
Aktuálně Informace Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

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@prostejov.eu. Kultura: Bohumil Pácl, e-mail: 
pro@pv.cz. Inzerce: Marcela Bílá, tel.: 608 022 023, e-mail: pvbila@seznam.cz. Sazba: Haná Press, 
s. r. o. Tisk: Ringier Ostrava. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1212-8368.

Zámek opět ožil kulturou
Po roce se stal prostějovský zámek na Pern-

štýnském náměstí opět místem několika kultur-
ních událostí. Jednak sem znovu dorazil průvod 
okostýmovaných studentů v rámci tradičního 
Majálesu, jednak neunikla veřejnosti přehlídka 
s názvem Zámek Pointu.  Přehlídka student-
ských talentů divadla, hudby, filmu a výtvarné-
ho umění Zámek Pointu 2009 se konala teprve 
podruhé, ale svoje místo v kulturní scéně si už 
opravdu našla.

Nádvoří prostějovského zámku patřilo v pá-
tek  8.května nejprve workshopům (Site specific 
a Komiks ve fotografii a filmu). Odpoledne se 
kromě DS Bombičky s Werichovou pohádkou 
Tři sestry a jeden prsten mohli návštěvníci potě-
šit koncertní verzí muzikálu Via Crucis – Křižá-
ci, souborem Klas,  nebo kapelou Zion Squad. 

V sobotu 9. května se k přehlídce přidala i Měst-
ská knihovna Prostějov, kde proběhl pořad Osob-
nosti čtou svoje oblíbené knihy. Jitka Šotkovská, 
scénáristka ČT, četla z knihy E=mc2, lásko moje. 
Následně se pořady přesunuly do Divadla Point. 
Představil se Pointík I.a II.s netradičně pojatou De-
tektivní Karkulkou a Strašidlem cantervillským. 
Dále DS Tragaču, tragaču s představením Ženské 
(vítěz Mladé scény 2009). 

A naprostou bombou přehlídky byla insce-
nace Cizinci ve vlaku divadla BuranTeatr Brno, 
režie J. Hájek. Zakončení přehlídky korunovala 
noční instalace Site specific na prostějovském 
zámku (z workshopu M.Jansové a M.Ondry). 
Výsledky workshopu Komiks ve filmu a fotogra-
fii (A.Procházka) bylo možno zhlédnout 15.5.v 
19 hodin v Divadle Point.

Přehlídka se konala ve spolupráci a za pod-
pory Gymnázia J.Wolkera Prostějov, Gaudea-
mus, o.p.s., města Prostějova, Městské knihovny 
Prostějov a Divadla Point. 

Stejně jako v minulých letech patřil začátek 
května studentským slavnostem zvaným MA-
JÁLES.  Před rokem se poprvé slavnosti přesu-
nuly z náměstí do prostějovského zámku. Bylo 
tomu tak i letos, kdy 7.května obsadili okostý-
movaní studenti prostějovských středních škol a 
učilišť nádvoří prostějovského zámku. 

Akci pořádalo Gymnázium J.Wolkera a 
soubor Divadla Point a finančně podpořili 
GAUDEAMUS o.p.s a město Prostějov. Tradič-
ní průvod odstartoval od Městských lázní v 11 
hodin a po trase Skálovo náměstí – Smetanovy 
sady – Vojáčkovo náměstí – Netušilova ulice – 
Komenského ulice – Špalíček – Kostelní ulice – 
Náměstí TGM dorazil na prostějovský zámek. 

Na nádvoří zámku svedli boj o přízeň poroty 
kandidáti na krále majálesu a jejich družiny. 
Soupeřili v několika disciplínách, přičemž volná 
disciplína byla týmová a nejvíce hodnocená. 
Jednalo se o představení kandidáta na krále/
královnu s pomocí hudby, tance nebo jen slovně 
v trvání maximálně 10 minut. 
Následně se fanoušci dočkali 
vyhlášení krále/královny MAJÁ-
LESU 2009 a korunovace.  -red-
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Ceny parkovného
Rada města Prostějova po projednání 

schválila s platností od 1. června 2009 saz-
by za parkování takto:

a) v provozní době od 9:00 do 18:00 hod. 
v pondělí – pátek a od 9:00 do 12:00 hod. 
v sobotu jednotnou sazbu  10,-- Kč/hod. na 
následujících parkovištích:

- ul. Křížkovského, parkovací automat
- ul. Školní, dva parkovací automaty
- ul. Mlýnská (parkoviště), parkovací 

automat
- ul. Plumlovská (parkoviště vedle býva-

lého OD KUBUS), parkovací automat;
- na parkovišti v ulici Kostelní;
b) v provozní době od 9:00 do 18:00 hod. 

v pondělí – pátek a od 9:00 do 12:00 hod. 
v sobotu základní sazbu 

10,-- Kč/hod., za každou další hodinu 
20,-- Kč na následujících parkovištích:

- nám. E. Husserla – parkovací automat
- nám. Hlaváčkovo – parkovací auto-

mat;
c) prodej parkovacích karet za 125,-Kč 

bez kreditu dobití.

Vyhodnocení veřejné zakáz-
ky na dodávku el. energie
Rada města Prostějova po projednání  

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci   veřejné zakázky ev.č. 60029747 
zadané v otevřeném  podlimitním   říze-
ní dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách na „Dodávku elektrické ener-
gie“ tak, že nejvhodnější nabídkou nejlépe 
splňující kriteria vymezená zadavatelem  
v otevřeném podlimitním  řízení  je nabíd-
ka uchazeče E.ON Energie, a.s., se  sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ: 260 78 201.

 Schválení nákupu vozidla 
pro JSDH Krasice

Rada města Prostějova po projednání 

schválila nákup vozidla pro JSDH města 
Prostějova, družstvo Krasice.

Kulturní léto 
„Kam ve čtvrtek?“

Rada města Prostějova po projednání 
schválila navýšení neinvestičního příspěv-
ku z prostředků rezervy Rady města Pros-
tějova pro rozpočtová opatření:

ve výši 250.000,-- Kč DUZE - Kulturní-
mu klubu u hradeb v Prostějově, příspěv-
ková organizace, Školní 4, IČ 004 02 354 na 
uskutečnění projektu „Kulturní léto - Kam 
ve čtvrtek?“,

ve výši 20.000,-- Kč Sportcentru  - domu 
dětí a mládeže Prostějov, Olympijská 4, 
příspěvková organizace, IČ 008 40 173 na 
uskutečnění projektu „Kulturní léto - Kam 
ve čtvrtek?“,

dále rozhodla o poskytnutí veřejné fi -
nanční podpory z rozpočtu města Pros-
tějova z prostředků rezervy Rady města 
Prostějova pro rozpočtová opatření ve výši 
30.000,-- Kč Domovní správě Prostějov, s. 
r. o., Křížkovského 7, IČ 262 59 893 

- na podpoření projektu „Kulturní léto – 
Kam ve čtvrtek?“

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 30. 11. 2009

Veřejná fi nanční podpora - 
Sdružení hasičů 
ČMS Vrahovice

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 
20 000,- Kč Sdružení hasičů ČMS Vrahovi-
ce , Prostějov - Vrahovice, 798 11 Prostějov 
6, IČO: 65762096

- na činnost mladých hasičů, na ceny do 
soutěže „O pohár o starosty města“, na pro-
nájem tělocvičny

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 30. 11. 2009

Veřejná fi nanční podpora - 
Komise sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova na rok 
2009 z prostředků komise sociální a zdra-
votní

ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdru-
žení „Pomocná ruka“ na pomoc starým, 
chronicky nemocným, zdravotně postiže-
ným a handicapovaným občanům, IČ 697 
46 338,

- na provozní náklady – materiál, ener-
gie, opravy a udržování, cestovné, služby 
(nájem, telefony, poštovné, kurzy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2009

ve výši 20.000,-- Kč Svazu tělesně posti-
žených v České republice, o.s., okresní or-
ganizace, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 
58 602, 

- nájem kanceláře, náklady na telefon, 
kancelářské potřeby, elektřina

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2009

ve výši 15.000,-- Kč Sociálním službám 
Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Ko-
sířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, 

- na rekondiční pobyt klientů denního 
stacionáře pro osoby s mentálním posti-
žením

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2009

ve výši 20.000,-- Kč Člověku v tísni, 
o.p.s., Sokolská 1969/18, Praha, IČ 257 55 

277,  
- na provozní náklady – energie, telefon, 

internet, nájem, provozní materiál, pojiště-
ní kanceláře, poštovné, cestovné

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2009

ve výši 4.000,-- Kč Klubu studentů, rodi-
čů a přátel Cyrilometodějského gymnázia 
Prostějov, Komenského 17, Prostějov, IČ 
441 59 862, 

- na projekt Internet a počítač pro seni-
ory – lektorné, tisk a kopírování studijních 
materiálů, propagace

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2009

ve výši 10.000,-- Kč Tělovýchovná jed-
nota OP Prostějov, Za Kosteleckou 47, Pro-
stějov, IČ 005 47 409, 

- na VI. ročník Prostějovského poháru 
vozíčkářů ve stolním tenise – nákup cen

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2009

Veřejná fi nanční 
podpora - SRPŠ 
při ZŠ Prostějov, 

Dr.Horáka 24
Rada města Prostějova po projednání 

schválila
a) poskytnutí veřejné fi nanční podpory 

z rozpočtu města Prostějova ve výši 8 000,- 
Kč pro Sdružení rodičů a přátel školy při 
Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 
Prostějov, IČO: 440 53 851

- na organizační zajištění branně-vlasti-
vědné soutěže (odměny do soutěže)

- jedná se o nenávratnou veřejnou fi -
nanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 10. 2009

Výpis z usnesení 60. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 5. 2009 
(kompletní usnesení naleznete na www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí na Odboru kancelář starosty)

 Kde naleznete informace o prasečí chřipce?
Na webových stránkách Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje http://www.kh-
solc.cz/uvod.aspx , kde jsou pod kolonkou aktuality příslušné údaje. Ostatní informace 
k prasečí chřipce podá MUDr. EVA  Kučerová ,vedoucí protiepidem. oddělení KHS OL 
ÚP Prostějov, Šafaříkova 49, tel.:604 403 110. MVDr.Zuzana Bartošová

V průběhu měsíce května a června 2009 se uskuteční setkání vedení města Prostějova 
s občany. Začátek každé akce je vždy v 17:00 hod. dle níže uvedeného harmonogramu:

Vrahovice ZŠ Vrahovice 28. 5. 2009
Žešov hasiči 4. 6. 2009
Sídliště svobody restaurace Haná 9. 6. 2009
Sídliště E. Beneše ZŠ E.Valenty 11. 6. 2009
lokality Tylova 
Sídliště Hloučela                                                                   

ZŠ Melantrichova
RG a  ZŠ, budova školy

16. 6. 2009
25. 6. 2009

                     -jg-

Do 30. 6. 2009 mají občané povin-
nost zaplatit poplatek za komunální 
odpad, který činí 492 Kč/osobu a rok. 
Je možno platit poštovní poukázkou, 
bezhotovostním převodem, inkasem 
nebo hotově na pokladně Městského 

úřadu v Prostějově (budova 
radnice nám. T.G.Masar-

yka, přízemí, dveře č.1), a to: 
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

Splatnost poplatku za 
komunální odpad se blíží! 
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V úterý 12. května 
proběhlo v obřadní síni 
prostějovské radnice 
slavnostní předávání 
Cen města Prostějova 
za rok 2008.

Oceněnými osobnostmi jsou:

- RNDr. Anna Švécarová – za peda-
gogickou činnost, organizaci student-
ské odborné činnosti, spolupráci při 
natáčení dokumentu „Příběhy spící v 
mramoru“; autorka série článků o pros-
tějovských parcích a publikace „Parky a 
dřeviny Prostějova“,

- Alfred Jánský, plk. v.v. – za stateč-
nost projevenou v boji za svobodu a de-
mokracii v letech 1939 – 45, za úsilí o 
obnovu legionářských i demokratických 
tradic po roce 1989,

- PhDr. Miloš Kvapil – za přínos pro 
město v oblasti knihovnictví,

- RNDr. Jiří Prudký – za dlouholetou 
práci v oblasti popularizace astronomie, 
přednáškovou činnost, spolupráci s 
prostějovskými základními i středními 
školami, dlouholetou spolupráci s regi-
onálními i celostátními médii,

- Lubomír Studený – za celoživotní 
činnost v organizaci skautů a junáků v 
Prostějově, patří k zakladatelům skau-
tingu v prostějovském regionu,

- Ing. Karel Tabery – za zásluhy o 
obnovu sokolského hnutí; aktivní člen 
Masarykovy společnosti,

- kapela LÉTAJÍCÍ RABÍN – za výji-

mečný počin v oblasti popularizace kul-
turních hodnot, reprezentace města na 
mezinárodní úrovni.

Oceněné osobnosti představíme po-
stupně v části Radničních listů PRO.

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ v Prostějově

Prestižní ocenění získal tajemník Měst-
ského úřadu v Prostějově Ing. Lubomír 
Baláš. Stal se fi nalistou soutěže Manažer 
roku 2008 a 16. dubna si převzal v Praze 
ocenění.

