomenutelné podání Vivaldiho „Čtve-

ráků“ tak bude moci prožít celkem na šest

tisíc posluchačů. Hrát se bude v netra-

dičních prostorách – pro jednotlivé koncer-

ty si houslista tentokrát vybral kostely.

Snaží se tím tak přilákat posluchače do

míst, kam by za jiných okolností nezavítali.

Repertoár zahrnuje Vivaldiho Čtvero

ročních dob,  Koncert pro housle E dur J. S.

Bacha a Koncert ve stylu Vivaldiho Fritze

Kreislera. Také zazní Sonety A. Vivaldiho,

které napsal sám autor speciálně jako prů-

vodce programní hudbou Čtvero ročních

dob.

Připomeňme si, že letos uplyne 330 let od

narození A. Vivaldiho…  -red- 
Bubenická show souboru Ivo Samiece sklidila obrovský úspěch již při svém

loňském vystoupení na plumlovském zámku. To musíte slyšet! Foto archiv

Prostějov 3.9. 2008 v 19.00 hodin

kostel Povýšení sv. Kříže

Filipcovo náměstí 4, Prostějov 1

Předprodej vstupenek:
CK FTL, nám. T. G. M 12 

Prostějov 79601

Tel.: 582 344 746



19

Kino Metro 70 Školní 1, PV

Muzeum  nám. T.G.M. 2, PV

Špalíèek      Uprkova 8, PV

DO KONCE SRPNA

Magdalena Jansová - fotoGRAFIE

Bar 12opic Partyzánská 14, PV

19. ČERVENCE - 2. SRPNA

7. Mezinárodní sochařské sympozium 

Hany Wichterlové 

Závěrečná vernisáž - 2. 8. 2008 ve 13:00 ve Smetano-

vých sadech. 

Smetanovy sady        PV

STŘEDA 20. – ČTVRTEK 21. SRPNA

TA BALADA

Česko-francouzské pohybové divadlo Décalages

Pódium na nádvoří

SOBOTA 23. SRPNA

Prezentace workshopu 

pohybového divadla Décalages

Kamenný sál  Změna programu vyhrazena

Zámek Plumlov   

KRÁSY VYSOČINY OŽIVUJÍ 
V OBRAZECH NÁRODNÍ DŮM

Od začátku července se návštěvníci pro-

stějovské Kavárny Galerie v Národním

domě mohou kochat malířskými díly Jana

Odvárky. Uklidňující umělecká díla s

motivy krajiny Vysočiny, která se stala

umělcovou srdeční záležitostí, patří mezi

současnou tuzemskou špičku tohoto

oboru. „Jan Odvárka se nesnaží zachyco-

vat každý detail, ale s citem pro celkovou

kompozici přenáší do obrazu náladu dané-

ho okamžiku a místa,“ výstižně představil

dílo populárního malíře kurátor výstavy

Miroslav Švancara (na snímku).

Jméno Jana Odvárky není neznámé snad

žádnému milovníku umění v České

republice a jeho výstavy jsou vždy záru-

kou vysoké návštěvnosti. Umělec není

poplatný žádnému vzoru, jde vlastní ces-

tou. O jeho mistrovství svědčí převážně

používaná technika akvarelu. V menší

míře maluje také květinová a věcná záti-

ší. „Jeho akvarely vynikají brilantní kres-

bou, střízlivou barevností, lehkostí ruko-

pisu a vrozeným smyslem pro kompozici.

Kombinované techniky jsou poetičtější a

jsou laděné do hnědavých okrových a

namodralých tónů. Je zkrátka jedním z

malířů, o nichž každý řekne, že dostali

talent od Pánaboha,“ přiblížil návštěv-

níkům čtvrteční vernisáže Švancara.

Ústředním tématem jeho děl je krajina

Vysočiny, kde dříve chalupařil a kam se

nakonec přestěhoval. „Hodně se toulám

krajinou, ať už v létě na kole, pěšky nebo

autem, v zimě na běžkách a stále

nacházím nové motivy pro své obrazy,“

vzkázal Prostějovanům sám autor, který

se z důvodů pracovního zaneprázdnění

nemohl osobně vernisáže své výstavy

zúčastnit.

Výstava se koná s finanční podporou

Města Prostějova a bude trvat do 3. září

2008. Zájemci ji mohou shlédnout během

provozu restauračního zařízení a při

všech akcích Národního domu Prostějov

o.p.s. -red-
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Dnes pokračujeme v našem miniseriálku

zaměřeném na představení osobností,

které si 27. května 2008 odnesly z obřad-

ní síně prostějovské radnice Cenu města.

Cena města byla udělena za propagaci

města Prostějova v oblasti kultury a

sportu.

Pan Miroslav Černošek patří bezesporu k

těm, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj

našeho města a jeho zviditelnění v celé

republice a ve světě. 

Po dlouholetém působení v OP Prostějov

v roce 1990 odešel, aby se věnoval spor-

tu. Po těžkých začátcích budování teni-

sového klubu a pozdvihnutí jeho úrovně

až na samotnou špici se pod jeho vedením

stala marketingová společnost TK PLUS,

jejímž je spolumajitelem, renomovanou

agenturou, která je v oblasti sportovního

marketingu pojmem, a to nejen u nás.

Z oblasti sportovních aktivit nelze vyne-

chat prestižní tenisový turnaj s přívlast-

kem Czech open, Mistrovství světa v teni-

su juniorských družstev, dovedení prostě-

jovských tenistů k titulům mistrů České

republiky. Má také hlavní zásluhu na spo-

lupráci s Jágrteamem. Nelze pominout

jeho osobní zásluhu na vzniku a úspěš-

ném tažení prostějovského basketbalu a

volejbalu žen. Se svojí další společností

zabezpečuje utkání Davis cupu, Fed cupu

a podílí se i na zajištění našich olympio-

niků při olympijských hrách.

Miroslav Černošek však neopomínal a

neopomíná ani oblast kultury. Je nutno

uvést především výstavy obrazů a zde

zejména marketingové zabezpečení orga-

nizované ve spolupráci s Muzeem Prostě-

jovska v Prostějově. Výstavy zhlédly

desetitisíce návštěvníků z celé republiky i

ze zahraničí. Nemalou měrou se zasloužil

o velkolepé oslavy stého výročí založení

Národního domu.

Nezapomínejme ani pravidelné sponzor-

ské dary prostějovské nemocnici, ústa-

vům a školám. Díky aktivitám TK PLUS

se Prostějov dostal do povědomí jako

město sportu a kultury. Je známé po

celém světě a navštěvované našimi čel-

ními představiteli i osobnostmi světového

sportu. Text: Martina Drmolová 
Foto: Jiří Vojzola 

PRÁZDNINOVÉ AKCE
Nudí se Vaše děti o prázdninách? Na dětském oddělení prostějovské knihovny

jsou pro ně připraveny různé akce:

POHÁDKOVÉ ČTENÍ:

každý den od 10,00 do 11,00 hod

čtení pohádek a příběhů pro děti

DEN ŠIKULŮ:

každou prázdninovou středu od 12,00 do 13,30 hod

výroba dárečků, upomínkových předmětů z přírodních materiálů

PIZZA KVÍZ: 

každý prázdninový čtvrtek od 12,00 hod

luštění křížovek, první luštitel obdrží pizzu

Ohlédnutí za prospěšnou činností

CENY MÌSTA PROSTÌJOVA

PhDr. Miroslav Černošek 

Lazariánský servis – pracovní skupina

pro kulturní činnost Komendy řádu sv.

Lazara, působí pro dobro seniorů a handi-

capovaných lidí již šest roků. Za finanční

podpory řádu organizuje zábavné pořady v

Prostějově pro Dům s pečovatelskou slu-

žbou Hacarova ul., Centrum sociálních slu-

žeb v Lidické ulici, pro Svazy důchodců

vedené Dr. Eliášovou a Mgr. Pospíšilovou,

také pro klienty sdružení Lipka. Vyjíždí

několikrát do roka za seniory do Domova v

Soběsukách a účastní se přátelských set-

kání v Zábřehu na Moravě. V divadelní

sezoně 2006/2007  mohli diváci zhlédnout

pásma „Co je to masopust“ a  „Monology“,

pořad ke Dni matek a Benefici Jany Hla-

váčové v kulturním klubu Duha. V dět-

ském domově Prostějov  se děti seznámily

se secesí Prostějova prostřednictvím pro-

jektu Prostějov známý a neznámý. Celkem

9x členové Lazariánského servisu potěšili

potřebné občany svým programem, vždy

byl založen na vzájemném ovlivňování

vystupujících a diváků. Pro největší počet

diváků byl uspořádán ve spolupráci s dob-

rovolnickou organizací Adra hned v září

úspěšný koncert Jožky Černého. 

Právě uplynulá sezona 2007/2008 byla

zahájena  4. ročníkem koncertů Jožky

Černého v rekonstruovaném sále Městské-

ho divadla. Mezi velmi úspěšné programy

Lazariánského servisu patřily hudební:

„Zpívající mládí“, „S písničkou vzpo-

mínám na svoje mládí“ a „Vítáme jaro v

lidových písních“. Diváci a posluchači se s

pomocí zpěvníků mohli stát během progra-

mu i zpěváky.  

Tradiční adventní posezení jsou založena

na povídání a vzpomínání seniorů a v

podobném duchu se nesly i Kávové

dýchánky, tentokrát  pro mladší občany a

účastníky Akademie třetího věku. Posled-

ním, již desátým vystoupením členek

Lazariánského servisu, bylo „Setkání s

pomluvou“  pro klienty Centra sociálních

služeb Prostějov.

Na pořad „Zpívající mládí“ byli pozváni

učitelé a absolventi ZUŠ Zábřeh na

Moravě, všechny další akce se uskutečnily

ve spolupráci s divadelním spolkem Histo-

ria, který za finanční podpory města Pro-

stějova pořídil kostýmy a doplňky.

V šíření dobré pohody  a kultury bude

Lazariánský servis pokračovat i po prázd-

ninách. Významnou změnou, na kterou

občany Prostějova seniorského věku chce-

me upozornit, je v pořadí již 5. koncert

Jožky Černého, který se uskuteční až v

předvánočním období.     -jk-

PROVOZ. DOBA O PRÁZDNINÁCH

(30. června 2008 - 31. srpna 2008)

PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ 

+ ČÍTÁRNA, Skálovo nám. 6

pondělí a středa 8,00 - 17,00
úterý zavřeno
čtvrtek a pátek 8,00 - 16,00
sobota zavřeno

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ

pondělí 12,00 - 17,00
středa 8,00 - 12,00
čtvrtek 12,00 - 16,00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Vápenice 9, tel. 582 329 673 

pondělí - pátek 9,00 - 11,00
12,00 - 16,00 

úterý a sobota zavřeno

POBOČKY

Pobočky na SÍDLIŠTI SVOBODY i na

ul. STUDENTSKÁ budou po dobu

prázdnin uzavřeny.

OD 28. ČERVENCE  DO 10. SRPNA
2008 BUDE KNIHOVNA SE VŠEMI
SVÝMI POBOČKAMI UZAVŘENA.