„Moje pozice je ve sféře veřejné správy, nic-
méně produktem činnosti veřejné správy, byť se 
nejedná z principu o podnikání, je poskytnutá 
služba veřejnosti, tedy našim klientům. Umístě-
ní ve finále soutěže si proto velmi vážím,“  uvedl 
Baláš.

Soutěž Manažer roku si díky své struk-
turovanosti a zapojení řady odborníků do 
vyhodnocovacího procesu dlouhodobě za-
chovává vysokou prestiž. „Průběh letošního 

16. ročníku byl specifi cký v tom, že nejlepší 
manažeři byli vybírání v době, kdy většina 
z nich čelí obtížným ekonomickým pod-
mínkám doma i na evropských a světových 
trzích,“ uvedl PhDr. Bohuslav Holub, ředitel 
Manažerského svazového fondu, který soutěž 
organizačně zajišťuje. 

V rámci soutěže Manažer roku jsou voleny 
osobnosti, které svým osobním přínosem vý-
razně pomohly k úspěchu své firmy a přispěly 
k rozvoji odvětví, v němž působí. Uchazeči 
mohou působit ve státních i soukromých spo-
lečnostech.

Konkrétně Městský úřad v Prostějově byl 
v uplynulých letech několikrát oceněn na nej-

různějších úrovních, z nichž lze připomenout 
resortní ceny ministerstva vnitra za roky 2005 
– 2008 a opakované výborné hodnocení úrov-
ně veřejné správy ve městě v rámci celostátní 
soutěže Město pro byznys. O obecné spokoje-
nosti s prací úřadu dále svědčí i výsledky anket 
spokojenosti občanů. V letech 2006 – 2009 bylo 
osloveno přes šest tisíc klientů, kteří hodnotili 

úřad průměrnou známkou 1,68 z pětistupňové 
škály hodnocení (kdy 1 = nejlepší).

Soutěž Manažer roku pravidelně vyhlašují 
Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a 
dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR. Průběh hodnoce-
ní a vyhlašování soutěže organizačně zajišťuje 
Manažerský svazový fond (MSF). -jg-

Tajemník prostějovského Městského úřadu finalistou soutěže Manažer roku 

Ve středu 13. května si převzali svá ocenění letošní vítězové soutěže „O nejoriginálnější ma-
turitní tablo“. Studenti získali poukázky v hodnotě 1500,-- , 1000,-- a 500,-- Kč, které mohou 
použít například na pomaturitním večírku. Vítěznými třídami jsou:

1. místo   GJW – Oktáva B  
2. místo   SOŠ průmyslová a SOU strojírenské /M4Z  
3. místo   CMG Oktáva 

Nejlepší tabla oceněna
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Po rozsáhlé revitali-
zaci si mohli ve středu 
13.května prohlédnout 
návštěvníci, při spo-
lečné procházce, nově 
osázené Kolářovy sady. 
Zrekapitulujme proto 
celé uplynulé období:

Historie
Kolářovy sady byly založeny v roce 1932, 

s čímž je spojena i kvalita stávajících poros-
tů, které dosahují stáří 70 – 75 let. Část parku 
okolo hvězdárny je  z období 1955 – 1962;

dle archívních materiálů bylo v parku 
vysázeno 290 ks stromů, 600 ks okrasných 
keřů a 400 ks konifer.

Co předcházelo realizaci
Od roku 2001 probíhala jednání a pří-

pravy projektů, které  vyvrcholily inventa-
rizačním průzkumem  dřevin. Průzkum 
byl vyhodnocen do tabulkových podkla-
dů, kde kromě výšek, průměrů korun, 
výčetní tloušťky, věku a tvaru dřevin byla 
zapracována vitalita (zhodnocení olistění, 

tvarových změn – malformací větví, pro-
sychání koruny, výmladků, změn listů) 
zdravotní stav (poškození kmene, koruny, 
výskyty hniloba dutin, výskyt suchých vět-
ví, snížení statické stability) a sadovnická 
hodnota. Celkem  bylo zmapováno 795 ks 
stromů. Odborníci dospěli k následující-
mu návrhu pěstebních opatření, které jsou 
nezbytné pro další zachování perspektiv-
ních dřevin v parku:

- zvýšení statické stability  7 x
- udržovací řez  59 x
- ořez suchých větví   42x
- ořezy výmladků, zlomů a pahýlů  17x
- péče o výsadbu   21x 
celkem ošetřeno 149 dřevin.
Projekt na regeneraci Kolářových sadů 

byl v dubnu roku 2006 předložen Státnímu 
fondu životního prostředí se žádostí o dota-
ce -  pouze ošetření dřevin a nových výsadeb 
dřevin.

V červnu 2007 město Prostějov obdrželo 
příslib dotace, za předpokladu splnění dal-
ších podmínek  a dofi nancování projektu. 

31.7.2007  Rada města Prostějova rozhod-
la o realizaci akce.

Kácení
Dle projektu mělo dojít ke kácení cel-

kem 257 ks dřevin, z nichž byla podstatná 
část stromů, a dále několika vícekmenných 

dřevin keřového charakteru, a to především 
z důvodu provozní bezpečnosti:

- 80 ks bříz v aleji
- 30 ks v okolí oválu u hvězdárny
- 30 ks thují, rostoucích při vchodu do 

parku z ulice Šmeralovy
- cca 10 skupinek stromů, které rostly ve 

skupinách, vzájemně si stínily, měly spletené 
kosterní větve korun, čímž docházelo  k lá-
mání větví při větru i odklonu stromu k lep-
ším světelným podmínkám.

Výsadby
- 112 ks vzrostlých listnatých stromů (od-

vod kmínku v rozpětí 14 – 16 cm)
-  5 338 ks listnatých keřů 
- 382 ks jehličnatých stromů a keřů
 Celkem bylo tedy vysazeno 5 832 ks dře-

vin. Provedena byla také rozsáhlá revitaliza-
ce travních porostů a výsadba trvalek.

Celkový rozpočet 
bez kácení dřevin

Po výběrovém řízení byla cena realizace 
stanovena ve výši 3 990 625 Kč. Město Pros-
tějov uhradilo 1 750 625 Kč. Dotace ze Stát-
ního fondu životního prostředí činila 2.240 
000 Kč.          -odbor životního prostředí -

 Ve středu 29.dubna 2009 v dopoled-
ních hodinách proběhla na hale Sport-
centra soutěž „O pohár Zdravého města“, 
konaná pod záštitou místostarosty Mgr. 
Vlastimila Uchytila. Akce je tradičně 
věnována žákům šestých tříd prostějov-
ských základních škol. Městská policie ve 
spolupráci s koordinátorkou Zdravého 
města a ostatními partnery připravila již 
VII.ročník.

 Žáčci za doprovodu svých učitelů si 
v prostorách haly vyzvedli startovní čísla, 
soutěžní lístky a poukázku na občerstvení. 

V půl deváté proběhl slavnostní nástup 
družstev. Všechny účastníky přivítal mís-
tostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil a násled-
ně byla soutěž odstartována.

 Sedmnáct čtyřčlenných družstev plnilo 
úkoly na sedmi stanovištích. Cílem bylo, 
co nejlépe zvládnout čtrnáct úkolů. Jedna-
lo se např. o střelbu ze vzduchovky na cíl, 
poskytnutí první pomoci, jízdu zručnosti 
na bicyklu, stříkání hadicí na cíl, nechybě-
ly vědomostní testíky např. ze zdravovědy, 
dopravních předpisů apod. 

 Ve dvanáct hodin byl VII. ročník klání 
O pohár Zdravého města ukon-
čen předáním cen.

VII. ročník „O pohár Zdravého města“ 
 A jak soutěž dopadla? 

Výsledky letošního ročníku :
1. místo  ZŠ Melantrichova  třída 6.A  677 bodů 
Michaela Nógová, Jana Šebestíková, Václav Stávek,
Petr Budzák
2. místo  ZŠ E. Valenty  třída 6.A  675 bodů
Anna Kovaříková, Aneta Vychodilová, David Mader,
Patrik Doseděl
3. místo  ZŠ Majakovského třída 6.A  649 bodů
Karolína Vejvodová, Karolína Šípková, 
Dominik Vejvoda, Patrik Vejvoda 
 
4. místo  ZŠ E. Valenty,  třída 6.B  647 bodů
 5. místo  ZŠ Dr. Horáka,  třída 6.A  631 bodů
 6. místo RG a ZŠ města PV,  třída 6.A  630 bodů 
 7. místo  ZŠ Palacká,  třída 6.A  627 bodů
 8. místo  RG a ZŠ města PV,  třída 6.B  623 bodů
 9. místo  ZŠ Rejskova,  třída 6.A  611 bodů
10. místo  ZŠ Palacká,  třída 6.B  608 bodů
11. místo  ZŠ J. Železného,  třída 6.B  597 bodů
12. místo  ZŠ Kollárova, třída 6.A  574 bodů
13. místo  ZŠ Dr. Horáka,  třída 6.B  572 bodů
14. místo  ZŠ Melantrichova,  třída 6.B  563 bodů
15. místo  ZŠ Rejskova,  třída 6.B  538 bodů
16. místo  ZŠ J. Železného,  třída 6.A  538 bodů
17. místo  ZŠ ,DD, SPC,PŠD  třída 6.A  501 bodů

Nejméně znalostí prokázaly děti na 
stanovišti – Ochránců přírody , kde cel-
kem získaly 752 bodů. Naopak nejlépe si 
poradily s úkoly K-centra Želva, celkem 
2 019 bodů. Oproti minulým letem se 
zlepšily ve vědomostech první pomoci. 

 - Jana Adámková -
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Ve druhé polovině dubna navštívili 
Prostějov zástupci partnerských měst – 
německé Hoyerswerdy a polské Šródy. 
Mimo jiné se řeč točila i kolem mezi-
národních žákovských a studentských 
sportovních her, které se uskuteční na 
přelomu května a června příštího roku 
v Prostějově.

„Město Prostějov jako pořadatel her 
vytipuje ve spolupráci se školami disci-
plíny, v nichž se bude soutěžit, kategorie, 

pro které budou určeny, a pomůže s or-
ganizací her. Samotný průběh však bude 
záviset hlavně na školách a zejména na 
sportovcích z řad žáků a studentů,“ vy-
světlil místostarosta Pavel Drmola s tím, 
že další jednání o akci proběhne už po 
letních prázdninách.

„Pozvali jsme partnery z Gymnázia v 
Hoyerswerdě a z Lycea ve Šródě na osla-
vy 110. výročí založení Gymnázia Jiřího 
Wolkera, které plánujeme na říjen 2009. 

Do té doby chceme zpracovat základní 
plán her a na podzim tuto záležitost ješ-
tě doladit. Naše spolupráce se však ne-
týká pouze sportu, hodláme se pustit i 
do společných kulturních a vzdělávacích 
projektů. Partnerství s polským lyceem 
má u nás už dlouhou tradici, partner-
ství s gymnáziem v Hoyerswerdě roz-
bíháme, ale musím říct, že jsme si, jak 
se říká, padli do noty,“ potvrdil ředitel 
GJW Michal Šmucr.

Ani třetí partnerský subjekt – ZŠ 
a MŠ Palackého třída nezůstává 
pozadu. „Nejenže do mezinárodní-
ho sportovního klání vyšleme naše 
žáky, ale připravujeme se základní 
školou v Hoyerswerdě i jazykový 
projekt, v jehož rámci se žáci obou 
škol budou zdokonalovat v anglic-
kém jazyce,“ uzavřel ředitel  Zá-
kladní školy v Palackého ulici Jiří 
Pospíšil.  -red-

Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací SportVolný čas

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad Prostějov a ve dnech voleb přímo okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo určenou volební místnost.  
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 
Hlasovat mimo volební místnost může volič pouze v územním obvodu svého volebního okrsku. 

Hlasování mimo volební místnost je možné nahlásit u těchto zaměstnanců Městského úřadu Prostějov :

Vysloužilová  Olga     - 582 329 129 Javůrková Marie        - 582 329 144 Veverková Alena        - 582 329 778
 Páleníková Svatava   - 582 329 706

Aktuálně Informace

Rýsují se detaily mezinárodních sportovních her

Město Prostějov prodávalo formou aukcí v 
období od 3. prosince 2008 do 8. dubna 2009 
postupně 50 pozemků vybavených kompletní 
infrastrukturou v lokalitě za novou nemocnicí v 
ceně minimálně 1.300 Kč/m2. Z celkového po-
čtu se během těchto zhruba čtyř měsíců prodalo 
10 pozemků, tedy dva a půl pozemku každý 
měsíc. V období finanční a hospodářské krize 
ve světě i ČR, významně ztížené dostupnosti fi-
nančních stavebních úvěrů a nejistoty zájemců v 
pravidelný a dostatečně vysoký příjem k úhradě 
půjček a provedení stavby považuji tento počet 
za dobrý výsledek.

Na tomto výsledku má svou zásluhu přede-
vším spolupráce s profesionálním partnerem, 
společností OMEGA, spol. s r.o., ale i volba vhodné 
propagace v tisku (Radniční noviny, Prostějov-

ský deník, Prostějovský večerník); na webových 
stránkách města Prostějova i spol. OMEGA, spol. 
s r.o.; distribucí letáčků ve veřejných budovách (v 
Prostějově, Kostelci na Hané, Plumlově, Brodku 
u Prostějova, Nezamyslicích a  Němčicích nad 
Hanou); asistovanými prohlídkami pozemků 
před každou aukcí; informacemi k pozemkům a 
aukcím vyvěšenými u každého pozemku (velmi 
kladně hodnoceno zájemci); přímým oslovením 
evidovaných předběžných zájemců o prodej těch-
to pozemků (přes 200 osob). 

Jsme si vědomi, že váhaví zájemci očekávají 
změny ze strany města Prostějova ve smyslu 
další podpory prodeje např. snížením ceny nebo 
úlevy ze stanovených regulativů. Rada města 
Prostějova své stanovisko neměnit podmínky 
prodeje těchto pozemků dala jasně najevo svým 

usnesením dne 5. května 2009. Naopak po 
několika letech, kdy město Prostějov zájemce 
o pozemky na výstavbu RD muselo odmítat s 
tím, že nemá žádné pozemky pro tento účel 
připravené, je nyní možné stále častější dotazy 
zájemců uspokojit.

Město Prostějov ve spolupráci se společnos-
tí OMEGA, spol. s r.o., hodlá do konce června 
letošního roku uspořádat další aukce, jelikož se 
i nadále objevují další zájemci, kteří se dosavad-
ních aukcí nestihli zúčastnit. 

Váhaví zájemci si nyní musí uvědomit, že 
čím více pozemků bude prodáno, tím rychleji  
proběhne prodej zbylých pozemků. Obava nej-
váhavějších zájemců z promarnění příležitosti je 
v tomto případě oprávněná. Osobně jsem pře-
svědčen, že brzy nastane situace, kdy budeme 

nabízet „poslední volné“ pozemky.
Novým, ale i stávajícím zájemcům mohu 

v této chvíli jen doporučit, aby sledovali další 
vývoj, a to nejen v tisku a na webových strán-
kách města Prostějova (www.prostejov.eu ), ale 
i našeho profesionálního partnera společnosti 
OMEGA, spol. s r.o. (www.aukce-prostejov.cz).

 -Mgr. Vlastimil Uchytil-

Prodeje parcel pro výstavbu rodinných domůProdeje parcel pro výstavbu rodinných domů

Možnost hlasovat mimo volební místnost při volbách 
do Evropského parlamentu ve dnech 5. 6. a 6. 6. 2009

Vydávání  občanských  
průkazů v souvislosti 

s výkonem volebního práva

Ve dnech  05.06.-06.06.2009 si mo-
hou občané požádat o vydání občanské-
ho průkazu /dále jen OP/ bez  strojově 
čitelných údajů ve lhůtě  kratší 30-ti 
dnů v souvislosti s výkonem volebního 
práva občanů. Tyto OP jsou platné po 
dobu 1 roku ode dne jejich vydání.  

K vydání OP  bez strojově čitelných 
údajů je občan povinen předložit: 

-vyplněnou žádost (modrá)
-2x foto
-  starý OP nebo potvrzení o OP /po-

škození, odcizení, ztráta,/
Jedná-li se o občany, kteří mají neplatný, 

odcizený a ztracený OP, dokládají veškeré 
doklady osvědčující skutečnosti, které se 
zapisují  do OP . Podat žádost mohou ob-
čané jen v případě, že si před tímto datem 
již nepožádali o vyhotovení OP se strojově 
čitelnými údaji. 
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02. 06. 2009 – blok č. 3 - Zlechovská, 
Na okraji, Kosířská, Na vyhlídce, Hlou-
čelní, J. Lady, K. Svolinského, K. Svolin-
ského – parkoviště, A. Slavíčka.

04. 06. 2009 – blok č. 4 – K. Svolinské-
ho, K. Svolinského – parkoviště, V. Špály, 
V. Špály – chodník, J. Zrzavého, J. Zrza-
vého – chodník, kpt. O. Jaroše, kpt. O. 
Jaroše – parkoviště, A. Fišárka, B. Dvor-
ské, C. Boudy, C. Boudy – parkoviště, S. 
Suchardy, K. H. Kepky.

09. 06. 2009 – blok. č. 5 – Nerudova, 
Melantrichova, Melantrichova – parko-
viště, E. Králíka, Polská, Ruská, Dělnická, 

Fanderlíkova, Fanderlíkova – parkoviště, 
Obránců Míru, kpt. O. Jaroše, J. Švermy.

11. 06. 2009 – blok č. 6 – Fanderlíko-
va část, Fanderlíkova – parkoviště, J. B. 
Pecky, J. B. Pecky – parkoviště, J. B. Pecky 
- vnitroblok, Krapkova, Krapkova – par-
koviště, Krapkova – zálivka, Březinova, 
Dykova, průchod Starorežná, schody, 
Bezručovo nám., Floriánské nám., Hliní-
ky, Resslova.

16. 06. 2009 – blok č. 7 – parkoviště u 

Čs. pojišťovny, Kostelecká 1 – vnitroblok, 
Kostelecká 1 – vnitroblok parkoviště, 
Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 
– vnitroblok, Martinákova – parkoviště, 
Martinákova, Martinákova – Kostelecká 
– chodník, Kostelecká – chodník LA.

18. 06. 2009 – blok č. 8 – Josefa Lady 
(severní obslužná), U stadionu, U stadi-
onu – parkoviště, Za veledromem, Valaš-
ská, Chodská, Šumavská, Beskydská, Po-
lišenského, Hacarova, parkoviště u domů 

s pečovatelskou službou, parkoviště za 
veledromem.

20. 06. 2009 – blok č. 37 – Mathonova, 
parkoviště nemocnice.

23. 06. 2009 – blok č. 9 – Hanačka, 
Pod Kosířem, Pod Kosířem – parkoviště, 
Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova, Sportov-
ní, Sportovní – parkoviště, Olympijská.

25. 06. 2009 – blok č. 10 – Rejskova, Dali-
borka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova.

30. 06. 2009 – blok č. 11 – Wolfova, 
Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (od 
Pod Kosířem po E. Valenty), Krásná, Na 
výsluní, Sadová.
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Domovní správa 
Prostějov, s. r. o.
Křížkovského 36/ 7
Prostějov

 
Harmonogram odstavení tepelných 

zdrojů DSP, s. r. o. v roce 2009 
/posezónní údržba/

Kotelna     Termín 

Hloučela K1 /Slavíčka/   1.6. - 5.6.
Hloučela K3 /Zrzavého/  8.6. - 12.6.
Krasice     15.6. - 19.6.
Anglická      22.6. - 26.6.
Mozartova    29.6. - 3.7.

P
K
P

 Město Prostějov se pustilo do roz-
sáhlé rekonstrukce Erbenovy ulice 
včetně části náměstí Padlých hrdinů a 
náměstí U Kalicha. 

„V návaznosti na tuto důležitou in-
vestici chce město Prostějov upravit i 
parkové části těchto dvou náměstí. S 
ohledem na jejich bohatou historii pát-
ráme po pamětnících původního vzhle-
du okolních parkových úprav, abychom 
se poučili z původních námětů měst-
ských zahradníků, kteří se v minulosti 
o městskou zeleň starali. Za pomoci 
Muzea Prostějovska a Státního okres-
ního archivu hledáme dobové fotogra-
fi e a plány této lokality. Pokud někdo z 

občanů má k dispozici staré fotografi e, 
snímky či plánky zmíněných dvou ná-
městí, rádi bychom je využili při pláno-
vané obnově. Již teď získané materiály 
jsou velmi zajímavé, proto zvažujeme 
jejich publikování formou seriálu v 
místním tisku, popřípadě uspořádání 
výstavy,“ vysvětlil místostarosta Pavel 
Drmola. 

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

 Mgr. Jana Gáborová, 
 mluvčí MěÚ v Prostějově

Hledáme původní vzhled náměstí ODVOZ  tuhého komunálního odpadu   
Z  OBLASTI   ZÁHOŘÍ  v nadcházejícím období:

 ČERVEN:             11.6. – 15.6.             25.6. – 29.6.

 ČERVENEC:         9.7. – 13.7.             23.7. – 27.7.

 SRPEN:                   6.8. – 10.8.             20.8. – 24.8.

 ZÁŘÍ:                      3.9. – 7.9.              17.9. – 21.9.

Obec Mostkovice v letošním 
roce započala s celkovou re-
konstrukcí a úpravami obecní 
knihovny, jejichž cílem je zkva-
litnění a zlepšení služeb, spoko-
jenost čtenářů a návštěvnost uži-
vatelů.

Prostor knihovny je nově vyma-
lován a nábytek částečně obnoven. 
Struktura knih je ekonomičtější 
a přehlednější. Kromě 4.400 knih 
a 300 knih z výměnného souboru 
Městské knihovny Prostějov je zde 
k dispozici bezplatně obecní inter-
net, časopisy a čítárna. Ve spolu-
práci s Regionální funkcí Městské 
knihovny Prostějov a ochotnými 
pracovníky doplňujeme knihov-
ní fond s přihlédnutím na slože-
ní, potřeby a požadavky čtenářů 
knihovny. Aktualizovali jsme Kni-
hovní řád. Připravujeme interne-
tové stránky knihovny. Především 
jsme začali využívat přilehlý sál 
jako čítárnu a místo pro konání 
nově pořádaných akcí v knihov-
ně. Největší novinkou bezesporu 
významnou je skutečnost, že jsme 

v letošním roce začali organizo-
vat společenské a kulturní  akce 
a soutěže v knihovně pro všechny 
věkové kategorie. Vyřazené knihy 
jsme věnovali občanům obce. Akce 
v knihovně: Návštěva MŠ  a sezná-
mení s činností knihovny – 2x, 
Návštěva ZŠ a seznámení s činnos-
tí knihovny – 2x, Výtvarná soutěž 
o nejzajímavější obrázek – Co mě 
v knihovně zaujalo? Pro MŠ a ZŠ, 
Výstava fotografií pana Jarosla-
va Šimečka, Prezentace subjektů 
a činnosti v obci Mostkovice a Se-
tkání seniorů. 

Děkujeme touto cestou za velikou 
odbornou pomoc velmi ochotným 
a pilným pracovníkům Městské 
knihovny Prostějov – z oddělení 
regionální funkce paní Jitce Loš-
ťákové a panu Tomáši Štefkovi, 
z úseku doplňování a zpracování 
fondu paní Evě Krejčové, Radmile 
Vlčkové a Danuši Trundové a dále 
občance obce Mostkovice paní Jar-
mile Korhoňové a paní Petře Háj-
kové. 

 MgA. Iva Zichová
  místostar. Obce Mostkovice 

OBECNÍ KNIHOVNA MOSTKOVICE 
prochází celkovou rekonstrukcí

PODĚKOVÁNÍ
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Oprávnění k projektování pozemko-
vých úprav podle dosavadních právních 
předpisů zůstávají zachována. Podnika-
tel, který ke dni účinnosti tohoto zákona 
(1.7.2008) provozoval uvedenou činnost 
a hodlá v jejím provozování pokračovat, 
je povinen tuto skutečnost oznámit do 
jednoho roku ode dne nabytí účinnos-
ti tohoto zákona (do 1.7.2009) písemně 
živnostenskému úřadu. Živnostenský 
úřad provede neprodleně zápis do živ-
nostenského rejstříku a vydá podnikateli 

výpis. Marným uplynutím jednoroční 
lhůty právo provozovat tuto živnost za-
niká. 

Podle platného znění živnostenského 
zákona je „Projektování pozemkových 
úprav“ oborem č. 61, náležejícím do vol-
né živnosti s předmětem podnikání : Vý-
roba, obchod a služby neuvedené v přílo-
hách 1 až 3 živnostenského zákona.

 Bc. Kratochvíl, vedoucí oddělení 
 registrace , tel.: 582 329 505

Projektování pozemkových úprav 

V pátek 24. dubna 2009 se v areálu 
Hasičského záchranného sboru na Wol-
kerově ulici uskutečnil další ročník Dne 
se složkami IZS. Děti, žáci, studenti i 
široká prostějovská veřejnost se mohli 
na vlastní oči přesvědčit, s jakou tech-
nikou pracují jednotlivé složky včetně 
městské a republikové policie. V rámci 
Dne se složkami IZS byli oceněni také 
členové skupiny prevence  - strážníci 
Jana Adámková a František Horák, kteří 

obdrželi Čestný odznak Městské policie 
Prostějov za preventivně výchovnou 
činnost. 

 "Bylo to pro nás velké překvapení, kte-
ré jsme opravdu neočekávali. Je to pro nás 
závazek i motivace do další práce. Chtěli 
bychom při této příležitosti poděkovat jak 
představitelům města, tak i vedení měst-
ské policie mimo jiné za podmínky, které 
nám vytváří pro naši práci,“ uvedla oceně-
ná Jana Adámková. -red-

Den se složkami Integrovaného záchranného systému

V rámci Programu prevence krimina-
lity bude opět probíhat v letošním roce 
montáž bezpečnostních řetízků pro seni-
ory a invalidní občany.  