Mìstská knihovna tel. : 582 329 660 Mìstská knihovna - dětské oddělení

Z pořadu „Setkání s pomluvou“ v Cent-

ru sociálních služeb Prostějov členky

divadelního souboru Historia: J. Hla-

váčová, T. Krejsová a E. Suchánková
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AKTUÁLNÍ ZAJÍMAVOSTI Z ASTRONOMIE 

Poøádáte zajímavou akci nebo máte dobrý tip kam vyrazit? 
Napište nám Vaše námìty na email pro@pv.cz.

Letitým astronomickým šlá-

grem budou v úterý 12. srpna

tzv. Perseidy. To bude naše

Země procházet bohatým

meteorickým rojem.

Meziplanetárním prostorem se

pohybuje značné množství

těles, z nichž ty malé nejsou ze

Země pozorovatelné. Pokud si

to ovšem nezamíří k nám!

Nachází-li se takové těleso v

meziplanetárním prostoru,

nazýváme ho meteoroid.

Vstoupí-li meteoroid svojí

nemalou rychlostí do zemské-

ho ovzduší začnou se dít věci,

které v souhrnu  označujeme

slovem meteor (z latinského

"meteoron" - úkaz odehrávající

se v ovzduší). Povrch  tělesa se

totiž taví, částečky  roztavené

hmoty jsou strhávány do stopy

pohybu a dochází tak k ioniza-

ci a excitaci atomů plynů v

ovzduší, což platí i pro atomy

samotného tělesa. Svědčí o

tom i dobře viditelné meteo-

rické stopy, ve výškách mezi

80 až 110 kilometry nad Zemí,

světélkující i několik sekund

po průletu tělesa. Dopadne-li

dokonce zbytek takovéhoto

tělesa na zemský povrch, mlu-

víme o meteoritu. Meteory

jasnější než Venuše nazýváme

bolidy. Meteory jasné jako

hvězdy nazýváme létavice, sla-

bší meteory viditelné jen dale-

kohledy pak teleskopické

meteory. Meteorická tělíska,

jejichž zánik pozorujeme jako

běžné meteory, se pohybují

kolem Slunce po dráhách blíz-

kých dráze komety, od které se

oddělily. Pokud Země jejich

dráhu křižuje, můžeme pozoro-

vat tzv. meteorický roj.  Pozo-

rujeme-li tyto meteory a

zakreslíme-li si do hvězdného

atlasu jejich dráhy, zjistíme, že

zpětně prodloužené dráhy se

protnou ve velmi malé ploše

nazývané zdánlivý radiant.

Podle toho v jakém souhvězdí

zdánlivý radiant leží, nese

označení celý roj.  Perseidy, na

jejichž pozorování se těšíme,

budou tedy mít za "domovské"

souhvězdí  Persea a původ v

kometě Swift-Tuttle. V souhv-

ězdí Persea  jakoby vycházejí z

těsné blízkosti tamější hvězdo-

kupy "chí a h". Mimochodem

tato hvězdokupa vzdálená od

nás šedesát světelných roků je

vidět i pouhým okem, ale její

krása se rozvine  až v solidním

dalekohledu. Roji se rovněž

říká Slzy sv. Vavřince, což je

akceptovatelné, ale také se mu

říká srpnové padající hvězdy,

což je naopak zase zcela

nesprávné. Hvězdy, obrovská

tělesa ve srovnání se Zemí a

navíc nesmírně horká, na Zemi

naštěstí nepadají. Říká se, že

vidíme-li "padat hvězdu", tak

si máme něco přát a ono se

nám to splní.  Tak tedy kdyby

skutečně padala v tu chvíli na

Zemi hvězda, tak to už si roz-

hodně nemusíme přát zhola

nic. Pojmenování Slzy sv.

Vavřince  má původ ve faktu,

že v 18. století připadalo maxi-

mum činnosti tohoto roje už na

10. srpna, tj. na svátek svatého

Vavřince. Činnost tohoto roje

začíná už po polovině července

a trvá až do konce srpna a tak

určitě spatříte nejednu Persei-

du i mimo tu stěžejní noc.

Letošní Perseidy mají dvě

nepříznivé prognózy. Jejich

maximum nastane v denních

hodinách - konkrétně v poled-

ne 12. srpna a v noci bude

pozorování Perseid nepříjemně

ovlivňovat měsíční svit -

Měsíc se bude nacházet mezi

první čtvrtí a úplňkem.

RNDr. Jiří Prudký,
ředitel prostějovské 

hvězdárny

POZVÁNKA NA LETNÍ ŠKOLU 

28. 7. - 1. 8. VŽDY V ČASE 10. 00 - 11. 00 HODIN  V.

ŠKOLIČKA (PRO 5 - 11 LETÉ DĚTI) ZAMĚŘENÁ NA

SEZNÁMENÍ SE ZEMÍ. Cyklus na sebe navazujících set-

kání  o planetě na které žijeme, o Zemi. Proč se střídá den a

noc? Proč se střídají roční období? Je všude na Zemi stejné

počasí? 1. 8. za bezmračné oblohy pozorování částečného

zatmění Slunce od 10.55 do 12.35 hodin. Celkový poplatek

50 Kč.

4. - 8. 8.  A 11. - 15. 8.  VŽDY V ČASE 10. 00 - 11. 00

HODIN A 14. 00 - 15. 00 HODIN DÍVÁME SE NA SLU-

NÍČKO. Pozorování a povídání o Slunci. Pořad pro mladší

děti s doprovodem. Závěr každého setkání budou tvořit

pohádky. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a dvě děti 20 Kč.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ

Tato pozorování se konají pouze a jen za předpokladu bezmračné oblohy a jsou dopro-

vázena výkladem. Pozorování jsou určena jednotlivcům i malým skupinám do dvace-

ti osob a účast na nich netřeba předem sjednávat. Skupinám o počtu  větším než dva-

cet osob (nebo v této výši uhrazenému  vstupnému i menším skupinám) jsme připra-

veni, po nutné předchozí domluvě, připravit  pozorování i v mimořádných, zde neuve-

dených, termínech. Doporučujeme dostavit se včas, jen tak budete absolvovat celou

nabídku. Proč vážit cestu na pozorování? Na vlastní oči spatříte to, co znáte možná

jenom z knih a televize. Krátery na Měsíci, některé planety, mlhoviny, hvězdokupy,

galaxie, hvězdy, sluneční skvrny… A co určitě nespatříte? Dalekohledy nelze spatřit

rychle se pohybující předměty (např. meteory) ani úhlově velké objekty (např. celá

souhvězdí). Vstupné 10 Kč.

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 15. 00 do

16. 00 hodin. 22. 8 v 20. 02 hodin přechází Slunce ze znamení Lva do znamení Panny.

1. 8. za jasného počasí pozorování částečného zatmění Slunce od 11. 55 do 12. 35

hodin.   

NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se konají za

bezmračné oblohy každé pracovní pondělí a čtvrtek od 21. 30 do 22. 30 hodin. Měsíc

je 1. 8. v novu, 8. 8. v první čtvrti, 16. 8. nastane úplněk, 24. 8. poslední čtvrť a 30. 8.

opět nov. Vstupné 10 Kč.

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

před koncem otevírací doby. 

VÝSTAVY

- HVĚZDNÝ VESMÍR

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- MILNÍKY KOSMONAUTIKY.

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.

Posledně jmenovanou výstavu také zdarma zapůjčujeme!

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK JE PŘIPRAVEN!

Klub pro 5 až 11leté děti. Nový ročník začíná 17. 9. v 16. 30 hodin, ukončen bude 17.

6. 2009. Jeho členové se budou scházet každou pracovní středu v 16. 30 hodin. Délka

jednoho setkání je 75 minut, posledních 20 minut každého setkání je věnováno filmům

a pohádkám. Děti se budou seznamovat se sluneční soustavou, různými podobami

Měsíce, se souhvězdími i kosmonautikou. Na podzim a na jaře budou setkání doplně-

na za bezmračné oblohy pozorováním Slunce. V zimním počasí, za bezmračné oblohy,

si mohou děti prodloužit setkání o pozorování hvězdné oblohy, které končí v 18. 30

hodin. Pololetní poplatek 100 Kč. 

XXXVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI JE PŘIPRAVEN!

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

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů

z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 9.  10. - zahájení školního roku 2008/9 v

16. 30 hodin v přednáškovém sále hvězdárny a pak každý pracovní čtvrtek s výjimkou

prázdnin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí se předem, nejpozději

při první návštěvě klubu. Tento poplatek opravňuje k bezplatnému vstupu na veškerou

nabídku Lidové hvězdárny v Prostějově, p. o., do 29. 5. 2009.

Změna programu vyhrazena.

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci srpnu   tel. 582 344 130 
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CHEMICKÉ POKUSY NA NÁMĚSTÍ
T.G.MASARYKA SE LÍBILY! 

EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ
ZAHRADNÍ SLAVNOST

V úterý 24. června proběhl v Prostějově

úspěšně čtvrtý ročník projektu Věda v uli-

cích určený v prvé řadě dětem a mládeži,

ale také nejširší veřejnosti. Dovolím si

připomenout, že kromě hvězdárny se do

realizace projektu zapojila i všechna tři

prostějovská gymnázia (Reálné gymnázi-

um a základní škola města Prostějova,

Gymnázium Jiřího Wolkera a Cyrilome-

todějské gymnázium). O tuto aktivitu pro-

jevila přímo na místě zájem i celostátní

média, např. Česká televize a Mladá fron-

ta dnes. 

Chtěl bych tímto způsobem poděkovat i

pracovníkům města a městského úřadu za

podporu, kterou tomuto projektu od prvo-

počátku věnovali. 

Protože se letos hlavní město Praha vzda-

lo možnosti uspořádat Vědu v ulicích ve

prospěch Liberce, kam zapůjčilo špičko-

vou techniku, stal se tak Prostějově jedi-

ným místem v České republice, kde reali-

zace tohoto projektu proběhla bez přeru-

šení od jeho samotného zrodu. 

RNDr. Jiří Prudký, ředitel 
Lidové hvězdárny Prostějov

KDY: 30. srpna 2008 

od 15.00 do 20.00 hod.

KDE: zahrada Ekocentra Iris, 

Husovo nám. 67, Prostějov

Závěrečné setkání projektu „Přírodě

OK!“, které sice ukončí projekt, ale určitě

ne náš společný zájem o přírodu. Nebude

chybět živá hudba, opékání dobrůtek,

ochutnávka biopotravin a zábavné ekolo-

gické aktivity pro každého.

Lidé, kteří se v rámci projektu zúčastnili

nejvíce programů, budou odměněni drob-

nými cenami (Kalendář akcí „Přírodě

OK! s razítky s sebou !).

Akci finančně podpořili

Evropský sociální fond a státní rozpočet
ČR v rámci projektu "Přírodě OK!"