Řetízky jsou určeny konkrétně pro 
seniory nad 60 let a invalidní osoby, kde 
věk není rozhodující.

Zájemci se mohou přihlásit telefonic-
ky na čísle 582 402 261, nebo 602 758 
504. Osobně je možné se dostavit na slu-

žebnu Městské policie, Havlíčkova ulice 
2-4, 2.patro a dále vždy v pondělí od 8.30 
-17.00 hodin v Informačním středisku 
prevence Městské policie  též na ulici 
Havlíčkova v 1.patře.

Pro letošní rok je vyčleněno 20 000 Kč 
a montáž bude prováděna v časovém roz-
pětí od června do října 2009.

Str. Jana Adámková
Prevence - MP 

Možnost získání bezpečnostního 
řetízku na dveře

Výstava 

trvá 

do konce 

června!
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ZŠ Prostějov v ul. Vl. Majakovského ve Vrahovicích sídlí v několika budovách. 
Ta nejstarší část pamatuje rok 1884, kdy byla založena obecná škola. Po průběž-
ných úpravách a opravách do dnešní podoby je využívána třídami 1. stupně. Je 
zde také velmi pěkná učebna pro výuku hudební a dramatické výchovy. V roce 
1984 při stém výročí škola dostala dárek v podobě další budovy, ve které byly 
umístěny třídy    2. stupně a odborné učebny. Tak se stala úplnou základní devíti-
letou školou. V roce 2000 získala další budovu pro činnost školní družiny v ul. I. 
Olbrachta. V roce 2001 byla slavnostně otevřena nová školní tělocvična. Ke škole 
patří i výdejna stravy v ul. Čs. arm. sboru. V areálu školy jsou odpočinkové kou-
ty, pozemek se skleníkem pro výuku pěstitelských prací, sportovní areál, školní 
bufet. Postupně prováděné úpravy a rekonstrukce v uplynulých letech a inova-
ce materiálního vybavení přispěly k zlepšení podmínek vzdělávání a umožňují 
zkvalitňovat činnost školy, která si letos připomíná 125 let vzniku.

„Škola se výrazně neprofilu-
je, preferuje kvalitní všeobecné 
vzdělávání s důrazem na rozvoj 
jazykové výuky, informatiky, en-
vironmentální výchovy a výchovy 
ke zdraví, která se stala nosnou 
myšlenkou školního vzdělávacího 
programu. Škola umožňuje vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami s přihlédnutím 
k druhu a stupni postižení, vytváří 
také příznivé podmínky pro vzdě-
lávání žáků se studijními předpo-

klady a určitým nadáním. Z cizích 
jazyků je v současnosti vyučován 
anglický a německý jazyk.“ (cita-
ce z inspekční zprávy ČŠI ze dne 
20.3.2009) V současné době školu 
navštěvuje 230 žáků v devíti tří-
dách. K dispozici jsou 3 oddělení 
školní družiny s plně využitou ka-
pacitou 75 dětí. 

„Všechny prostory jsou účelně a 
esteticky upraveny, prostředí ško-
ly je příjemné, motivující.“ (citace 
ČŠI, 20.3.2009)

„Vynikající jsou podmínky pro 
činnost školní družiny, tělovýchov-
né, sportovní a pohybové aktivity.“ 
(citace ČŠI) Školní družina, určená 
pro žáky 1. stupně, využívá vlastní 
prostory, které jsou velmi účelně a 
esteticky řešeny. Do vybavení patří 
kromě vkusného nábytku a kober-
ců stolní hry, stavebnice, sportov-
ní náčiní, dětské časopisy, knihy, 
jednoduché hudební nástroje, ale 
i počítače. Činnost školní družiny 
je prezentována v rámci školy, ale i 
mimo ni, např. na veřejně přístup-
ných výstavkách, při veřejných 

vystoupeních či nejrůznějších 
soutěžích. Z mnoha akcí zmínka 
alespoň o té poslední – vyhlášení 
literárně výtvarné soutěže „Žijeme 
se zvířátky“ a Hvězdné království“. 
Zapojilo se do ní celkem 15 škol a 
to nejen z Prostějovska, ale i Olo-
moucka, Zlínska a Vsetínska. Po 
vyhodnocení a ocenění byly všech-
ny práce poskytnuty jako dárek 
společnosti ADRA k dalšímu vyu-
žití. Školní družina bude zapojena 
do celostátního projektu s názvem 
„Klíče pro život“, a to jako pilotní 
organizace.
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Tradice školy

Mezi tradiční každoroční akce školy 
patří Podzimní slavnost spojená s lam-
piónovým průvodem. Slavnostně vy-
zdobené třídy a nádvoří zvou širokou 
veřejnost k prohlídce. Vánoční koncert 
v kostele sv. Bartoloměje zve k zastavení 
v předvánočním shonu a k zaposlouchá-
ní se do nádherných skladeb. Slavnostní 
akademie spojená s výstavkou prací se-
znamuje hosty s činností školy.

Do výuky jsou zařazovány projekty, 
které mají u žáků velkou oblibu. Ten 
časově poslední je zaměřen na aktivity 
ke Dni Země. Žáci formou soutěží si v 
různých dílnách prověří své znalosti na 
téma „ Krajina kolem nás“. Také přiloží 
ruku k dílu při úklidu parčíku u Florián-
ka. Každá třída si vysadí svůj stromek, o 
který bude pečovat. Nedílnou součástí je 
i třídění odpadu, sběr papíru, plastových 
vršků, besedy k danému tématu, ale i 
účast v národní soutěži Recyklohraní.

Škola pravidelně nabízí činnost ve 
více než 20 zájmových kroužcích, kte-
ré jsou zaměřeny na cizí jazyky již od 
1. třídy, informatiku, sportovní akti-
vity, hudební výchovu, výtvarně kera-
mické činnosti, matematiku, dopravní 
výchovu, zdravotní výchovu, tvorbu 
školního časopisu. Dva školní časo-
pisy – Hvězdička (1.stupeň) a Maják 
(2.stupeň) mapují činnost školy očima 
dětí. Občas si děti pozvou do školy i 
své rodiče a snaží se je zasvětit do čin-
nosti kroužků. Tak společně například 
tvořili v keramické dílně nebo batiko-
vali či malovali na hedvábí. Díky pod-
poře města také žáci, kteří navštěvují 
ZUŠ, nemusejí dojíždět do města, ale 
vyučující jezdí za nimi do Vrahovic, 
kde ve škole probíhá výuka.

Žáci se pravidelně účastní různých 
soutěží a olympiád, kde získávají vavří-
ny i na krajské a celostátní úrovni. Za 

zmínku jistě stojí 1. místo třeťáků v mo-
ravském regionu a 3. místo v národním 
kole mezinárodní soutěže „Města kolem 
světa“. Ocenění Kateřiny Vránové v me-
zinárodní soutěži „Krásná jako kvítka“ a 
3. místo v krajském kole „O hanáckyho 
kohóta“, 2. místo Anny Králové v ná-
rodním kole „Svět očima dětí“, 1. místo 
kolektiv dětí ŠD v národním kole „Děti 
proti chudobě“, 1. místo v krajském kole 
zeměpisné olympiády Dana Šmída a 
2. místo Jana Kardinála. Dvě 1. místa  
(Ondřej Král, Aneta Tomková) a jedno 
3. místo (Petra Kovářová) v krajském 
kole „Požární ochrana očima dětí“. Ve 
stejné soutěži Tomáš Doležel získal 1. 
místo v národním kole. Markéta Jemel-
ková byla na 2. místě v soutěži „Hledá se 
nový Versace“. (vše období 2008 – 2009) 
A výčet by pokračoval dál úspěchy v 
okresních kolech. Tak snad jen žáci 
6.roč. získali 3x pohár Zdravého města 
Prostějova.
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Obnova lipové aleje na městském hřbitověObnova lipové aleje na městském hřbitově

Město Prostějov přistoupilo v roce 
2008 k zásadní obnově lipové aleje na 
městském hřbitově v Prostějově na uli-
ci Brněnská. Realizace projektu spočí-
vá v obnově původní lipové aleje a ve 
výsadbě dalších solitérních dřevin a 
keřů, které dotvoří krajinný ráz prosto-
ru od hlavní brány až po obřadní síň. 
Obnovení aleje je zamýšleno v histo-
ricky dochovaném pojetí s ohledem na 
památkovou hodnotu hřbitova, který 
je od roku 1958 zapsán do Ústředního 
seznamu kulturních památek ČR.

Město zažádalo o poskytnutí podpory 
na realizaci této akce z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, fi nancovaného 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a Státního fondu životního prostředí ČR. 
Tato žádost byla zaregistrovaná v červnu 
2008 a po doložení dalších nezbytných 
podkladů poskytovateli dotace, vč. zajištění 
výběrového řízení na dodavatele, bylo Za-
stupitelstvem města Prostějova 21. dubna 
2009 schváleno přijetí dotace a byla schvá-
lena smlouva o poskytnutí podpory ve výši 
téměř 1,7 mil. Kč.

V rámci souvisejících prací projektu jsou 
dále z rozpočtu města zajišťovány další sta-
vební úpravy prostoru aleje, jako je zpevňo-
vání ploch a rekonstrukce cest, inženýrských 
sítí apod.

Samotná realizace výsadby byla započata v 
prvním čtvrtletí 2009 a předpokládané ukon-
čení je v červnu téhož roku. Celkem by mělo 
být do ukončení projektu vysázeno 4 579 
kusů dřevin.

Zahájení realizace projektu  3/2009

Ukončení realizace projektu  6/2009
Celkové náklady projektu 3 145 tis. Kč
Celkové způsobilé náklady projektu 

 1 851 tis. Kč
Dotace  1 666 tis. Kč
Vlastní zdroje  1 479 tis. Kč

Tento projekt je realizován z Operačního 
programu Životní prostředí za fi nanční spo-
luúčasti Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Státního fondu životního prostředí 
ČR. www.opzp.cz

 www.sfzp.cz

Projekt cyklistické stezky Krasice – 
Čechovice rozšiřuje síť městských cyk-
lostezek propojením  místních částí 
Prostějova. Tento nový úsek bude zá-
roveň součástí cyklistické trasy spoju-
jící průmyslový východ města s obyt-
nými zónami na jeho západě. 

Trasa cyklistické stezky je navržena 
v místě stávající komunikace. Stav této 
komunikace je dnes v převážné části 
trasy pro cyklistickou dopravu ne-
vyhovující. V části nově vybudované 
cyklostezky bude vedena cyklistická 
doprava s možným vjezdem automo-
bilů; ve střední části stezky pak bude 
po nové komunikaci umožněno proje-
tí pouze cyklistům, autům bude prů-

jezd touto spojnicí zamezen.  

Provoz v celé trase bude obousměrný.    
Konstrukce stezky je navržena s 

krytem z asfaltového betonu. V rámci 
stavby bude vybudována i nová dešťová 
kanalizace a budou provedeny přeložky 
sdělovacích kabelů a kabelů vysokého a 
nízkého napětí. Komunikace bude dopl-
něna o veřejné osvětlení stezky a budou 
zatravněny přilehlé plochy podél stezky.

   Celkově je zamýšleno s délkou bu-
dované stezky 580 m.

Zahájení realizace projektu  3/2009
Ukončení realizace projektu 

  11/2009
Celkové náklady projektu
 10 467 tis. Kč
Celkové způsobilé náklady projektu 

 10 467 tis. Kč

Dotace  8 897 tis. Kč
Vlastní zdroje  1 570 tis. Kč
Tento projekt je realizován z Regio-

nálního operačního programu regionu 

soudržnosti Střední Morava za fi nanční 
spoluúčasti Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj. 

 www.rr-strednimorava.cz

Cyklistická stezka Krasice - Čechovice
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A UŽ JE TU ZASE MEDART!

Žně divadelního ochotnického umu letos

vyvrcholí ve dnech 4. – 8. června 2009.

12. ročník nesoutěžní přehlídky MEDart

opět pořádá Základní umělecká škola

Vladimíra Ambrose  ve spolupráci s

Městským divadlem a Divadlem Point

za přispění města Prostějova. 

Prostějov ožije „interesantníma  špílama,“

budeme se smát i plakat, dokonce rozjímat

a přemýšlet. Na své si přijdou dětičky i vel-

cí - duchem, výškou i stářím, zkrátka všich-

ni my, diváci.

A na co se můžete nechat zlákat?

Nejprve jsou tu místní, uleželé  soubory.

Divadlo hanácké obce s dílkem Kláro..!

aneb jak se (také) dá dělat divadlo nás

poučí hned v úvodu festivalu. Loutkové

divadlo Starost předvede Upíra, Divadlo

Point zazpívá kramářskou píseň Ach, poli-

tuj! a Pointík I. sehraje Strašidlo Canter-

villské. Křesťanské maňáskové divadlo

„Za jeden provaz“ potěší nejmenší pohád-

kou Strach má velké oči a Henry a kro-

kodýli. 

Nemálo přispějí do programu literárně-dra-

matické obory ZUŠ. Z Plumlova přijedou s

Ženou v trysku století, prostějovský LDO

přichystal dílka Čtyři pohádky o jednom

drakovi a Tři sestry a jeden prsten. V sé-

rii miniskečů Setkání „vypomůže“ i LDO

z Němčic nad Hanou. Také DS Tragaču,

tragaču vzešel z LDO Prostějov. Uvidíme

jejich autorskou novinku Ženské…

Všichni divadelníci chystají taneční veseli-

ci spojenou s předáváním thaliovských cen

APO Candrbál divadelníků.

Festival MEDart zve milé a líbezné hosty.

Zpoza humen přijede Spolek plumlov-

ských nadšenců s Ženichem pro čertici

a DS Na Štaci z Němčic nad Hanou s ko-

medií 1+1=3.

Z Uničova přiveze DS Unisex Maso a z Olo-

mouce Divadlo Tramtárie pohádku Políza-

nice malé čarodějnice. Až z dalekého

Brna zavítá mistr vypravěč Martin Hak

vyprávět Africké povídačky a profesio-

nální host Divadlo U stolu se představí

v úspěšné inscenaci Zapomenuté světlo.

Z různých koutů republiky přichvátají ostří

hoši a předvedou Slampoetry. A ještě je tu host

ze Slovenska! Vynikající mim Miro Kasprzyk

předvede svou pantomimickou show.

A to pořád ještě není všechno! Prostějovský

zámek opět ožije výtvarně a divadelně.

Akce zvaná „Site specific“ vypukne v noci

a bude se hledat „genius loci“. 

Všecko toto bude k vidění a slyšení v sále

ZUŠ, v Přednáškovém sále MD, v MD – za

oponou, v Divadle Point, na nádvoří pro-

stějovského zámku a v baru 12 opic. Všec-

ko bude za vstupné dobrovolné, tož jste

srdečně zváni, těšte se!         

52. celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov
16. - 20. června 2009 

Pořádá DUHA, kulturní klub u hradeb v Prostějově, NIPOS ARTAMA Praha, pod
záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a starosty města Pro-
stějova Jana Tesaře, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomoucké-
ho kraje, města Prostějova, ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově a

společností GAUDEAMUS o.p.s. při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově
Program festivalu přinášíme na straně 20

ČTVRTEK 4. 6. 

čítárna Městské knihovny v Prostějově
10.00 OSOBNOSTI ČTOU SVOJE 

OBLÍBENÉ KNIHY

Tentokrát naše pozvání přijal známý prostějovský řezbář,

výtvarník, sochař a hudebník Miroslav Srostlík -

Moravský

sál ZUŠ Vl. Ambrose 
17.00 LDO ZUŠ Plumlov

Z. Podskalský: ŽENA V TRYSKU STOLETÍ

Režie: K. Štenclová. Komedie o vztahu muže a ženy v

proměnách času. 

Přednáškový sál  ND
19.00 Ochotnický spolek Divadlo Hanácké obce 

Prostějov

KLÁRO..!   aneb jak se (také) dá dělat 

divadlo. Podle knížky K. Čapka Jak vzniká diva-

delní hra pro soubor dramatizovala a režíruje Hana Lužná

PÁTEK 5. 6. 

Nádvoří prostějovského zámku
14.00 Křesťanské maňáskové divadlo „Za jeden provaz“

J. Hradečná: HENRY A KROKODÝLI

Pohádka pro malé i velké o tom, jak bojácný Henry zví-

tězil nad zlým krokodýlem.

15.00 SETKÁNÍ

Miniskeče LDO ZUŠ Prostějov, Plumlov 

a Němčice nad Hanou

16.00 Martin Hak Brno

AFRICKÉ POVÍDAČKY

Několik velmi syrových příběhů z veliké Afriky vypráví

Vypravěč Martin Hak. Z hlubin moře času loví dávné příbě-

hy a jeho udice dosáhne i k takovým, co se ještě nestaly.

17.00 Loutkové divadlo Starost Prostějov

V. Havlík: UPÍR. režie: I. Čech. Okultní loutkohra.

18.00 ACH, POLITUJ!

Kramářská píseň o dvou osobách ženských na hudbu

muzikusa Arnolda Prokopusa v podání souboru Point.

18.15 Divadlo Tramtárie Olomouc

V. Kracík: POLÍZANICE MALÉ 

ČARODĚJNICE

Režie: V. Kracík. Veselá pohádka pro malé i velké o jedné

neposedné kouzelnické holce, létajícím koštěti, mluvícím

havranovi a přetlusté knize kouzel.

Zahrada ND
20.00 CANDRBÁL DIVADELNÍKŮ

Taneční veselice pro všechny ochotné spojená s pře-

dáváním thaliovských cen APO. Hraje  Klas Kralice na

Hané. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do

sklepních prostor Národního domu.

20.00 prostějovský zámek
„SITE SPECIFIC“

Výtvarné a divadelní  oživení prostorů prostějovského

zámku. V prostorách prostějovského zámku jsou utváře-

ny vlastní minipříběhy (scénky, instalace, výtvarné objek-

ty) hledající jeho „genius loci“.

SOBOTA 6. 6.

Nádvoří prostějovského zámku
9.00 Křesťanské maňáskové divadlo 

„Za jeden provaz“

Z. Zemanová: STRACH MÁ VELKÉ OČI

Napínavý pohádkový příběh o zvířátkách, která dokázala

překonat strach. 

10.00 DS Buchtičky s krémem při ZUŠ V. A.  Prostějov

M. Mašatová: ČTYŘI POHÁDKY 

O JEDNOM DRAKOVI

Režie: J. Turčanová. 4 draci, 4 princezny, 4 chůvy, 4 bran-

ky…..prostě 4 v 1

10.40 DS Bombičky při ZUŠ V. A. Prostějov

J. Werich: TŘI SESTRY A JEDEN PRSTEN

Režie: H. Kotyzová. Veselá pohádka o tom, kterak si tři

sestry udělaly srandu ze svých mužů.

11.30 POINTÍK I. Prostějov

O. Wilde: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Režie: A. Procházka, J. Hyndrich. Strašidelný zámek

kdesi v Anglii, nešťastné strašidlo a americká rodin-

ka….Jak to může dopadnout?

12.00 SPOLEK PLUMLOVSKÝCH NADŠENCŮ

H. Lisická: ŽENICH PRO ČERTICI

Režie: G. Jančíková. Čertovská pohádka

9.00-12.00 Žonglérská dílna

Přijďte si vyzkoušet žonglování se vším čím se žonglovat

dá! (míčky, kužely, řetězy, diabola, flowerstick)

V případě nepříznivého počasí se program z nádvoří pro-
stějovského zámku přesouvá do Městského divadla.
21.00 BAR 12 OPIC

SLAM POETRY

Vlastní text, žádná rekvizita, 3 minuty, zdravý poměr

exhibice a poezie, mikrofon a plný sál diváků, které si

máte získat, protože oni vás bodují. To jsou základní vstu-

py k tomu, abyste si mohli zasoutěžit ve slam poetry.

Účast přislíbil vítěz celostátního ročníku Jan Jílek, také

Ondřej Macl a Mascha Černíková.

NEDĚLE 7.6.

Divadlo Point
16.30 DS NA ŠTACI, o. s., Němčice nad Hanou

R. Cooney: 1 + 1 = 3  (JEDEN A JEDNA 

JSOU TŘI). Režie: M. Sopuch

18.30 DS Tragaču, tragaču 

ŽENSKÉ… 

Režie: H. Kotyzová. Emancipačně antifeministické před-

stavení o boji za lásku a celosvětový mír.

20.00 MD – za oponou
Divadlo U stolu Brno

J. Deml: ZAPOMENUTÉ SVĚTLO

Režie: F. Derfler. Tragédie nenaplněné lásky básníka,

kněze a prokletého člověka J. D. Za roli Jakuba Demla

byl Jan Mazák nominován na Cenu Alfréda Radoka v

kategorii Mužský herecký výkon roku 2008.

PONDĚLÍ 8. 6. 

Divadlo Point 
19.00 DS Unisex ZUŠ Uničov

E. Ensler: MASO. Režie: M. Veselá. Scénická 

koláž jako zpověď o vlastní tělesnosti.

MIM SHOW MIRA KASPRZYKA

pantomimické skeče v podání jednoho z nej… sloven-

ských mimů.
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PONDĚLÍ 1. ČERVNA

14.00  Asterix a Olympijské hry

Špan/Nem/Fr. 2008 , 118  min,   

Režie: F. Forestier 

Za drobné dárky malým divákům děkujeme firmě

CTW Toys CZ z Prahy. 

17.30  X - Men Origins - Wolverine 

Americký akční film.

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

Scheriber. Režie: Gavin Hood, 107 min, české

titulky, premiéra,  mládeži přístupný. 

20.00  El Paso  

České filmové drama.

Nový film Zdeňka Tyce.
V hl. rolích  I. Hrováthová, L. Rybová, D. Prachař,

I. Chmela, V. Javorský aj. režie: Zdeněk Tyc, 98

minut, premiéra, mládeži přístupný. 

ÚTERÝ 2. ČERVNA

17.30   X- Men Origins : Wolverine  

20.00   EL Paso

STŘEDA 3.ČERVNA

17.30   X- Men Origins : Wolverine  

20.00   EL Paso                    

ČTVRTEK  4. ČERVNA

17.30 Noc v muzeu 2   

Americká rodinná komedie. Světla zhasla, dobrodruž-
ství znovu začíná...V hl. rolích  B. Stiller, A.

Adamsová, O. Wilson, R. Williams aj.Režei: Shawn

Levy,  112 min, český dabing,  ŠUP, premiéra, mláde-

ži přístupný.

20.00    Gran Torino

Americké drama. I mezi cizími můžete objevit své
lepší já… V hl. roli C. Eastwood Režie:   Clint

Eastwood,   117 min,  české titulky,  premiéra,

mládeži  do 12 let nevhodný.

PÁTEK 5.ČERVNA

15.30 Noc v muzeu 2  

17.30    Noc v muzeu 2      

20.00    Gran Torino                     

SOBOTA 6. ČERVNA

15.00    Noc v muzeu 2 

17.30    Gran Torino    

20.00    Předčítač

Americké drama. Odhalte záhadu…V hl. rolích K.

Winsletová, D. Kross, R. Fiennes Režie: Stehen

Daldry, 123 min, premiéra, mládeži do 15 let

nepřístupný.

NEDĚLE  7. ČERVNA

15.00    Noc v muzeu 2

17.30    Gran Torino   

20.00    Předčítač

PONDĚLÍ 8. ČERVNA

17.30    Noc v muzeu 2    

20.00    Krvavý Valentýn   

Americký horror 

Jízda do pekla začíná….
Režie: Patrick Lussier, 101 min, premiéra, mládeži

do 18 let nepřístupný.

ÚTERÝ 9. ČERVNA

17:30    Noc v muzeu 2   

20.00    Projekt 100    

Farma zvířat  

UK 1954,  72 min, režie : Joy Batchelorová a John

Halas.

STŘEDA 10. ČERVNA

17:30    Noc v muzeu 2     

20.00    Krvavý Valentýn  

ČTVRTEK 11.ČERVNA

17.30 Star Trek    

Americké sci-fi. Budoucnost začíná….režie: Tony

Gilroy,  125 min., české titulky, ŠUP, premiéra,

mládeži  přístupný 

20.00 Andělé a démoni

Americký thriller. Od autora Šifry mistra Leonarda.
V hl. rolích  M. T. Hanks, E. McGregor, S. Skarsgard.

Režie:  Ron Howard,  140 min, české titulky, ŠUP,

premiéra, mládeži do 12 let nevhodný.        

PÁTEK 12. ČERVNA

17.00 Andělé a démoni 

20.00 Andělé a démoni 

22.30    Star Trek - NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ      

SOBOTA 13. ČERVNA    

17.00 Andělé a démoni 

20.00 Andělé a démoni 

22.30    Star Trek - NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

NEDĚLE 14. ČERVNA

17.30 Star Trek 

20.00 Andělé a démoni 

PONDĚLÍ 15. ČERVNA

14.00 Cesta na Měsíc 3 D

Bel  2008 , 82 min, Režie: B. Stassen.Za drobné dárky

malým divákům děkujeme firmě CTW Toys CZ z

Prahy 

17.30 Star Trek

20.00    Andělé a démoni     

ÚTERÝ 16. ČERVNA

17.30 Star Trek

20.00 Andělé a démoni    

STŘEDA 17. ČERVNA

17.30 Star Trek

20.00 Andělé a démoni      

ČTVRTEK 18. ČERVNA

17.30 Terminator  Salvation

Americký scifi thriller.  Vítejte v postapokalyptickém
roce 2018! V hl. rolích  Ch. Bale, A. Yelchin aj.  režie:

McG, 115 Min, české titulky,  premiéra,  mládeži  pří-

stupný.  