Dne 26. června 2008 byli v obřadní síni prostějovské radni-

ce slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Mateřské centrum  Cipísek- prázdninový provoz / srpen

www.mcprostejov.goo.cz 

Informace: e-mail: mcprostejov@centrum.cz

MC Dvořákova 602 364 868 , MC Sídliště svobody 602 364 874

Zahradní slavnost se skákacím hradem 

pondělí 25.8. od 9.30 na zahradě MC Dvořákova

Skákací hrad, hry, soutěže i občerstvení pro děti i rodiče.Uvítáme

společně nový školní rok v mateřském centru.

Dopoledne v MC Dvořákova 

út 26.8.- 29.8. - 8.30-12.00 

Dopolední MC pro rodiče s dětmi bez rozdílu věku

Zápisy do vzdělávacích kurzů pro rodiče a kroužků 

pro děti budou probíhat od 25.8.

MC Dvořákova je uzavřeno od 1.8. do 22.8.

MC sídliště Svobody je uzavřeno do 29.8.

MC Cipísek hledá externí spolupracovníky 

pro rozšíření činnosti MC.

info: mcprostejov@centrum.cz, tel.602364874

Tadeáš Petřík

Kristýna Pokrivková

Nicol Rozehnalová

Antonín Peter

Vojtěch Prokeš

Marta Pospíšilová

Nelly Píchalová

Samuel Roubík

Daniel Novotný

Barbora Kopecká

Adéla Kučerová

Martin Přikryl

Štěpán Buřt

David Polcr

Adam Wawrzyczek

Kristián Hangurbadžo

Annie Petriciusová

Filip Soukal

Jan Píchal

Aneta Čumpelíková

Anežka Koblížková

Marek Škrabal

Tereza Šmídlová

Sarah Lily Dostálová

Dominik Jurča

Sofie Artemenko

Kateřina Kolaříková

Denis Loebe

Francesco Galeotti

Jakub Petrásek

Dne 10. července 2008 byli v obřadní síni prostějovské rad-

nice slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Liliana Pončová

Ondřej Dokoupil

Lukáš Dvorský

Karolína Krejsková

Sára Tichá

Lukáš Novák

Martin Otruba

Vanessa Odehnalová

Filip Robeš

Irma Kalabisová

Zuzana Kubová

Natálie Schiehlová

Tomáš Hloušek

Adam Štugel

Alex Roubík

Barbora Šmídová

Pavla Rolencová

Pavlína Koudelná

Markéta Dostalová

Maxim Klapáč

Jakub Kratochvíl

Barbora Přikrylová

Richard Slíva

Filip Marcián

Simona Šindlerová

Sára Koňařová

Martin Mátl

Dominik Prokop
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PODĚKOVÁNÍ JAROSLAVĚ KOLÁŘOVÉ

Při příležitosti slavnostního zakončení

školního roku 2007/2008 poděkovalo

vedení Gymnázia Jiřího Wolkera zastou-

pené ředitelem Ing. Michalem Šmucrem

za dlouholetou pedagogickou práci paní

Jaroslavě Kolářové, která ve školství

strávila 38 roků. Na Gymnáziu J. Wol-

kera pracovala 37 let,  nejdříve jako stře-

doškolská učitelka, posléze 10 let jako

zástupkyně ředitele. Paní Kolářová pře-

dávala své bohaté znalosti a zkušenosti

studentům nejen v předmětech český

jazyk, němčina a dějiny kultury, ale také

zapojením do projektů „Zmizelí sou-

sedé“, „Terezín“ a „Zmizelý svět. Osudy

Čechů a Poláků s židovskou hvězdou“ a

vedením studentských prací v rámci

středoškolské odborné činnosti. -ja-

BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci červenci své jubileum oslavili:

Marie Jelínková, Prostějov, Ivo Pavlík,

Prostějov-Vrahovice, Helena

Procházková, Prostějov, Jarmila 

Vymlátilová, Prostějov, Jaroslav Špičák, Prostějov,

Zdenka Lužná, Prostějov, Erwin Mottl, Prostějov,

Ludvík Kozubík, Prostějov, Stanislav Dočekal, 

Prostějov, Ilja Ráliš, Prostějov-Krasice, Vladimír

Bureš, Prostějov, Marie Láníková, Prostějov, 

PaedDr. Karel Kotyza Prostějov.

Ludmila Kantková, Prostějov, Olga 

Zdražilová, Prostějov, Gustav Slaný, 

Prostějov, Anna Sekaninová, Prostějov,

Stanislav Chmelař, Prostějov, Marie Němcová, Pro-

stějov, Miloslava Šínová, Prostějov, Zdeňka 

Hofbauerová, Prostějov, Ing. Jan Nimrichter, 

Prostějov, Anna Konupčíková, Prostějov-Vrahovice,

Jiřina Růžičková, Prostějov, Ladislav Matula, 

Prostějov, Naďa Kolečková, Prostějov-Čechovice.

Jaromír Jakeš, Prostějov, Alois Flašar,

Prostějov, Miloš Švéda, Prostějov, 

Blažena Hrušáková, Prostějov, Vojtěch

Sekanina, Prostějov, Božena Břenková, Prostějov,

Bohumila Schwetzová, Prostějov, Jarmila Muchová,

Prostějov, Anna Smékalová, Prostějov, Bronislav

Pavlík, Prostějov, Vojtěch Trochta, Prostějov.

Milan Kleiner, Prostějov, Jaroslav Pěček,

Prostějov-Vrahovice, Milada Filipová,

Prostějov, Marie Ježková, Prostějov, 

Jarmila Fréharová, Prostějov, Libuše Brančíková,

Prostějov, Jan Doležel, Prostějov-Domamyslice,

František Janoušek, Prostějov, Květoslava 

Dadáková, Prostějov, Vlasta Svobodová, Prostějov,

Zdeněk Vitásek, Prostějov.

František Crhonek, Prostějov-

Domamyslice, Marie Adamcová, 

Prostějov.

Anežka Ticháčková, Prostějov-

Domamyslice.

Anna Otavová, Prostějov.

Františka Hájková, Prostějov.

70

75

85

91

92

94

95

Marie Lalošáková, Prostějov.

96

80

VZPOMÍNKA NA AKCI ANTHROPOID

Ve druhé polovině června letošního roku

se delegace Klubu výsadkových vete-

ránů Prostějov, tak jako každý rok,

zúčastnila pietního vzpomínkového aktu

a položila věnec u kostela Cyrila a Meto-

děje v Praze. Letos tomu bylo již 66 let,

co v kostele a v jeho kryptě, si po sedmi-

hodinovém nerovném boji  vzalo život

sedm parašutistů, z nichž tři, Gabčík,

Opálka a Valčík provedli atentát na  čel-

ního představitele německé okupační

správy, protektora a gen. SS Reinharda

Heydricha. 

Uvedeného aktu se mimo představitelů

vlády, senátu, parlamentu, ministerstva

obrany a společenských organizací, zúčast-

nilo více jak sto členů  našich klubů z

České i Slovenské republiky. Pietní akt

pokračoval před vysokoškolskými koleje-

mi v Dejvicích, u památníku Čs. parašu-

tistů  projevy představitelů města, Generál-

ního štábu a Svazu bojovníků za svobodu,

kladením věnců a seskokem skupiny

vojenských výsadkářů. 

Podíl na organizaci  podobných akcí, jakož

i účast na nich považujeme za svou povin-

nost, kterou nám  město Prostějov, podpo-

rou naší klubové činnosti usnadňuje.

Ing. Jindřich Starý

Zleva plk.Starý, gen. Duchek, gen.

Gavlas, plk. Hanák



24

MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL V KOSTELCI NA HANÉ
Město Kostelec na Hané společně s Obcí

Čechy pod Kosířem pořádají pod zášti-

tou hejtmana Olomouckého kraje

RNDr. Ivana Kosatíka

"V. ročník mezinárodního folklórního

festivalu v Kostelci na Hané"

Koná se v sobotu 16.8.2008 ve sportovním

areálu u nové základní školy v Kostelci na

Hané a v neděli 17.8.2008 v zámeckém

parku v Čechách pod Kosířem.

Sobota 16.8.2008:

Zahájení ve 14,00 hodin průvodem

městem. Řazení průvodu u hlavního vcho-

du nové ZŠ.

Program:

14,00 - průvod městem

15,00 - hlavní program: vystoupení souborů

1. "MALÝ KOSÍŘ" Kostelec na Hané

2. "KOSÍŘ" Kostelec na Hané 

www.kosir.unas.cz 

3. soubor „PALIO FITOJANITSON“ 

Galanista Řecko 

4. "ŠARDIČAN" Šardice

5. soubor „GRUPO DE DANCAS E CAN-  

TARES DOS REDONDOS“ 

Fernao ferro Portugalsko            

Doprovodný program:

- hudební skupina "REMINISCENCE" 

Miroslava Srostlíka

- výstava dřevěných plastik a dokumentár-

ních fotografií Miroslava Srostlíka

- umělečtí kováři - p. Stawaritsch a synové

- ukázky orientálního břišního tance – sku-

pina „BELLY TRIBE JAHANARA“

- ukázky střelby z luků a kuší - mistři repub-

liky

- prezentace nejnovějších modelů vozů 

Škoda - Automechanika, a.s. Prostějov

- k večernímu tanci i poslechu hraje "H trio" 

Vstupné: dospělí              40,- Kč

děti 6-15 let       20,- Kč

Neděle 17.8.2008 

10, 30 - průjezd „Hanácké raylle“ historic-

kých vozidel městem Kostelec na Hané 

K organizátorům se připojuje Společnost

historických kočárů Mylord a Hanácký

autoveterán klub

Program:

Dopoledne:
9,00 –  12,00 - I. ročník mezinárodního

srazu mistrů řemesla kolářského „JOSEF-

KOL 2008“

10,30 – 12,00 – „Hanácká raylle“ – setkání

historických vozidel – jízda z lázní Skalka

do lázní Slatinice cca 100 – 120 účastníků,

pro něž je připravena prohlídka Pamětní

síně Josefa Mánesa na zámku.

Odpoledne:
13,00 – 16,00 – „JOSEFKOL 2008“

14,00 – vystoupení souborů před pamětní 

síní Josefa Mánesa

1. „KOSÍŘ“ Kostelec na Hané

2. „PALIO FITOJANITSON“ 

Galanista Řecko

3. „ŠARDIČAN“ Šardice

4. “GRUPO DE DANCAS E CANTARES 

DOS REDONDOS“ 

Fernao ferro Portugalsko

Doprovodný program:

- projížďka historickými kočáry 

- představení drezúry koní

- prezentace historické techniky – Hasičské

muzeum Čechy pod Kosířem

- ukázky z připravované expozice Muzea

historických kočárů v Čechách p/K

- prezentace nejnovějších modelů vozů

Škoda – Automechanika, a.s. Prostějov

- ukázky kovářského, kolářského a řez-

bářského řemesla a mnoho dalších za

doprovodu stylové hudby

Vstupné:

dopolední program: dospělí               40,- Kč

děti 6 – 15 let     20,- Kč

odpolední program:  dospělí              40,- Kč

děti 6 – 15 let     20,- Kč

Festival se koná za finančního přispění

Olomouckého kraje

DĚTI LÉTALY NAD ZÁMKEM 
A PLUMLOVSKOU PŘEHRADOU 

Pro děti ze základních a středních škol v

Prostějově, Stacionáře Lipka, Dětského

domova v Prostějově a další připravil na

pátek 20.6.2008 Deltaklub Stichovice v

celém areálu letiště ve Stichovicích

„Dětský den – Den otevřených dveří“.