20.00    Jménem krále  

Český historický film. Píše se polovina 13. století a
vládne Přemysl Otakar II.A rod Vartemberků decimu-
jí podivné vraždy… V hl. rolích :  K. Roden, K. Issová,

S. Rašilov, D. Pracahř, M.  Hrubešová aj.  režie: Petr

Nikolaev, 77 min, premiéra, ŠUP,  mládeži do 12 let

nevhodný.

PÁTEK 19. ČERVNA

17.30 Terminator Salvation   

20.00    Jménem krále        

SOBOTA 20. ČERVNA

17.30 Jménem krále 

20.00    Terminator Salvation 

NEDĚLE 21. ČERVNA

17.30 Jménem krále 

20.00    Terminator Salvation

PONDĚLÍ 22. ČERVNA

17.30 Terminator Salvation    

20.00 JCVD - Jsem zpět ! 

Francousko-belgické komediální krimi. 

Jean Claude Van Damme je zpět….
Režie: Mabrouk El Mechri,  96 min, české titulky,

premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný 

ÚTERÝ 23. ČERVNA

17.30 JCVD - Jsem zpět!   

20.00 Projekt 100 - Psycho

USA 1960, 109 min,   režie Alfred Hitchcock

STŘEDA 24. ČERVNA

17.30 Terminator Salvation    

20.00 JCVD - Jsem zpět !      

ČTVRTEK 25. ČERVNA

17.30 Dvojí hra 

Americká komedie. Přechytračit. Překonat. Přehrát.
Převézt. A pak už jen převést prachy….V hl. rolích  C.

Owen, J. Robertsová, T. Wilkinson. Režie: Tony

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

BIJÁSEK

BIJÁSEK

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

ART FILM

ART FILM

Kinokavárna DUHA          Školní 4, PV, tel.: 582 329 624

PÁTEK 5. ČERVNA

17.30 Líbáš jako bůh    

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

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

Poledňáková, 115 minut, repríza, mládeži přístupný ,

vstupné 80,- Kč 

20.00    Líbáš jako bůh  

SOBOTA 6. ČERVNA

17.30 Líbáš jako bůh   

20.00 Líbáš jako bůh 

PÁTEK  12. ČERVNA

17.30   Až tak moc tě nežere                  

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

Barrymoreová,  J. Connelyová, režie Ken Kwapis,

129 min, , české titulky, premiéra,  ŠUP, mládeži do 12

let nevhodné,  vstupné 80,- Kč

20.00   Až tak moc tě nežere 

SOBOTA  13. ČERVNA

17.30 Až tak moc tě nežere   

20.00   Až tak moc tě nežere 

SOBOTA  27. ČERVNA

17.30 Gran Torino

Americké drama.  I mezi cizími můžete objevit své lepší
já....V hl. roli C. Eastwood Režie:   Clint Eastwood,   117

min,  české titulky,  premiéra, mládeži  do 12 let

nevhodný, vstupné 80,- Kč 

20.00 Gran Torino

NEDĚLE 28. ČERVNA

17.30 Gran Torino

20.00    Gran Torino  

Gilroy, 125 min, české titulky, ŠUP, premiéra,

Mládeži do 12 let nevhodný.

20.00 Synecdoche, New York   

Americká komedie.  Režijní debut Oscarového scé-
náristy Charlieho Kaufmanna - s velkým ohlasem uve-
dený v Cannes 2008. V hl. rolích  P. S. Hoffman, J. J.

Leighová, Emily Watsonová, D. Wiestová aj. Režie:

Charlie Kaufmann, 123 min, české titulky, premiéra,

mládeži do 15 let nepřístupný. 

PÁTEK 26. ČERVNA

17.30    Dvojí hra 

20.00 Synecdoche, New York 

SOBOTA 27. ČERVNA

17.30    Dvojí hra 

20.00 Synecdoche, New York

NEDĚLE 28. ČERVNA

17.30    Dvojí hra 

20.00 Synecdoche, New York 

PONDĚLÍ 29. ČERVNA

18.30 Home

Francouzský dokument.  

Dokumentární film o planetě Zemi v produkci Luca
Besssona. Český komentář čte Zdeněk Svěrák. Režie:

Yann- Arthus Bertrand,  120 min, český dabing,

Premiéra ,  mládeži přístupný.

21.00 Dvojí hra      

ÚTERÝ 30. ČERVNA

18.30 Home  

21.00 Dvojí hra    

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

PÁTEK  5. ČERVNA

18.00 Na půdě

Animovaný, přístupný. 
ČR 2009, 90 min. 

VSTUPNÉ 39,-Kč + 1,-Kč příplatek

Dobrodružná pohádka plná fantazie, hravosti, nesmírné

invence a osobitého výtvarného pojetí, která má šanci

zaujmout malé i velké diváky na celém světě. Její děj je

nabit originálními nápady, nečekanými zvraty, nápadi-

tými gagy, a nechybí v něm ani humor, poezie a samo-

zřejmě napětí. Poklidný život panuje na staré půdě v

království odložených hraček do doby, než se krásná

panenka Pomněnka stane cílem zájmů krutého vládce

Říše Zla. V lítém boji o její záchranu se projeví síla přátel-

ství a taky touha zachránit starý dobrý svět. 

STŘEDA 10. ČERVNA

13.00 MADAGASKAR (2) 

ÚTĚK DO AFRIKY 

Animovaný/komedie
USA 2008, 89 min.
Stále spolu. Stále ztracení. K natočení animované kome-

die Madagaskar 2 měli její tvůrci dva dobré důvody.

Prvním bezpochyby byly tržby, které film vynesly na

první místo žebříčku úspěšnosti rodinných snímků roku

2005. Druhým důvodem se stal fakt, že hlavní hrdinové,

hýčkané hvězdy newyorské zoo, tragicky zakysli na titul-

ním ostrově u afrických břehů a takový osud jim žádný

divák určitě nepřál. Jenže pokračování jim připravilo

taková dobrodružství, že ve srovnání s nimi by byl doži-

votní pobyt na Madagaskaru tou příjemnější variantou.

STŘEDA 17. ČERVNA

20.00 Vévodkyně 

Historický / Drama, přístupný
Francie, Velká Británie, Itálie, 2008, 110 min.
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek

Snímek Vévodkyně nás přenese do 18. století a přiblíží

nám příběh šlechtičny Georgiany (Keira Knightley), pra-

prapratetičky princezny Diany. Paralela mezi jejich živo-

ty je více než zřejmá. Podobně jako princezna Diana, tak

i Georgiana, vévodkyně z Devonshiru, byla oslňující, cha-

rismatická a veřejností milována. V osobním životě jí ale

štěstí nepřálo... Mladičká Georgiana vstoupila do manžel-

ství s vévodou z Devonshiru (Ralph Fiennes), jedním z

nejbohatších mužů v Anglii, bez lásky. Na tehdejší dobu

byla velice moderní a pokrokovou ženou, která se anga-

žovala i v politice. Vedla ale také rozmarný život plný

milenců, pikantních událostí a intrik. Jedna z jejích milost-

ných eskapád ale vyústí v hořký konflikt a nevídaný skan-

dál ...

PÁTEK 26. ČERVAN

20.00 Rychlí a zběsilí

Akční, přístupný od 12 let
USA, 2009, titulky
VSTUPNÉ 49,-Kč + 1,-Kč příplatek

Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná

kapota a pod ní osvědčené součástky, které mu dodávají

punc výjimečnosti. Tak nějak by fanoušek rychlých kol

popsal čtvrtý díl slavné akční série, jehož název je tentok-

rát modifikovaný do podoby Rychlí a zběsilí. S předchozí

částí, která se odehrávala v Tokiu, v prostředí vyznavačů

školy smyku, čtyřku spojuje jenom jméno režiséra Justina

Lina a hlavní hvězda Vin Diesel, která si půdu pro návrat

v Tokijské jízdě připravila cameo roličkou.Ocitáme se v

Dominikánské republice, kde hodlá Torrettova skupina

rychle a zběsile ukrást „pár litrů“ benzínu z jedoucího kon-

voje. Velkolepá akční sekvence jen předjímá tempo, jaké

bude Justin Lin po zbytek filmu diktovat. Po ostrém střihu

se ocitáme v Los Angeles, kde narazíme na druhého „ztra-

ceného syna“. Brian O´Conner (Paul Walker, který se obje-

vil v prvním a druhém dílu) zůstal věrný policejní placce.

Právě se snaží rozkrýt drogový kartel, jehož členové pašu-

jí drogy do Spojených států přes mexickou hranici nebez-

pečnými spanilými jízdami podzemními tunely. Mistr

volantu O´Conner získá od nadřízených oficiální posvěce-

ní oprášit své řidičské umění a proniknout do tohoto gangu

coby jeden z řidičů. Stejný záměr, nicméně mnohem

osobnější cíl, který se nesluší prozrazovat, má i Dominic

Toretto. A tak se oba sejdou na startu nelegálního závodu,

jehož vítězové získají pochybné právo stát se členy gangu

a pracovat pro něj jako námezdní jezdci. Znovu tak budou

řvát motory, pneumatiky trhat asfalt a proteče i pár litrů

krve. Tahle jízda rozhodně není pro čajíčky. 

BIJÁSEK

BIO KORUNA
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V pořadí již 4. díl Terminátora nas svým

dějem zavede do roku 2018. Christian

Bale bude sestavovat lidský odpor vůči

Skynetu a jeho armádě Terminátorů. Na

scéně se objeví záhadný muž Marcus

Wright (Sam Worthington), jenž by měl

dle předpokladů ztvárnit zásadní roli.

Trpí totiž ztrátou paměti a neví, zda-li do

roku 2018 přišel z budoucnosti či minu-

losti. Každopádně Wright a Connor spojí

síly a vydají se do centra Skynetu, aby

získali cenné informace o finálním vyhu-

bení zbytku lidstva. Bryce Dallas

Howard se představí coby Connorova

manželka Kate, Anton Yelchin by měl v

novém pokračování Terminatora před-

stavovat již dobře známého Kylea Reese.

Příběh bude navazovat přímo na trojku a

měl by se zabývat především počátkem

lidského odboje a samotnou válkou se

Skynetem. Hlavní roli si pro sebe urval

Christian Bale, který ve špatných fil-

mech zkrátka nehraje, což dává naději,

že i tentokrát by to mohlo vyjít. 

Když Langdon objeví důkazy o znovuob-

novení starověkého tajného bratrstva

známého jako Ilumináti – nejmocnější

tajné organizace v historii – také čelí smr-

telnému nebezpečí, které ohrožuje nejne-

náviděnějšího nepřítele této tajné organi-

zace: katolickou církev. Když se Langdon

dozví, že hodiny na nezastavitelné časo-

vané bombě, kterou představují Ilumináti,

pořád tikají, odlétá do Říma, kde spojí své

síly s Vittorií Vetra, krásnou a záhadnou

italskou vědkyní. Langdon a Vetra se

vydávají na nepřetržitou cestu a dobrodru-

žstvím nabitou honičku odehrávající se

mezi zapečetěnými kryptami, nebezpe-

čnými katakombami, opuštěnými kated-

rálami a dokonce do srdce nejuzavřeně-

jšího trezoru na světě. je v CERNu, sídle

Evropské organizace pro jaderný výz-

kum, zavražděn fyzik Leonardo Vetra, je

vyhledán symbololog Robert Langdon. se

vydává na dobrodružnou cestu za tajem-

ným bratrstvem Osvícených. Ve hře jsou

navíc životy tisíců lidí, protože pod

Vatikánem nemilosrdně tiká bomba... 

ANDĚLÉ A DÉMONI Režie: Stephen Daldry

V muzeu Smithsonian institut ve

Washingtonu nastala noc. Strážci odešli

domů,  světla zhasla, dětští návštěvníci

jsou doma ve svých postelích... přesto je v

"prázdném" muzeu podivný šramot.

Bývalý noční hlídač Larry Daley  je opět

zatažen do těžko představitelného

dobrodružství, ve kterém ožívá sama his-

torie. Příběh začíná ve chvíli, kdy Larry

opustil bídně placenou práci hlídače v

muzeu, a stal se žádaným vynálezcem.

Zdá se, že má konečně vše, po čem touží,

přesto mu v životě něco schází. Cosi jej

táhne zpět do muzea, tam kde to měl rád,

kde kdysi zažil neopakovatelnou magic-

kou noc. Larry netuší, že mezi tím jsou

jeho nejoblíbenější exponáty  už považo-

vány za zastaralé. A tak zabaleny v bed-

nách čekají na odvoz do ohromných

depozitářů v největším muzeu na světě, v

muzeu Smithsonian ve Washingtonu.

Jejich další osud je tak náhle velmi nejis-

tý - tedy jen do chvíle než jeden z nich,

miniaturní kovboj Jedediah, zavolá

Larrymu a popíše mu hrozící katastrofu.

NOC V MUZEU 2          Režie: Shawn Levy

Oba hlavní hrdiny dříve živily tajné slu-

žby, Claire pracovala pro CIA a Ray pro

britskou MI6. Tahat z ohně horké kašta-

ny za neschopné politiky je ale po letech

omrzelo a vrhli se do mnohem výděle-

čnějšího světa průmyslové špionáže.