Celá akce byla pořádána ve spolupráci

se Svazem letců ČR v Prostějově a

Aeroklubem Prostějov – Stichovice v

rámci oslav Mezinárodního dne dětí.

Program byl opravdu bohatý. A co jsme

mohli zhlédnout? Ukázky z vojenského

výcviku jednoho z útvarů prostějovské

posádky, vrtulníkáři z Přerova nám

ukázali, jak ovládají své stroje ve vzdu-

chu, z nebe se nám snesli mistři světa z

ASO Dukla Prostějov na padácích, také

jsme mohli obdivovat přelety nad le-

tištěm členů motorového paraglidingu

LAA ČR. Se svými modely letadel se v

okrajové části letiště prezentovali pro-

stějovští modeláři. Samozřejmě byla při-

pravena spousta sportovních soutěží a

klání. Vyvrcholením celého Dne dětí

byly vyhlídkové lety nad plumlovským

zámkem a plumlovskou přehradou. Této

možnosti využila většina dětí. Každý

účastník akce se mohl zdarma občerstvit

u připraveného stánku. Organizátoři

umožnili dětem a studentům prohléd-

nout si  nejen vojenskou leteckou, ale i

jinou techniku, rovněž i ultralehká leta-

dla, motorová sportovní letadla a

větroně. Počasí nám vyšlo a myslím, že

prožitý den na stichovickém letišti se

vydařil. 

To vše mohlo být uskutečněno díky fina-

nčnímu přispění města Prostějova a

Olomouckého kraje, jimž patří dík. 

Veronika Zemánková



Pracovníci Povodí Moravy aplikovali 

zhruba před měsícem a půl do přehrady 

koagulant s názvem PAX-18, který má 

stejně jako loni ošetřit vodu v nádrži a 

zajistit tak její kvalitu pro koupání v prů-

běhu letošní sezony.

“Krátkodobou cestu jsme zvolili proto, 

aby se co nejdříve na přehradu vrátil život, 

jak turistický, tak pochopitelně i podni-

katelský. Dříve totiž docházelo i k tomu, 

že kvůli závadné vodě v přehradě značný 

počet zdejších chatařů začal své nemovi-

tosti prodávat. Krátkodobě vyřešit čistotu 

vody se nám podařilo prostředkem PAX-

18, který jsme v nejnižší nutné koncentraci 

pod odborným dohledem nechali apli-

kovat do vodní nádrže. Toto opatření se 

ukázalo jako účinné, lidé se už v loňském 

roce v přehradě koupali,” uvedl poslanec za 

Prostějovsko Radim Fiala, který se o čištění 

přehrady zasadil.

Po aplikaci přípravku PAX-18 panova-

la mezi návštěvníky přehrady obava, zda 

koagulant obsahující hliník není zdraví 

škodlivý. Povodí Moravy jako správce 

Plumlovské přehrady proto udělalo hned 

několik zkoušek na přítomnost hliníku 

ve vodě a tkáních ryb. Důkladné labora-

torní zkoušky ukázaly, že množství hliní-

ku v tělech ryb 

i samotné vodě 

je na hranici 

detekovatelnos-

ti. To znamená 

v nejnižší mož-

né míře, jaké se 

nachází v běžné přírodě. 

Na zahájení krátkodobých opatření 

vedoucích k vyčištění přehrady a hlavně k 

likvidaci sinic, přispěl také výraznou měrou 

Mikroregion Plumlovsko, konkrétně obce 

Plumlov, Mostkovice a Krumsín. Právě na 

těchto obcích záleží nejvíce, jak rychle se 

podaří čistotu vody v Plumlovské přehradě 

obnovit a udržet. 

“Máme zprávy od starostů okolních obcí 

o tom, že aplikace tohoto přípravku pozi-

tivně ovlivnila kvalitu vody v celé přehra-

dě. Pořád nás ale čeká další spousta práce 

na dlouhodobých opatřeních,” připomněl 

Fiala. 

Aktuální stav přírodních koupališť 

včetně Plumlovské přehrady můžete sle-

dovat i na webových stránkách Krajské 

hygienické stanice Olomouckého kraje 

pod odkazem http://www.khsolc.cz/

obcanum.aspx   -mik- -jg-

Koupání na přehradě - sledujte web hygienické staniceKoupání na přehradě - sledujte web hygienické stanice

Plumlovská přehrada, půjčovna šlapadel a lodiček na pláži U Vrbiček.

 Foto: David Kolba

Informace SportAktuálně

MĚSTSKÉ LÁZNĚ 
PROSTĚJOV

Floriánské nám. 1, 796 01 Prostějov,  

www.dsp-pv.cz

Krytý plavecký bazén (kosmetika, 

masáže, solárium, posilovna…) 

Vstupné: dospělí 40 Kč/h, 

každá další hodina 30 Kč

mládež do 18 let 30 Kč/h

děti do 6 let zdarma

AQUAPARK 
KOUPELKY 
PROSTĚJOV 

– venkovní vodní park
Krasická 6, 796 01 Prostějov,  www.

dsp-pv.cz

(3 bazény, tobogán, trojskluzavka, bea-

chvolejbal, ping – pong, univerzální hřiš-

tě…)

Vstupné: dospělí   

80 Kč/den, od 16 h/50 Kč

     děti do 6 let  

20 Kč/den, od 16 h/10 Kč

    mládež do 18 let

    důchodci nad 65 let

50 Kč/den od 16 h/30 Kč

KOUPALIŠTĚ TJ SOKOL 
VRAHOVICE

Vrahovice,  www.vrahovice.unas.cz

(4 dětské bazénky, bazén pro dospělé, 

kuželky, stolní tenis, nohejbal, volejbal…)

Otevřeno: 9 – 19 h

Vstupné: dospělí 25 Kč/den

mládež do 15 let 12 Kč/den

PLUMLOVSKÁ 
PŘEHRADA

PLÁŽ I. – U vrbiček – otevřená denně

PLÁŽ II. – U Lázničků

(hřiště na míčové hry, půjčovna spor-

tovních potřeb)

Půjčovna lodiček, šlapadla, kánoe , 

Pláž U vrbiček

Denně od 10:00 do 20:00 hod

Kánoe  – 50,-- Kč / hod.

Menší šlapadlo- 70,-- Kč / hod.

Větší šlapadlo- 90,-- Kč / hod.

Tel: 608 775 563, p. Pavel Kvas

NÁMĚŠŤ NA HANÉ 
– vzdálenost od 

Prostějova cca. 17 km
Přírodní areál, 783 44 Náměšť na Hané

www.namestnahane.cz

Otevřeno: 

červen – srpen 9 - 19 h

Vstupné: děti   10 Kč

     dospělí  20 Kč

KOUPALIŠTĚ STRAŽISKO 
- vzdálenost 

od Prostějova 
cca. 21 km

Vstupné: děti do 3 let zdarma

mládež  20 Kč/den

dospělí  30 Kč/den

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Letní vyžití na Prostějovsku
Informační středisko, 

náměstí 
 T. G. Masaryka 12-14

Provozní doba

Po - Čt   8.00 - 17.00
Pá            8.00 - 16.00

Telefon

582 329 722 - 3

1. srpna 20081. srpna 2008 2525



Informace Školství 
a sociální oblast
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Koncem sedmdesá-
tých let bylo při kontrole 
vlečkového kolejiště v 
cukrovaru Bedihošť pra-
covníky traťové distan-
ce Prostějov zjištěno, 
že na kolejišti vlečkaře 
je lokomotiva řady 310, 
která byla zčásti již 
rozebraná a určená k 
sešrotování.

Poněvadž v té době vznikaly v řadě 

měst „pomníky“ zacházející slávy par-

ních lokomotiv ČSD, bylo dohodnuto, 

že pracovníci uzlu Prostějov lokomotivu 

opraví a umístí v přednádražím prosto-

ru ŽST Prostějov hlavní nádraží. Pro 

tuto myšlenku byli získáni pracovníci 

z vedení TD (traťové distance) Prostě-

jov, železniční stanice Prostějov hl. n. a 

vozební stanice (lok. depo) Prostějov 

místní nádraží.

Lokomotiva byla převezena na ploši-

novém voze z Bedihoště do Prostějova 

m.n. do areálu vozební stanice počát-

kem roku 1980. Převozu předcházelo 

složité jednání s vedením cukrovaru v 

Bedihošti ve věci předání lokomotivy. 

Stalo se tak nakonec za cenu kovového 

šrotu, který na konto cukrovaru odvedla 

TD Prostějov. Zároveň bylo třeba získat 

již demontované součásti lokomotivy 

jako např. nádrž na vodu, která v té době 

sloužila jako nádrž na dešťovou vodu na 

zahradě jednoho zaměstnance cukro-

varu – opět za cenu náhrady. Nadšení 

překonalo všechny překážky a pracov-

níci vozební stanice začali lokomotivu 

opravovat. Brzy se zjistilo, že v žádném 

případě nebude možné lokomotivu 

uvést do provozuschopného stavu, že 

lze provést jen vnější opravy a doplnění 

tak, aby exemplář bylo možné použít pro 

propagačně-historické účely před pros-

tějovským nádražím.

Byla vypsána soutěž o nejlepší návrh 

podstavce pod lokomotivu a zahájeno 

jednání ve věci schválení umístění loko-

motivy před nádražím. Úmysl železničá-

řů se setkal s pochopením všech zainte-

resovaných složek města i okresu, takže 

nic nebránilo pracovníkům MO (most-

ního obvodu) zřídit podstavec „pomníč-

ku“ v podobě, jak ho dnes známe.

Během této doby pokračovaly opravy 

budoucího exponátu ve vozební stani-

ci, doplnilo se vše chybějící – svítilny, 

píšťaly, bohužel se nepodařilo zajistit 

originální čelo parního kotle (dýmni-

ce), takže pracovníci vozební stanice 

museli použít „náhradu“. Do konečných 

úprav se zapojili pracovníci Drahstavu 

Prostějov a Sdělovací a zabezpečovací 

distance. Vše spělo k vytčenému cíli, tj. 

dokončit akci ke Dni železničářů 1980. 

Dne 24. září mohla prostějovská veřej-

nost vidět „poslední jízdu“ lokomotivy 

řady 310.127 z prostějovského místního 

nádraží ulicemi města na trajleru k hlav-

nímu nádraží, kde za přítomnosti téměř 

všech, kteří se na renovaci podíleli byla 

lokomotiva osazena na připravený pod-

stavec tak, že DŽ 1980 ve světle refl ek-

torů krášlila dominantu prostějovského 

nádraží. Prakticky od té doby je zveřej-

ňován pohled na pomník lokomotivy 

před prostějovským nádražím ve všech 

publikacích o Prostějově a stal se tak jed-

nou z dominant města a okolí.

NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO se 

sídlem Kojetínská 56, 451 52 Přerov, 

zastoupená ředitelem Mgr. Josefem 

Tomečkem, požádala město Prostějov 

o poskytnutí fi nanční podpory na opra-

vu této historické památky z rozpočtu 

města. Této žádosti bylo vyhověno a 

město Prostějov vyčlenilo 30 tisíc korun 

na opravu. Před provedením vlastního 

nátěru byly provedeny udržovací práce 

jako např. výměna zrezivělých ochran-

ných plechů a výměna dřevěné pod-

lahy, které provedli zaměstnanci Depa 

kolejových vozidel Olomouc a Správy 

dopravní cesty Olomouc. Vzhledem k 

velmi dobré spolupráci s fi rmou .A.S.A. 

TS Prostějov, která zajišťuje v Prostějově 

údržbu veřejné zeleně a úklid komuni-

kací, se daří železniční stanici Prostějov 

hl.n. udržet okolí parní lokomotivy v 

dobrém stavu.

Lokomotiva byla po renovaci slav-

nostně předvedena v úterý 24. 6. 2008 

za přítomnosti starosty Prostějova Jana 

Tesaře. J. Neumann, přednosta 

ŽST Prostějov, hl. n.

Historie získání a umístění parní Historie získání a umístění parní 
lokomotivy v ŽST Prostějov hl.n.lokomotivy v ŽST Prostějov hl.n.

Zákonem č. 266/1994 Sb., o dra-

hách, ve znění pozdějších předpisů, 

je stanoven v § 40 postup pro přípra-

vu a zpracování jízdních řádů drážní 

dopravy. Dopravce ČD a.s. zpracoval 

na základě požadavků KÚ v souladu 

s právními předpisy návrh jízdního 

řádu drážní dopravy pro 

období platnosti 2008/09 

(účinnost od 14. 12. 2008), který je 

zveřejněn na internetových strán-

kách www.kr-olomoucky.cz . Jedná 

se o pracovní materiál, který bude 

na základě připomínek, podnětů a 

přidělených finančních prostředků 

upravován.

Případné připomínky k tomuto návr-

hu jízdního řádu můžete uplatnit u 

odboru dopravy a silničního hospodář-

ství Krajského úřadu Olomouckého kraje 

nejpozději do 20. 8. 2008 (písemně nebo 

elektronickou poštou). Na pozdější uplat-

něné připomínky nebude možno vzít 

zřetel. Předmětem připomínek nejsou 

vlaky dálkové dopravy kategorie R, EX, 

kde zadavatelem této státní objednávky 

je Ministerstvo dopravy a vlaky vyšší 

kategorie (EC, IC, SC), které jsou vedeny 

na základě podnikatelského záměru ČD.

Ing. Zdeněk Kocourek, vedoucí 

Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu 

Olomouckého kraje

Příprava jízdních řádů veřejné drážní osobní 
dopravy na období 2008/09
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Dotaz: V novinách se objevily infor-

mace, že město prodává pozemky téměř 

v centru města, konkrétně v Palečkově 

ulici za 250,-- Kč za metr čtverečný. 

Zajímalo by mě, z jakého důvodu měs-

to prodává tyto parcely tak levně, dá se 

říct „za pakatel“?

Odpověď: Jde o prodej 420 m2 pozem-

ků v katastrálním území Prostějov do 

podílového spoluvlastnictví dvou zájem-

ců - každému ideální polovina. Kup-

ní cena byla stanovena dle znaleckého 

posudku, přesně 250,- Kč/m2, celkem 

tedy 105.000,- Kč. „V této souvislosti bych 

chtěl upozornit, že nejde o žádné lukra-

tivní pozemky, na nichž by mohla probí-

hat výstavba,  ale jde vesměs o přístupové 

komunikace. Pod nimi vedou inženýrské 

sítě a navíc jsou tyto parcely zatíženy věc-

ným břemenem na průchod a průjezd 

m a j i -

t e l ů 

přilehlých nemovitostí. Takže, pokud to 

mohu hodnotit, cena zcela jistě odpovídá 

hodnotě takovýchto pozemků,“ vysvětlil 

místostarosta Vlastimil Uchytil. 

Zeptali jste se na prodej 
pozemků v Palečkově ulici

Harmonogram odstavení tepelných 
zdrojů DSP, s.r.o. v roce 2008

(posezónní údržba)
Kotelna  TermínKotelna  Termín

Sídliště svobody 11.8. - 15.8.
v.s. Šmeralova 11.8. - 15.8.
ZŠ Melantrichova 60 18.8. - 20.8.
Finská 9 21.8. - 22.8.
Netušilova 3 25.8. - 26.8.

Zdroj: Domovní správa Prostějov

Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný časAktuálně

Společnost .A.S.A. TS Prostějov ve 

spolupráci s Odborem komunálních 

služeb Městského úřadu v Prostějově 

a pod záštitou předsedy Dozorčí rady 

.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. Vlastimila 

Uchytila opět v letošním školním roce 

uspořádala soutěž ve sběru starého 

papíru pro prostějovské základní školy. 

Soutěž měla dvě kola , podzimní a 

jarní. Vítězem se stala základní škola 

Dr. Horáka, kde děti nasbíraly celkem 

62 tun papíru. Zásluhu na tomto úspě-

chu má především zástupkyně ředite-

le Jindřiška Marková, která společně 

s třídními učiteli, věnuje nemalé úsilí 

organizaci celé soutěže.

„Tato práce navíc se určitě vyplatí, 

naše škola obdrží celkem 82 430,00 Kč 

a za to je možno již pořídit pěkné školní 

vybavení. My máme v plánu zakoupit 

keramickou pec pro děti do keramic-

kého kroužku, říká ředitel školy Ivan 

Pospíšil“. 

Společnost .A.S.A. TS Prostějov 

zajišťuje organizaci soutěže, svoz papíru 

z jednotlivých škol, přistavování kontej-

nerů a evidenci. „Cena za výkup starého 

papíru během roku poklesla, my jsme 

však výkupní cenu ponechali, bereme to 

jako určitou podporu škol v Prostějově“, 

říká předseda Dozorčí rady .A.S.A. TS 

Prostějov, s.r.o. Vlastimil Uchytil. 

Město Prostějov věnuje ceny pro prv-

ních 20 žáků z každé školy, letos to jsou 

poukázky do Tesca v hodnotách 1000 – 

400 Kč. Celkem jde o 90 000 Kč. Jsou to 

peníze, které město obdrží za vytříděný 

papír od společnosti Eko-kom. Nejlep-

ším sběračem je  Eliška Vejrostová z 2. 

třídy základní školy Rejskova (4,2 t).

„Pro příští rok 

uvažujeme o rozšíření 

ocenění žáků. Odměnu 

si zaslouží každý, kdo 

donese byť i balíček svá-

zaných novin z domova, 

protože v tom je podstata 

soutěže. Dítě, které ces-

tou do školy řeže do 

ruky špagátek, si spíš 

zapamatuje, že i starý 

papír má hodnotu, než 

když tatínek doveze 3 

tuny papíru na vozíku. 

Je však pravda, že bez 

podpory rodičů by se 

takové množství papíru 

a tím i fi nanční podpo-

ra škol nesehnala.“ říká  

Vlastimil Uchytil. 

 Soutěž škol ve  sběru starého papíru  
pořadí škola celkem [t] kg/žáka finanční dar za 

umístění [Kč]

finanční odmě-

na za odevzda-

ný papír  [Kč]

1 Dr. Horáka 62,431 106,90 20 000,00 62 431,000

2 Palackého 60,730 103,46 10 000,00 60 730,000

3 Majakovského 24,016 98,83 5 000,00 24 016,000

4 Studentská 41,910 83,32  41 910,000

5 Rejskova 22,790 66,25  22 790,000

6 Sídliště Svobody 31,456 58,80  31 456,000

7 Melantrichova 28,130 58,00  28 130,000

8 E. Valenty 13,790 41,79  13 790,000

9 Kollárova 4,840 14,71  4 840,000

 Celkem [Kč]   35 000,00 290 093,000
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Společnost VAHAL získala výhradní zastoupení fi rmy OPEN–E pro distribuci 

jejích produktů v České republice i na Slovensku. Jedná se o řadu produktů fi rmy 

Open–E usnadňující ukládání a práci s daty. Tímto se Česká republika a Slovensko 

staly 38. regionem (státem), kde je možno zakoupit produkty OPEN–E od místní-

ho distributora včetně specializované technické podpory.

Prostějovská společnost VAHAL s.r.o., působí na trhu již 15 let v oboru PC a infor-

mačních technologiích. Za celou dobu své existence se společnost VAHAL vždy 

snažila poskytovat zákazníkům služby nejvyšší kvality, což s sebou neslo nutnost stá-

lého zvyšování vlastní odbornosti a specializace. 

VAHAL se stal certifi kovaným partnerem většiny významných soft warových a hard-

warových fi rem (Microsoft , Intel, ...) a v řadě případů mezi prvními v České republice. 

Např. titul „Intel Premier Provider“ získala společnost jako druhá v ČR, v serverové 

oblasti dokonce jako první.

Získání výhradního zastoupení pro produkty OPEN–E je dalším potvrzením vyso-

ké profesionalizace společnosti VAHAL.

OPEN–E je německá společnost založená v roce 1998. Její produkty se prodávají ve 

38 státech (regionech) na světě, včetně ČR a Slovenska. Nejznámější produkty fi rmy 

jsou DSS, iSCSI-R3 a NAS-R3. Produkty Open-E jsou výkonným a snadno dosažitel-

ným řešením v oblasti ukládání dat. Mgr. Petr Hrůza

VAHAL ZÍSKAL VÝHRADNÍ 
ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU 
REPUBLIKU I SLOVENSKO

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

VÍME, KAM 
S VYSLOUŽILÝMI 
SPOTŘEBIČI!

LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI 
 NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.elektrowin.cz

Chranime prirodu A4.indd 1 9.10.2007 0:10:41

V rámci projektu Co je a není 

diskriminace se Sdružení obrany 

spotřebitelů ve spolupráci s Iuridi-

cum Remedium věnuje diskrimina-

ci při poskytování zboží a služeb. K 

diskriminaci spotřebitele dochází 

z nejrůznějších diskriminačních 

důvodů, velmi častým je nerovné 

zacházení z důvodu státního občan-

ství. Antidiskriminační linka s tele-

fonním číslem 222 762 222 proto 

nově slouží i cizincům. 

Na antidiskriminační linku se 

mohou obrátit tedy i zahraniční spo-

třebitelé, neboť linka je namluvena i v 

anglickém jazyce. Také oni se mohou 

informovat o obraně vůči podnikate-

lům, kteří s nimi pro cizí státní pří-

slušnost či neznalost českého jazyka 

zacházejí neodůvodněně odlišně a 

znevýhodňují je. „Spotřebitelé mohou 

zanechat vzkaz, v němž popíší, co se 

jim přihodilo a uvedou na sebe telefo-

nický, nebo emailový kontakt. U těch 

případů, které by skutečně mohly být 

diskriminací, navrhneme spotřebiteli 

způsob, jak se proti takovému jedná-

ní bránit. Pokud si volající 

nepřeje zanechat vzkaz, 

může se po stisknutí příslušného tla-

čítka dozvědět, jak se bránit vůči dis-

kriminačnímu jednání při poskytová-

ní zboží a služeb“, říká koordinátorka 

projektu Jana Pospíšilová. 