Jejich cílem je využít nepřátelství mezi

dvěma korporacemi a ukrást recept na

výrobu produktu, který tomu, kdo ho

jako první donese na patentový úřad, při-

nese pohádkové bohatství. Každý se

proto nechá zaměstnat v jedné z firem a

společně spřádají plán. Jejich nové šéfy

není třeba litovat. Howard Tully  je bez-

ohledný magnát, který jde za úspěchem

přes mrtvoly, Dick Garsik je pro změnu

šílený excentrik, jenž se drží na výsluní

šílenými kousky, často ležícími za hrani-

cí zákona. Přes bohaté zkušenosti z taj-

ných služeb jsou pro Raye s Claire velmi

mocnými soupeři. Navíc se objevil ještě

jeden nepřítel, se kterým nepočítali:

Láska. Vzbouřené hormony způsobily,

že k sobě najednou mají mnohem blíž,

ale zároveň jeden druhému nevěří ani

slovo, což je v situaci, kdy mají spolu-

pracovat, poměrně prekérní. Oba dva

straší tatáž otázka: Miluje mě, nebo je

tohle všechno jen součást plánu? 

DVOJÍ HRA      Režie: Tony Gilroy

Potkali se jednoho deštivého odpoledne

a oba měli snahu potkat se ještě jednou.

Účel byl zřejmý, řeč těla dravá. A tak

jednoho jiného odpoledne začal "nor-

mální" sexuální vztah... patnáctiletého s

o dvacet let starší ženou. Předčítač fun-

guje jako chvilková výpověď o tom, jak

takový vztah může fungovat. Poté se

přelomí do zcela nové fáze, která už tak

atraktivní není, a své motivy dořekne

čistě z povinnosti. I tak je Daldryho film

slušným řemeslem se zjevnými oscaro-

vými ambicemi, které beze zbytku

naplňuje. Časový zlom o pár let napřed

vyžene z plátna omamnou chemii i

sexuální fluidum, za kterým nezkušený

patnáctiletý hoch denně utíká po fádním

dni ve škole. Vyspělá nahá žena jako

symbol všeho zakázaného mizí z plátna.

Kapitola je dopsána a začíná nové děj-

ství. Místo výletu do neznáma se slad-

kou hormonální odměnou sledujeme

intermezzo, v němž mladík nesmyslně

odmítá mladé a hezké vrstevnice, proto-

že se nemůže odpoutat od léta staré

minulosti. Hrdinku, kterou si divák

zamiloval, najednou nezná. O vztah

ztrácí zájem. Co je špatně?

PŘEDČÍTAČ Režie: Stephen Daldry

Píše se 13. století. Království českému a

markrabství moravskému vládne

Přemysl Otakar II.

Oldřich z Chlumu, zástupce  krále

Přemysla Otakara II. a správce hradu

Bezdězu, odjíždí z pověření svého

panovníka na hrad Vartemberk. Mají se

zde konat slavnostní zásnuby rytíře

Beneše z Dubé a krásné Ludmily z

Vartemberka, jimž má být potvrzen mír

mezi znepřátelenými šlechtickými rody.

Během cesty narazí na mrtvolu kupce,

kterého přepadli a oloupili. Po stopách

lupičů pošle svého panoše Otu, ale vra-

hům se podaří uniknout. V té době ještě

nikdo netuší, jak tento zločin ovlivní

slavnost, která se má spolu s turnajem

konat následujícího dne. Jenže ještě

téhož večera se na slavnostní tabuli na

hradě Vartemberku objeví citróny, které

vrazi uloupili z kupeckého vozu. A

vzápětí je zavražděn purkrabí Jošt. Ale

není to poslední mrtvý... Hrají: Karel

Roden, Klára Issová, Jan Kanyza, David

Prachař, Lukáš Vaculík, Markéra

Hrubešová, Martin Štěpánek, Jan

Dolanský, David Matásek, Saša

Rašilov, Sandra Pogodová, Jiří Dvořák,

a další.

JMÉNEM KRÁLE                              Režie: Petr Nikolaev

TERMINÁTOR SALVATION Režie: McG
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ČTVRTEK 4. ČERVNA

19.00   K. Čapek

KLÁRO...! aneb Jak 

se (také) dá dělat divadlo

Divadlo Hanácké obce
přednáškový sál MEDart

Režie: Hana Lužná

NEDĚLE 7.ČERVNA

20.00     Jakub Deml

ZAPOMENUTÉ SVĚTLO

Divadlo U stolu Brno
jeviště za oponou      mimo předplatné

Tragédie nenaplněné lásky básníka, kněze a prokleté-

ho člověka J. D. V „roztočeném šrotovníku nenávisti

a opovržení“ křičí, spílá a vzlyká básník svůj spor

duše s tělem, srdce se světem, člověka s Bohem,

jedince se společenstvím. "Vedle středověkého Tkad-

lečka a díla Boženy Němcové nejtragičtější česká

kniha." (Roman Jakobson) J. Mazák (nominace na

cenu Alfreda Radoka – 2008), P. Bučková, L. Janíko-

vá, L. Lakomý, Jevištní adaptace, režie a výběr

hudby: František Derfler

Vstupné 140, slevy 70 Kč

SOBOTA  13. ČERVNA

19.00     Jean Dell – Gérald Sibleyras

PŮLDRUHÉ HODINY 

ZPOŽDĚNÍ

Studio DVA Praha
divadelní sál skupina 5P

Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho

věcí zásadně změnit. Manželé Sansieuovi se jedno-

ho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální

renesanci, revoltu proti zavedeným manželským

stereotypům a vymetení nudy ze svého života.

Podaří se jim to? 

Daniela Kolářová, Milan Lasica 

Režie: Patrik Hartl

Konec představení asi ve 20.30 hodin

Vstupné 220, 240, 260 Kč

ÚTERÝ 16. - 20. ČERVNA

WOLKRŮV PROSTĚJOV

52. ročník festivalu poezie

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

PÁTEK 5. - 8. ČERVNA

MedArt

přehlídka divadelních souborů a jejich hostů-

Soubor Divadla Point se podílí na přípravě

přehlídky.

PÁTEK 5. ČERVNA

18.00      ACH, POLITUJ! 

hraje soubor Divadla Point kramářskou píseň o

dvouch osobách ženských na hudbu muzikusa

Arnolda Prokopusa. (na nádvoří prostějovské-

ho zámku)

SOBOTA 6. ČERVNA

11.00      STRAŠIDLO 

CANTERVILLSKÉ

DS Pointík I. sehraje hru ma motivy O.Wildea.

Strašidelný zámek kdesi v Anglii, nešťastné

strašidlo a americká rodinka...Jak to může

dopadnout? Režie: J.Hyndrich, A.Procházka.

(na nádvoří prostějovského zámku)

NEDĚLE 7. ČERVNA

16.30      R.Cooney - 1+1=3 

(Jedna plus jedna jsou tři) 

DS Na štaci, Němčice nad Hanou

Režie: R.Sopuch

18.30       ŽENSKÉ...

DS Tragaču, tragaču hrají emancipačně antife-

ministické představení o boji za lásku a celo-

světový mír.

Režie: H.Kotyzová

PONDĚLÍ 8. ČERVNA

19.00     MASO

DS Unisex ZUŠ Uničov. Scénická koláž jako

zpověď o vlastní tělesnosti.

Režie: M.Veselá

MIM SHOW MIRKA KASPRZYKA

pantomimické skeče v podání jednoho z nej...

slovenských mimů.

ÚTERÝ 9. ČERVNA

9.00    ZAHÁJENÍ WOLKROVA PROSTĚ-

JOVA VE SMETANOVÝCH SADECH.

SOUBOR DIVADLA POINT PŘEDVEDE

SVOU TANEČNÍ SHOW AMERICA.

PÁTEK 26. - 28 . ČERVNA

PLUMLOVE 2009 

multižánrový festival na plumlovském

zámku. Soubor Divadla Point se podílí

festivalu.

NEDĚLE 28. ČERVNA

ACH, POLITUJ!

hraje soubor Divadla Point kramářskou píseň o

dvouch osobách ženských na hudbu muzikusa

Arnolda Prokopusa. Před jednotlivými diva-

delními představeními festivalu.

ČTVRTEK 4. ČERVNA

17.00  2. dámská jízda 

věnovaná období rokoka    

Povídání o odívání spojené s ukázkami histo-

rických kostýmů. Účinkuje divadelní spolek

Historia za finanční podpory města Prostějova.

Vstupné: 40,- Kč 

ÚTERÝ 16 - 20. ČERVNA

52. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO 

FESTIVALU WOLKRŮV 

PROSTĚJOV

Neformální část festivalu se bude odehrávat ve

večerních hodinách na nádvoří prostějovského

zámku, kde vystoupí známé  prostějovské

kapely a prostějovské amatérské divadelní sou-

bory.

Vstupné: 40,- Kč 

ČTVRTEK 25. ČERVNA

19.00   Filmové střípky 

Ondřeje Sovíka 

a Tomáše Frause

Pěti premiérovými filmy, ve kterých hrají čle-

nové divadelního spolku Historia, vás budou

provázet Ivan Čech, Eva Suchánková a zpíva-

jící Pavlína Žerníčková.

Vstupné: 40,- Kč

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Kulturní klub DUHA Školní 4, PV

Divadlo zve za oponu 
na Zapomenuté světlo

V prostějovském divadle se
vystřídá plejáda hereckých hvězd

Inscenací Zapomenuté světlo se do komor-

ního prostoru na jevišti za oponou Městské-

ho divadla v Prostějově po dvou letech vrací

brněnské Divadlo U stolu. Představení se

uskuteční v neděli 7. června ve 20 hodin v

rámci přehlídky MEDart.

„Divadlo U stolu okouzlilo prostějovské

publikum před dvěma lety inscenací Tajbele

a její démon v režii Antonína Přidala. Když

jsme hledali inspirativní představení pro le-

tošní MEDart, sáhli jsme opět do repertoáru

tohoto jedinečného souboru,“ uvedla ředitel-

ka Městského divadla v Prostějově Alena

Spurná.

„Málokdo umí upravit a přenést prozaický

text na jeviště tak poutavým způsobem jako

František Derfler, herec, režisér, dramaturg a

šéf brněnského Divadla U stolu. Znovu to

potvrdil svou inscenací díla Jakuba Demla

Zapomenuté světlo, která se stala výstižným

obrazem nitra tohoto nekonformního kněze a

básníka. S Janem Mazákem, který předsta-

vuje Jakuba Demla jako rozkolísanou posta-

vu, v níž se střídá vášeň, výsměch, touha,

rouhačství, pokora i lítost, tak vytvořil

drama, o němž lze říci, že je ekvivalentem

Demlovy předlohy,“ napsal o představení

kritik Ivan Němec. Jan Mazák byl za roli

Jakuba Demla nominován na cenu Alfréda

Radoka v kategorii mužský herecký výkon

roku 2008. Podle  dalšího kritika Josefa

Mlejnka zvládá Jan Mazák  lítostivé sebe-

středné polohy bez špetky sentimentality,

histrionské výlevy a výpady bez hysterie. Je

výsměšný, hněvný, ale i ztišený a smířený,

rozumí postavě a umí ji. V dalších rolích se

představí Ladislav Lakomý, Petra Bučková a

Lenka Janíková.

„Věřím, že Zapomenutým světlem potěšíme

především divadelní labužníky, kteří vyhle-

dávají těsnější kontakt s účinkujícími a zcela

bezprostřední zážitky,“ prohlásila ředitelka

Spurná. Doplnila současně, že v končící

divadelní sezóně to bude třetí setkání diváků

s účinkujícími za oponou.

-eze- 

Celkem šestadvacet činoherních, operet-

ních, operních, baletních a koncertních

titulů zahrnuje nabídka  předplatného

Městského divadla v Prostějově na sezónu

2009 – 2010.

Prodej předplatného bude zahájen v pondělí

22. června, současní abonenti si mohou do

30. června permanentky obnovit za

zvýhodněnou cenu. „Nabízíme již tradičně

tři divadelní skupiny a jedno koncertní abon-

má,“ uvedla ředitelka Městského divadla v

Prostějově Alena Spurná s tím, že rezervace

míst současných předplatitelů skončí 7.

srpna a po tomto datu budou uvolněná

sedadla nabídnuta novým zájemcům. Prostě-

jovské divadelní menu je sestaveno z hostu-

jících divadel,  neboť město vlastní soubor

nemá. Z pražských scén do Prostějova v

příští sezóně zavítají například Semafor,

Rokoko, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo v

Řeznické, Dejvické divadlo, Divadlo pod

Palmovkou  či Divadelní spolek Kašpar. Již

z výčtu divadel je patrné, že se v Prostějově

opět vystřídá celá plejáda hereckých hvězd:

Jiří Suchý, Michal Dlouhý, Jan Potměšil,

Tomáš Töpfer,  Otakar Brousek ml.,  Ivan

Trojan, Radek Holub, Anna Šišková, Květa

Fialová, Libuše Švormová, Václav Postráne-

cký, Igor Bareš, Václav Vydra, Jana Bouško-

vá a mnoho dalších. Simonu Stašovou, která

vloni excelovala v představení Drobečky z

perníku a aplaus vestoje sklidila za one

woman show  Shirley Valentine uvidí  před-

platitelé skupiny 5P v Římských nocích

Divadla v Řeznické. Stašová zde v další ze

svých vysněných životních rolích ztělesňuje

italskou herečku Annu Magnani, jejího příte-

le Tennesee Williamse hraje Oldřich Vízner.