Typickým příkladem diskrimina-

ce, které cizinec může být vystaven, 

je účtování vyšší ceny než českému 

spotřebiteli za poskytnutí srovnatelné 

služby či zboží, nebo odmítnutí přístu-

pu k určité jinak veřejně poskytované 

službě. Jiným případem je poskytnu-

tí neodůvodněně méně výhodných 

podmínek. Avšak je nutné si uvědo-

mit, že ne každé odlišné zacházení je 

diskriminací. Pokud podnikatel účtu-

je cizinci za poskytnutí zboží či služ-

by vyšší částku něž českému spotře-

biteli, přičemž jde například o službu 

vyšší kvality, o diskriminaci nepůjde. 

Ze zkušeností víme, že k diskriminaci 

cizinců dochází zejména v oblastech 

cestovního ruchu, pohostinství, taxi 

služeb, telekomunikačních služeb a 

také směnárenské činnosti. 

V oblasti telekomunikací se často 

setkáváme s nepřiměřeným požadav-

kem na poskytnutí vratné volací jis-

tiny pouze pro zahraniční klienty, 

nepřiměřeným rozdílem ve výši vrat-

né zálohy na základě trvalého pobytu 

a také rozdílnými podmínkami pro 

vrácení této kauce. Byli jsme také 

svědkem případu, kdy provozovatel 

směnárny využil neznalosti českého 

jazyka svého zákazníka a naúčtoval 

mu neodůvodněně nižší kurz než 

česky hovořícímu spotřebiteli. A prá-

vě z těchto důvodů se snažíme, aby i 

zahraniční spotřebitelé věděli, že je 

diskriminace v České republice pro-

tiprávní a jak se konkrétně diskrimi-

naci bránit. 

Tento text byl publikován v rámci 

projektu Co je a není diskriminace, 

spolufinancovaného z programu EU 

Transition Facility, spravovaném 

Nadací rozvoje občanské společnos-

ti. 

SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů

Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941

www.spotrebitele.info

• Jan Mišurec PR pracovník SOS, 

email: misurec@spotrebitele.info

Antidiskriminační linka nyní pomáhá 
také zahraničním spotřebitelům
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Nový unikátní přístroj 
začali v těchto dnech 
používat v prostorách 
Radiodiagnostického 
oddělení v Nemocnici 
Prostějov, která je čle-
nem skupiny AGEL. 
Jedná se o nejmo-
dernější plně digitální 
panoramatický rentgen 
Planmeca Proline XC v 
hodnotě jednoho milio-
nu korun, který umožňu-
je zobrazení čelisti pro 
potřeby stomatologů, a 
to například také u trau-
mat čelisti. 

 

 „Nový rentgen přinese také větší kom-

fort pacientům. Polohování osob je s ním 

velmi jednoduché, a to u všech pacientů, 

ať stojících, sedících nebo na invalidních 

vozících. Také zvolení expozičních pro-

gramů minimalizuje dávku záření pro 

různé pacienty,“ říká MUDr. Jaroslav 

Šulc, primář Radiodiagnostické odděle-

ní. Součástí nového přístroje je i speci-

ální program na zobrazení dutin a pro-

gram vytvářející boční pohled na čelistní 

kloub při otevřené a zavřené čelisti na 

jednom snímku. 

 

Digitální zobrazení zubního panora-

matického rentgenu vylučuje chyby při 

snímkování na fi lm způsobené vyvolá-

vacím procesem a zpřesňuje diagnózu 

díky možnosti soft warových úprav sním-

ku. „Nový přístroj je opatřen soft warem, 

který umožňuje diagnostikům výkonné a 

snadno použitelné nástroje na zpracová-

ní získaných obrazů obou čelistí, napří-

klad nastavení úrovně šedi pro optimál-

ní kontrast a jas, fi ltry pro zaostření a 

redukci šumu, měření délky, úhlu, hus-

toty tkáně,zvětšení obrazu nebo cílené 

zvětšení oblasti zájmu získaného obrazu 

atd.,“ dodává primář Jaroslav Šulc.

 

Nemocnice Prostějov každoročně 

investuje miliony korun do modernizace 

svého vybavení, do nákupu nových pří-

strojů a celkového zkvalitňování svých 

služeb. „V roce 2008 celkové investice 

přesáhnou 32,5 milionu korun a největší 

akcí bude projekt restrukturalizace s cen-

tralizací JIP interních oborů,“ doplňuje 

ředitel nemocnice JUDr. Zdeněk Horák, 

MBA.  Ing. Tomáš Želazko, 

 mluvčí holdingu Agel, 

  tomas.zelazko@seznam.cz

 

ZUBNÍ PANORAMATICKÝ PŘÍSTROJ BYL UVEDEN DO PROVOZU 
NA RADIODIAGNOSTICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE PROSTĚJOV

 Foto: archiv

Špatný pitný režim může mít vážné zdravotní důsledky zvláště v letním období. 

Tělo dospělého člověka obsahuje asi 70% vody a naprostá většina metabolických 

pochodů probíhá právě ve vodném prostředí. Část vody se ztrácí močí a u dospě-

lého člověka to činí v průměru 1-1,5l denně. Další část tekutiny se ztrácí potem a 

to nejméně 0,5l. Z toho vyplývá, že musíme dodat tělu 1,5-2l tekutin denně. Při 

pobytu v horku se tvorba potu zvyšuje a je nutné množství tekutin adekvátně zvý-

šit. Nedostatek vody v těle zvyšuje sklon k tvorbě trombů (krevních sraženin) v 

cévách, což např. v mozku nebo v srdci může být otázka života a smrti. Dalším 

rizikem nedostatečného příjmu tekutin je nadměrné zatížení ledvin. Koncentro-

vaná moč usnadňuje rozvoj infekcí v močových cestách. Při sportu nebo při zvý-

šené námaze může dojít při pobytu v nadměrně teplém prostředí bez nedostatku 

tekutin ke kolapsu, k svalovým křečím či jiným zdravotním komplikacím. Dochází 

ke ztrátě nejen vody, ale také některých solí. Co tedy pít ? Minerálky a pramenitá 

voda jsou dobré, ale lepšími pro váš organismus jsou iontové nápoje, které obsa-

hují vitamíny a minerály odpovídající poměru v lidské krvi. Úplně nejlepšími jsou 

ty iontové nápoje, které navíc obsahují antioxidanty, které vás ochrání i před vlivy 

slunečního záření. Užijte si letní dovolenou s těmi nejlepšími, osvěžujícími nápoji 

prospěšnými právě pro vás. 

Pro více informací vás zveme na přednášku dne 14.8.2008 v 17 hod. do Centra 

zdraví T.G.Masaryka 24, Prostějov (vedle cukrárny Floridy). 

Téma přednášky : Správné tekutiny pro váš organismus – radost ze života.

 -ls-

PITNÝ REŽIM v horkých 
letních měsících

TJ KRUMSÍN  ve spolupráci se zdravotně postiženými Prostějovska Vás 

zvou v sobotu 9. srpna 2008 na páté setkání zdravotně postižených do bezba-

riérového sportovního areálu v Krumsíně.

Zahájení: v 9:00 hodin

Vstupné: dobrá nálada

Bohatý doprovodný program  bude zajištěn po celý den včetně občerstvení, 

živé hudby, tomboly a atrakcí pro děti.

Záštitu nad akcí převzala senátorka Božena Sekaninová

09:00 zahájení

11:00 lukostřelci

12:00 vystoupení strážníků Městské policie Prostějov se psy

12:30 ukázky hasičů

13:00 boxeři DTJ Prostějov

14:00 parašutisti, tombola

15:00 ukázky rádiem řízených modelů letadel

Průběžně živá hudba – skupina ROMANTIKA, soutěže, ukázky prací zdra-

votně postižených, kreslení křídami a fi xy, jízda na koních, atd. Pro všechny 

návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení.

Setkání zdravotně postižených 
aneb Den v Krumsíně v barvách

Kaleidoskop 
informací Volný čas
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Rozšířit základnu dob-
rovolných dárců krve se 
rozhodlo Hematologic-
ko-transfúzní oddělení 
Nemocnice Prostějov, 
která je členem skupiny 
AGEL, a to ve spolu-
práci s prostějovskými 
autoškolami. Akce Kaž-
dý řidič dárcem krve 
má upozornit účastníky 
silničního provozu, že 
jsou to právě oni, kdo 
se velkou měrou podílí 
na spotřebě krve. 

„Cílem není okamžitý nekoordi-

novaný, a proto špatně zvládnutelný 

odběr  velkého množství dárců, ale 

průběžná celoroční  uvědomělá spo-

lupráce dárců s transfúzními zaří-

zeními a zabezpečení celoročního 

přiměřeného zásobení Nemocnice 

Prostějov,“ říká primář Hematolo-

gicko-transfúzního oddělení MUDr. 

Jiří Šlézar. 

Akce oslovuje převážně čers-

tvé absolventy kurzů autoškoly, ale 

předpokládá se i zapojení ostatních 

řidičů a i širší veřejnosti. Projekt byl 

zahájen distribucí reklamních letáků 

do autoškol, obecních úřadů a růz-

ných společností již v loňském roce, 

a protože byl úspěšný, pokračuje i 

letos. „Díky této náborové akci jsme 

již  získali okolo 330 nových dárců,“ 

dodává primář Jiří Šlézar.

Každý, komu nechybí ochota a 

dovoluje to zdravotní stav, může 

pomoci rozšířit řady dárců krve 

tím, že se přihlásí na trans-

fúzní stanici prostějovské 

nemocnice, a to buď písem-

ně na adrese,Transfúzní sta-

nice, Nemocnice Prostějov, 

Mathonova 291/1, 79604 Pro-

stějov, na telefonním čísle 582 315 

210, nebo vyplněním elektronické 

přihlášky na webových stránkách 

nemocnice (www.nempv.cz). Při 

nejbližší vhodné příležitosti pozvou 

pracovníci oddělení dárce písemně 

nebo telefonicky k provedení odběru. 

Dárci, kteří se akce zúčastní, žádné 

speciální dárky nedostávají, mají 

však stejně jako všichni ostat-

ní dárci nárok na vitamíny 

podle příspěvku zdravotní 

pojišťovny, také na uvol-

nění ze zaměstnání do 12 

hodin po odběru či nárok 

na odpis z daňového základu 

dva tisíce korun za odběr.

Ing. Tomáš Želazko, mluvčí hol-

dingu Agel, tel. 721 015 316, tomas.

zelazko@seznam.cz

Heslem „Každý řidič dárcem krve“ láká Heslem „Každý řidič dárcem krve“ láká 
nemocnice Prostějov začínající řidiče k odběrůmnemocnice Prostějov začínající řidiče k odběrům

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Zákaznická linka společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ - 844 744 644

Potřebujete projednat své záležitosti s odběrem vody a nejste zrovna přízniv-

cem vyřizování v kancelářích? Využijte zákaznické telefonní linky společnosti 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen MOVO). Je to rychlé a jednoduché 

a všechny potřebné informace jsou tak nadosah. 

Zákaznickou linku můžete kontaktovat každý pracovní den od 7 do 15 hodin, 

v pondělí a ve středu až do 17 hodin. Případné havárie a poruchy s pitnou vodou 

můžete na zákaznické lince hlásit 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zdlouhavého 

vyčkávání u aparátu se nemusíte obávat. Pokud se přesto chcete vyhnout „špičce“, 

volejte nejlépe v úterý, čtvrtek a v pátek dopoledne.

Modrá linka 844 744 644 na kterou voláte za cenu místního hovoru, je platná 

pro zákazníky z okresu Olomouc a Prostějov.

Co vyřešíte na zákaznických
linkách MOVO?

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM – PRACOVNÍ DNY:                   

OPERACE PROVÁDĚNÉ PO TELEFONU: POSKYTOVANÉ INFORMACE:

- ZMĚNA VÝŠE ZÁLOHOVÉ PLATBY

- ZMĚNA ADRESY PRO ZASÍLÁNÍ KORE-
SPONDENCE U DOMÁCNOSTÍ

- PŘÍJEM SAMOODEČTU STAVU 
VODOMĚRU

- ŽÁDOST O ZASLÁNÍ TISKOPISŮ, 
CENÍKŮ, INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ

- ŽÁDOST O ZASLÁNÍ NEVYZVED-
NUTÉHO PŘEPLATKU

- PŘÍJEM A ŘEŠENÍ REKLAMACÍ 

DISPEČINK - 24 HODIN DENNĚ:

- NAHLÁŠENÍ PORUCH A HAVÁRIÍ PITNÉ 
(STUDENÉ) VODY 

- JAKÝM ZPŮSOBEM VYŘÍDIT ZMĚNU VE 
SMLOUVĚ (ZMĚNA ZPŮSOBU ÚHRADY, 
ZMĚNA ADRESY, ZMĚNA JMÉNA, UZAVŘENÍ 
SMLOUVY)
- CENY VODY A VÝŠE POPLATKŮ

- OVĚŘENÍ DOŠLÝCH PLATEB

- ZPŮSOB VÝPOČTU FAKTURY 
- TERMÍNY VYSTAVENÍ FAKTUR, OVĚŘENÍ 
- TOTOŽNOSTI ODEČÍTAČŮ A MONTÉRŮ

- ÚŘEDNÍ HODINY A ADRESY 
ZÁKAZNICKÝCH KANCELÁŘÍ

- PRODUKTY MOVO, A. S. 

- INFORMACE O AKTUÁLNÍCH NEBO 
PLÁNOVANÝCH PORUCHÁCH ČI OMEZENÍ 
DODÁVKY VODY

- UMÍSTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ

- ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O KVALITĚ, TVR-
DOSTECH, ČI CENÁCH VODY

1. srpna 20081. srpna 20083030
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Nedávno se u Prostějova u hypermar-

ketu TESCO opět konaly drezurní závo-

dy ve všech kategoriích. Jezdecké dvojice 

z celé republiky přijely změřit své síly na 

ofi ciální národní závody pod záštitou 

České jezdecké federace. Více než pade-

sátka startů v jednotlivých soutěžích byla 

jedinečnou podívanou pro diváky z regi-

onu Prostějov a dokonce vyšlo i počasí. 

Závody pořádal Jezdecký oddíl města 

Prostějova ve spolupráci s dalšími organi-

zacemi a s podporou Olomouckého kraje, 

města Prostějova a mnoha dalších sub-

jektů. V soutěžích O pohár starosty měs-

ta Prostějova, O pohár sportovní komise 

města Prostějova a O pohár senátorky 

Boženy Sekaninové, jezdecké dvojice před-

vedly velmi hodnotné výkony na vysoké 

úrovni. Výsledky z těchto soutěží jsou zařa-

zeny do série závodů s názvem Středomo-

ravská jezdecká liga, která je pořádána již 

několik let a součtem výsledků z různých 

vybraných závodů s nejvyšším bodovým 

hodnocením dle předem určených tabulek 

vzejde vždy vítězná dvojice jezdce a koně, 

která na podzimním slavnostním vyhláše-

ní obdrží poháry. V sobotních soutěžích se 

stala absolutní vítězkou reprezentantka Jez-

deckého oddílu města Prostějov, rodačka z 

Prostějova – juniorka Lenka Korbélyiová 

s plemenným hřebcem Lopéz – 18. Tato 

jezdkyně zvítězila a opět se stala absolut-

ní vítězkou i v nedělních soutěžích. Její 

náročná každodenní příprava obzvlášť ve 

spolupráci s plemenným hřebcem předsta-

vuje spoustu práce, téměř veškerý volný čas 

věnuje koním, ale na závodech v Prostějově 

předvedla nejlepší výkony. Odměnou všem 

jezdcům jsou jezdecké fl oty – kokardy 

(žlutá, bílá, červená, modrá, zelená a fi a-

lové za účast), první tři umístění získávají 

medaile, poháry a ceny. Lenka Korbélyiová 

z Prostějova na tento víkend dlouho neza-

pomene. Na organizaci, přípravě, průběhu 

a ukončení této velmi náročné akce mají 

podíl zástupci Jezdeckého oddílu města 

Prostějov a dvě desítky dobrovolníků z 

celého regionu Prostějov, při akci pomáhali 

dokonce i občané z Olomouce a Přerova. 

Hlavní rozhodčí závodů – Ing. Iva Schützo-

vá z Brna říká, že závody v Prostějově jsou 

vždy perfektně připravené a do Prostějo-

va jezdí rozhodovat velmi ráda. Úroveň 

jezdců je každým rokem vyšší, je vidět, že 

jezdecký sport na Prostějovsku stále roste a 

odborné vedení přípravy a tréninku jezdců 

a koní jsou vidět při každém předvedení 

drezurních úloh. Přítomnost vyškolených 

licencovaných cvičitelů a jednoho z dva-

nácti mezinárodních trenérů v republice 

v Jezdeckém oddílu města Prostějov a v 

Jezdeckém oddílu Helios – Mostkovice 

zaručuje nejkvalitnější možnou garanci 

přípravy na vysoké úrovni. Ing. Schützová 

– zároveň specialista na drezúru preferuje 

zejména kvalitní začátky výuky začínají-

cích jezdců, zejména z důvodu vznikajících 

zlozvyků, které jsou později velmi těžce 

odstraňovány. Diváci a děti využily mož-

nosti královské podívané a bezplatné jízdy 

na koních.

MgA. Iva Zichová za organizátory děku-

je za podporu a pomoc všem, kteří se na 

zdárném průběhu akce podíleli.  -iz-

Drezurní závody se vydařily

Už zhruba dvacetiletou tradici má 

pořádání sportovních her na Gymná-

ziu Jiřího Wolkera. Ani letošní před-

prázdninové období nebylo v tomto 

smyslu výjimkou. 

Středa a čtvrtek 25. a 26. června tak 

probíhaly v duchu soutěží v přehazova-

né, softbalu, ringu, vybíjené, florbalu, 

kopané, volejbalu a basketbalu, a to 

nejen na hřištích GJW, ale i v areálu 

U Kalicha. „Studenti se na sportovní 

dny vždycky těší, už přibližně měsíc 

dopředu poctivě trénují, a tak není ve 

většině tříd problém získat sportov-

ce,“ říká jeden z organizátorů, pedagog 

Bronislav Klíč.

„V uplynulých dnech proběhly dvě 

významné sportovní akce, které bych si 

dovolil trošku porovnat. Byla to Prostě-

jovská laťka  a právě naše sportovní hry. 

O b ě 

a k c e 

pronásledovala nepřízeň počasí, bouřky 

a přívalové deště, ale ani v jednom pří-

padě to naštěstí sportování neovlivnilo. 

Druhým společným rysem těchto dvou 

akcí byly excelentní výkony studentů 

Gymnázia Jiřího Wolkera. No a čím se 

akce liší? Sportovní hry jsou blíž prázd-

ninám a jsem přesvědčen, že všichni 

studenti si prázdniny zaslouží, přeji jim 

pěkné dny volna,“ doplnil zástupce GJW 

Michal Müller. 

Nejúspěšnější sportovní kolektivy zís-

kaly v závěru her zaslouženou sladkou 

odměnu v podobě dortů, jejichž nákup 

fi nančně podpořila obecně prospěšná 

společnost Gaudeamus.

„Sportovní hry jsou tradiční záležitostí 

konce školního roku a umožňují rozum-

ně uvolnit energii žáků, která se naku-

muluje mezi uzavřením klasifi kace a pře-

dáním vysvědčení,“ konstatoval ředitel 

GJW Michal Šmucr. -jg-

Sportovní den na Gymnáziu Jiřího Wolkera

„ORGANIZÁTOR SPORTOVNÍCH HER BRONISLAV KLÍČ PŘEDAL IGORU PEŠTUKOVI Z 3.B OCENĚNÍ 
ZA VÍTĚZSTVÍ V BASKETBALOVÉM TURNAJI, KTERÝ MĚL DÍKY ÚČASTI MNOHA HRÁČŮ 
BK PROSTĚJOV VYNIKAJÍCÍ ÚROVEŇ“1. srpna 20081. srpna 2008 3131
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První tandemový seskok absolvoval v červenci na letišti v Prostějově 

jeden z nejlepších českých lyžařů současnosti Ondřej Bank Seskok byl 

součástí přípravy po  těžkém zranění, které Bank utrpěl na konci minulé 

sezony.

„Ondra byl naprosto v pohodě a během seskoku si vyzkoušel salto a otáčky 

ve volném pádu. Seskok si užil a byl s ním spokojený. Jako sportovci, který 

dělá rychlostní sporty, mu volný pád nedělal žádný problém a hned se ptal 

po dalším seskoku nebo kurzu,“ popsal Bankův tandem pilot Radek Šíma.. 

Tandemovým seskokem zahájil Bank přípravu na sezónu, v níž pokračuje 

tento týden, tentokrát ovšem již na lyžích.

Bank skákal v tandemuBank skákal v tandemu

To, co předvádí 
Jana BÁLEŠOVÁ se 
svými svěřenkyněmi 
v taneční skupině 
Free dance je až 
neuvěřitelné. 
V měsíci květnu se 
konalo v rámci 
Festivalu tanečního mlá-
dí jako každý rok 
v České Lípě Mistrovství 
České republiky různých 
tanečních stylů. 

Pořadatelem akce je Svaz učitelů tan-

ce. Město Prostějov reprezentoval dnes 

již všem známý taneční klub Free dan-

ce. Výsledky jasně ukázaly, kdo vládne 

v České republice a jejich jedenáctiletá 

dřina byla jednoznačně poznat. Přije-

li s pěti nádhernými choreografiemi a 

odváželi si čtyři tituly Mistr republiky 

a jednu bronzovou medaili. 

Ohlasy na jejich vystoupení od reno-

movaných a skvělých choreografů, 

poroty, ale i obecenstva byly neuvěři-

telné. Všechny děti plakaly štěstím a 

rodiče taky. A to nemluvím o pocitech 

vedoucí a choreografky Jany BÁLEŠO-

VÉ, které dali rodiče v neděli po vyhlá-

šení výsledků zaslouženého „hobla“. 

Obdobný úspěch slavili junioři na 

mistrovství republiky v Brně v rámci 

EMCO DANCE LIVE TOUR, kde si 

rovněž ze dvou předvedených choreo-

grafií odváželi 2 tituly Mistr republiky. 

Co k tomu dodat?

Free dance se představuje jak v 

dětských, tak juniorských kategori-

ích. Při parketových tanečních kom-

pozicích se vyjadřuje nálada, pocit, 

myšlenka s využitím jakékoliv taneč-

ní techniky. Nejvíce se však využívá 

technika jazzová. Střídá se napětí a 

uvolnění. Naopak show předtančení 

jsou choreografie vystihující určité 

téma nebo děj, ve kterých se využívá 

všech prostředků show a to spojení 

obsahu, taneční techniky,  kostýmů, 

kulis a rekvizit. Poslední kategorií, ve 

které „Prostějovačky“ excelovaly, je 

street dance, což je moderní výrazo-

vý a scénický tanec, kde je vyjádřen 

příběh, myšlenka a pocity a klade se 

důraz na interpretaci výrazu (včetně 

obličeje), plynulý tok pohybů, při-

rozenost a originalitu pohybového 

vyjádření.

Jako Prostějovák jsem hrdý na to, že 

máme takový klub, který naše město 

s těmito úspěchy reprezentuje po celé 

republice. Popřejme jim hodně štěstí. 

 Mgr. Michal Mucha

EXCELENTNÍ ÚSPĚCHY FREE DANCE NA REPUBLICE

V pondělí 23. června přijalo vedení města Prostějova zástupce úspěšného boxer-

ského oddílu. Boxeři předali radním, potažmo zastupitelům děkovnou 

plaketu za finanční podporu tohoto sportu ze strany města. 

Boxeři na radnici

EDEN slavnostně otevřen 

Ve středu 25. června v podvečer bylo v Domě služeb v Prostějově-Vrahovicích 

slavnostně otevřeno nové centrum s názvem EDEN, které se stane útočištěm taneční 

školy Jany Bálešové FREE DANCE. Za město Prostějov se zahájení činnosti dopro-

vozené vystoupením tanečnic a tanečníků FREE DANCE, zúčastnil místostarosta 

města Pavel Drmola.

„Tyto prostory byly v minulosti využívány jako školící středisko pro pracovníky 

veřejné správy. Následně byly několik měsíců prázdné, což není ideální stav. Sály 

vrahovického domu služeb by měly žít. Tanečníkům přeji, aby jim byly k užitku a 

aby zde co nejčastěji předváděli tak skvělý program, jako dnes,“ pochválil zahájení 

provozu EDENU Pavel Drmola.

Taneční škola FREE DANCE zde bude působit takřka denně. „Abychom vydrželi 

na tanečním výsluní, musíme hodně cvičit a trénovat. Sály se nám líbí a věřím, že 

tanečníci tu budou spokojeni,“ doplnila šéfk a taneční školy Jana Bálešová.  -jg-
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V neděli 13. července 
dopoledne odstartovalo 
v Prostějově 
mistrovství světa 
v orientačním běhu pro 
rok 2008. V západní 
části našeho města, 
konkrétně v centru 
a v ulicích kolem Sídliště 
Svobody, se konala 
kvalifikace mužů i žen 
pro závody ve sprintu.

„Je obrovský úspěch, že se tato pres-

tižní akce dostala díky marketinkové 

společnosti TK PLUS také do Prostějova. 

Pro mě jako bývalého orienťáka to byl 

dvojnásobný zážitek,“ pochválil závod 

místostarosta města Vlastimil Uchytil. 

Mistrovství světa v orientačním 

běhu se pořádá od roku 1966. Původně 

se konalo jednou za dva roky, od roku 

2002 pak na rozdíl od evropských šam-

pionátů, každoročně. V  historii světo-

vých šampionátů se elitní podnik obje-

vil v České republice teprve potřetí. „Na 

Moravu přitom orientační běžci zavítali 

vůbec poprvé. Na akce ve Starých Spla-

vech z roku 1972 a Mariánských Láz-

ní z roku 1991 tak navázala Olomouc, 

jakožto hlavní pořadatelské místo mis-

trovství světa 2008. Součástí mistrovství 

byly i doprovodné mezinárodní šesti-

d e n n í 

z á v o d y 

– Orienteering Festival 2008, které 

proběhly ve stejných nebo podobných 

terénech jako závody samotného svě-

tového šampionátu. Tyto závody byly 

určeny široké veřejnosti, zejména všem 

milovníkům orientačního běhu z celé-

ho světa všech věkových kategorií,“ 

popsal místostarosta Uchytil.

Skvělý výsledek 
pro českou běžkyni

Dana Brožková vybojovala pro čes-

ké barvy první zlatou medaili od roku 

1991, když se stala mistryní světa v ori-

entačním běhu. Ve Skřípově na Konicku 

vyhrála sedmadvacetiletá běžkyně fi nále 

závodu na klasické trati, což je všeobecně 

uznávaná královská disciplína. Na dva-

náctikilometrové trati předčila stříbrnou 

Norku Marianne Andersenovou o třia-

čtyřicet sekund, třetí Annika Billstamová 

ze Švédska už na vítězku ztratila více než 

minutu. „Ještě stále tomu nemůžu uvě-

řit,“ usmívala se v cíli čerstvá mistryně 

světa.

„Jsem velmi rád, že se letošní mistrov-

ství světa v orientačním běhu tak vyda-

řilo. A to nejen díky vynikajícím výsled-

kům zúčastněných sportovců, ale také 

díky organizátorům. Konkrétně z Pros-

tějova se na zajištění hladkého průběhu 

podílela padesátka dobrovolníků, kteří 

šampionátu věnovali svůj volný čas včet-

ně dovolené. Chtěl bych také pochválit 

prostějovskou městskou policii a pracov-

níky odboru správy a zabezpečení pro-

stějovského městského úřadu za jejich 

pomoc. Právě tito všichni se zasloužili o 

to, že akce byla velmi pozitivně hodno-

cena,“ uzavřel místostarosta 

Vlastimil Uchytil.  -pk- -jg-

Orientační běžci se prohnali i Prostějovem

ILUSTRAČNÍ FOTO Z ORIENTAČNÍHO BĚHU V PROSTĚJOVĚ  FOTO: V. UCHYTIL

DANA BROŽKOVÁ – MISTRYNĚ SVĚTA  FOTO: V. UCHYTILMICHAL SMOLA – ZÍSKAL STŘÍBRNOU MEDAILI   FOTO: V. UCHYTIL

1. srpna 20081. srpna 2008 3333



Centrum podpory cizinců se sídlem 

v Domě služeb v Prostějově – Vrahovi-

cích nabízí pro cizince i širokou veřej-

nost následující aktivity:

- Kurz základů české gramatiky pro 

cizince I.

Délka trvání: září 2008 – leden 2009

Intenzita: 1x týdně 3 vyučovací hodi-

ny, úterý 16:30 – 19:00 hod.

Navazující aktivita: Kurz základů české 

gramatiky pro cizince II. (únor – červen 

2009)

Příspěvek účastníka: 1 200 Kč, při 

zapojení účastníka do alespoň dvou kur-

zů činí příspěvek 1 000 Kč

Maximální počet účastníků: 12 osob

- Konverzace v českém jazyce pro 

cizince I.

Délka trvání: září 2008 – leden 2009

Intenzita: 1x týdně 3 vyučovací hodi-

ny, všední den vpodvečer (bude upřesně-

no začátkem září)

Navazující aktivita: Konverzace v českém 

jazyce pro cizince II. (únor – červen 2009)

Příspěvek účastníka: 1 200 Kč, při 

zapojení účastníka do alespoň dvou pod-

zimních kurzů 1 000 Kč

Maximální počet účastníků: 12 osob

- Kurz základů obsluhy počítače pro 

cizince i širokou veřejnost I.

Délka trvání: 6 týdnů

Intenzita: 1x týdně 3 vyučovací hodi-

ny, všední den vpodvečer (bude upřesně-

no začátkem září)

Navazující aktivita: Kurz základů 

obsluhy počítače pro cizince i širokou 

veřejnost II.

Příspěvek účastníka: 600 Kč, při zapo-

jení účastníka do alespoň dvou podzim-

ních kurzů 500 Kč

Maximální počet účastníků: 4 osoby

- Kurz angličtiny pro cizince i širokou 

veřejnost (začátečníci) I.

Délka trvání: září 2008 – leden 2009

Intenzita: 1x týdně 2 vyučovací hodi-

ny, všední den vpodvečer (bude upřesně-

no začátkem září)

Navazující aktivita: Kurz angličtiny 

pro cizince i širokou veřejnost (začáteč-

níci) II.

Příspěvek účastníka: 1 200 Kč, při 

zapojení účastníka do alespoň dvou pod-

zimních kurzů 1 000 Kč

Maximální počet účastníků: 12 osob

Závazné přihlášky do kurzů přijímáme 

od 12. srpna do naplnění kapacity, a to 

osobně v Centru podpory cizinců (Dům 

služeb, Vrahovická 83, Prostějov) každé 

úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 

14:00 do 18:00 hod. 

Kromě vzdělávacích kurzů celoročně 

nabízíme:

- Odborné sociální a pracovní pora-

denství a asistenci na úřady pro cizince

poradna 2 x týdně, asistence dle potře-

by a domluvy, obojí zdarma

- Možnost využití počítače (včetně 

internetu)

v případě potřeby s asistencí pracovní-

ka Centra, 2 x týdně, zdarma

- Volnočasové aktivity pro cizince i 

širokou veřejnost 

(výlety, přednášky, prezentace, ruko-

dělné činnosti…), cca 1 x měsíčně v 

sobotu, program těchto aktivit najdete 

od září na našich webových stránkách a 

také v Centru podpory cizinců.

- Nedělní křesťanská shromáždění 

Apoštolské církve 

 9:30 - 11:30 (mimo poslední neděli v 

měsíci). Zveme všechny zájemce. (www.

apostolskacirkev.cz)

Podrobnější informace o činnosti Cen-

tra podpory cizinců Vám podá Mgr. Jana 

Rozehnalová na tel. čísle 776 347 021 

nebo mailem: cpc.prostejov@seznam.cz, 

základní informace také naleznete na 

stránkách www.zebrik-os.cz.

Příští Radniční 

listy vyjdou 

29. 8. 2008.

Uzávěrka 

inzerce je 

21. 8. 2008

Nabídka podzimních aktivit 
Centra podpory cizinců
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