Zastoupení v sezónní nabídce opět mají i

oblastní divadla: Moravské divadlo Olo-

mouc, Slezské divadlo Opava, Klicperovo

divadlo Hradec Králové a Východočeské

divadlo Pardubice.  „Umělecky hodnotné

zážitky čekají také na návštěvníky sedmi

abonentních koncertů,“ řekla ředitelka Spur-

ná. Moravská filharmonie Olomouc bude v

Prostějově koncertovat třikrát – v říjnu uvede

Dvořákovu Novosvětskou, při lednovém

novoročním koncertu nazvaném Kouzelný

svět operety představí německé sólisty a v

únoru zahraje společně s Hradišťanem. Obo-

hacením prostějovského kulturního života

jsou také představení a koncerty uváděné

mimo předplatné. „Letošní sezónu odstartu-

jeme dříve než v minulých letech. Na sobotu

29. srpna máme přislíbené představení

Chvíle pravdy s Dagmar Havlovou a Petrem

Kostkou. Po Brně a Bratislavě jsme jediným

městem, kde bude tato inscenace na sklonku

léta uvedena,“ prozradila ředitelka Spurná a

vyjmenovala ještě další pořady, na které se

lidé mohou těšit: koncert Miro Žbirky, České

nebe Divadla Járy Cimrmana či koncert

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

tvořivá dílna

Keramika: Napáječky pro ptáky   

KDY: pondělí 1. června 2009 od 16:00 hod.

do 18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov.  

Výroba napáječek pro ptáky a mikrojezírek

do zahrádek.

Poplatek 50 Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

výstava

Příroda Vojenského újezdu Březi-

na

KDY: čtvrtek 4. června 2009 v 17.00 hod.

KDE: Muzeum Prostějovska – výstavní sál

Špalíčku.

Vernisáž výstavy fotografií, které ukazují

téměř nedotčenou přírodu vojenského újez-

du, proběhne ve čtvrtek 4. června v Muzeu

Prostějovska. Výstavu připravila ZO ČSOP

Hořepník ve spolupráci s Muzeem Prostě-

jovska a ČSOP – Ekocentrem Iris.

zájezd

Babiogorský národní park

KDY: sobota 6. června 2009.

KDE: odjezd autobusu z Rozstání ve 4.30, z

Prostějova od divadla v 5.00, z Olomouce od

Tržnice (staré aut. nádraží) v 5.40 hod. Zájezd

do pohoří Oravských a Žywieckých Beskyd.

Vrchol Babia gora (1725 m n.m.) se nachází

na hranici mezi Polskem a Sloven-

skem.Program: Výstup na Babiu goru ze sedla

na polské straně, sestup na slovenskou stranu

do Oravské Polhory. Délka pěší túry asi 7

hodin. Dle zájmu pak Námestovo, Oravská

přehrada nebo NPR Hlinské rašeliniště.

Příjezd do Prostějova 23.00. Cena 490 Kč. V

případě nepříznivého počasí se zájezd ruší. 

Přihlášky na tel. 582 338 278, 603 298 039,

kde se dohodnete na způsobu úhrady zájezdu.

Informace také na 776 799 288.

přírodovědná stezka

Křížem krážem 

botanickou zahradou 

KDY: čtvrtek 11. června 2009 od 9:00 do

13:00 hod.

KDE: Botanická zahrada Prostějov, Lidická

ulice.

Soutěžní přírodovědná stezka pro žáky 2.

stupně v Botanické zahradě Prostějov v

Lidické ulici. Nutno se přihlásit předem na

telefonu 582 338 278 nebo 603 298 039,

popř. na e-mailu iris@iris.cz. 

exkurze

Pozorování bobrů z lodiček

KDY: pátek 12. června 2009 

KDE: odjezd autobusu v 17.30 hod. z Huso-

va nám. 67, Prostějov.

Pojeďte s námi pozorovat bobry v jejich při-

rozeném prostředí přímo z vodní hladiny.

Pozorování z loděk na přírodním koupališti

Poděbrady u Olomouce bude doplněno

odborným výkladem a zajímavostmi z

bobřího života. Návrat kolem 21.30 hod.

Přihlášky nejpozději do 5. 6. na 603 298 039,

582 338 278 nebo iris@iris.cz.

Doprava je plně hrazena z projektu.

akce pro veřejnost

Pochod všech generací

KDY: sobota 13. června 2009.

KDE: 9 – 11 hod. nám T.G.M., 11 – 14 hod.

Hloučela.

Akce bude zahájena v 9 hod. na nám. TGM,

zde se představí prostějovské neziskové

organizace. Pro děti i dospělé budou připra-

veny rozmanité aktivity, informační panely a

propagační materiály. V 10:40 odstartuje

„pochod“ z náměstí k 1. zastavení naučné

stezky biokoridorem Hloučela u mostu na

Olomoucké ul. (viz Setkání s Hloučelou).

Odtud pokračujeme po trase naučné stezky.

Pochod bude ukončen U Abrahámka, zde

bude připraveno občerstvení (biopotraviny,

výrobky Fair-Trade a zdravá výživa), opé-

kání dobrot na ohýnku a kapela Hloučeláci.

Akce připravena ve spolupráci s Prostějov-

skou koalicí neziskových organizací –

PRKNO.

vycházka

Setkání s Hloučelou   

KDY: sobota 13. června 2009 od 11 hod.

KDE: sraz u mostu na Olomoucké ulici.  

Vycházka biokoridorem Hloučela podél nau-

čné stezky, doplněná výkladem odborníků a

krátkými praktickými aktivitami u každého

zastavení. Sraz v 11 hod. u 1. zastavení nau-

čné stezky (u mostu přes Hloučelu na Olo-

moucké ulici). Vycházka je součástí celoden-

ní akce „Pochod všech generací“. Pořádá ZO

ČSOP Bělozářka.

tvořivá dílna

Keramika: Napáječky pro ptáky

- glazování

KDY: pondělí 15. června 2009 od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov.

Glazování napáječek pro ptáky a mikroje-

zírek do zahrádek.

Poplatek 50 Kč/osoba.

Pracovní oblečení s sebou.

tvořivá dílna

Kouzlení s papírem

KDY: pátek 19. června 2009 od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov.

Výroba ručního papíru a dalších dekoračních

drobností z papíru.

Poplatek 50 Kč/osoba.

vycházka

Setkání s přírodou Kosíře

KDY: sobota 20. června 2009.

KDE: sraz na nádraží v Čelechovicích na

Hané v 8:45 (odjezd vlaku z Prostějova v

8:24 z hl. nádr.).

Setkání s rostlinami, živočichy, zkamenělina-

mi i historií Velkého a Malého Kosíře. Trasa

povede z Čelechovic přes lomy, jižní svahy s

vzácnou květenou, přírodní památku Vápe-

nice, kolem pozůstatků pohřebišť (mohyl) u

Slatinek až na Malý Kosíř. Ukončení (a

případné občerstvení) bude v lázních Slatini-

ce. Návrat ze Slatinic vlakem (jede přes Čele-

chovice) do Prostějova do 17:30.

Akce finančně podpořili
Město Prostějov,

Státní fond životního prostředí v rámci
projektu Přírodě OK+,

Ministerstvo životního prostředí, SSEV
Pavučina a ČSOP 

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ČERVEN 2009:

HUDEBNÍ OBOR:

Prostějovské dny hudby – viz rámeček pod programem ZUŠ
Třídní besídky – sál ZUŠ 

Den otevřených dveří – bicí nástroje

Ve dnech 10. - 12. června 2009 od 15 - 17 hod pořádáme 

ZÁPIS DO HUDEBNÍHO OBORU.

Hudební obor ZUŠ tvoří smyčcové, kytarové, dechové, klavírní, klávesové a pěvecké odděle-

ní. Součástí výuky je i výuka hudební teorie, hra v souborech a komorní hra. Zájemci se mohou

informovat přímo u vyučujících jednotlivých hudebních nástrojů o podmínkách výuky,

školném, skladbě vyučovacích předmětů apod. Každý zájemce projde talentovou zkouškou a

bude mít možnost zjistit své předpolady ke studiu.

VÝTVARNÝ OBOR :

Galerie Linka: představuje nejlepší práce soutěže Reportážní fotografie

Pro žáky ZŠ a SŠ , Téma : 1)  Fandím, 2) Hudba

2.6. – 25.6. 2009  VERNISÁŽ a vyhlášení výsledků  2.6. 2009 v 17.00 hod. Kravařova 14,Prostějov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VO ZUŠ ve dnech 15. – 17. 6. 2009 v 10.00-18.00 hod.

Spojený s výstavou závěrečných prací absolventů a se zápisem žáků na školní rok 2009/10

Újezd 23, Prostějov, tel. 582 351 752

SOBOTNÍ SEMINÁŘE S VÝTVARNÝM OBOREM

6. 6. 2009 Keramika na hrnčířském kruhu – p. uč. Marcela Gruberová

6. 6. 2009  Šperky – kámen, smalt – p.uč. Hana Palacká

Místo konání seminářů : Újezd 23, Prostějov. Semináře jsou určeny pro žáky základních a středních

škol. Zájemci se mohou hlásit na tel. 582 351 752. Rezervace je nutná. Kapacita je omezená. 

TANEČNÍ OBOR

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Radost z pohybu - „Tanec je, i když jde dítě s maminkou po ulici a poskakuje.“

Ve dnech 8. – 12. června 2009 od 15 do 18hod. Dny otevřených dveří tanečního oboru

ZUŠ V. Ambrose.  Děti i rodiče  mohou nahlédnout do výuky a pozorovat, jak se mění a

vyvíjí práce v různých ročnících.

Snahou a smyslem práce tanečního oboru je vést žáky od spontánního pohybu k vědomému

používání těla, využívat specifik tance k formování osobnosti, kultivování přirozeného, zdraví

prospěšného pohybu. Tanec rozvíjí tvořivost, citlivost i citovost, tělesnou inteligenci, harmo-

nizuje fyzický vývoj, učí vnímavosti vůči prostředí, rozvíjí sociální inteligenci apod.

V tanečním oboru se vyučuje současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika, taneční

praxe a práce v souboru. Současný tanec je hlavním předmětem , který obsahuje techniky

moderního tance, scénický tanec a taneční improvizaci. Cílem výuky všech ročníků je podpo-

řit v dítěti vztah k hudbě a pohybu jako celku, propojit pohybový výraz a vnímání hudby.

Žáci TO se pravidelně zúčastňují vhodných tanečních přehlídek a soutěží určených tanečním

oborům ZUŠ, ale samozřejmě i akcí pořádaných školou nebo např. akcí folklórních.  

Dny otevřených dveří jsou spojené se zápisem žáků na školní rok 2009/2010. Přednostně jsou

přijímáni žáci do přípravných ročníků, tzn. děti pětileté a děti z 1. a 2. tříd ZŠ. Zájemci se

mohou přijít podívat přímo do výuky přípravného a prvního ročníku TO. (Výuka 1. roč. se

koná v pondělí 15.55-17.15hod. a výuka přípravného ročníku ve středu 15-16.30hod.)

Krédem paní učitelky Pavly Jahodové je tedy radost z pohybu. Přijďte se podívat.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

MEDART - viz strana 13

1. června OPERETNÍ PODVEČER

19.00 hod. učitelé ZUŠ V.A. Prostějov

přednášk.sál ND a jejich hosté 

4. června POCTA ČESKÉ HUDBĚ

19.00 hod. Štěpán Graffe - housle 

sál ZUŠ Jiřina Kolmanová - klavír 

9. června ZÁVĚREČNÝ KONCERT

17.00 hod.žáků ZUŠ Vl. Ambrose  

přednášk.sál ND

Program festivalu Prostějovské dny hudby 2009

Sportcentrum - DDM Prostějov

S P O R T O V N Í   L É T O s prázdninovou hrou na kytaru

N E S M Ě Ř  - Českomoravská vrchovina 19. – 24. července 2009

* sportovně zaměřený tábor pro děti od 8 do 15 roků

* možnost využít „prázdninovou školičku hry na kytaru“ (není podmínkou)

* celotáborová hra, soutěže, táborák, hry v lese, koupání, legrace a noví kamarádi

Cena: 2 100,- Kč. Kontakt: Mgr. Marta Pavlíková, tel: 582 345 503, mob: 605 239 789,

email: marta.pavlikova@email.cz
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PONDĚLÍ 1. ČERVNA

19.00 OPERETNÍ PODVEČER

Prostějovské dny hudby

Účinkují učitelé ZUŠ V. Ambrose a jejich hosté.

Vstupné 40, slevy 20 Kč

-přednáškový sál

ÚTERÝ 9. ČERVNA

17.00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Prostějovské dny hudby

Žáci ZUŠ V. Ambrose

Vstupné 40, slevy 20 Kč

- přednáškový sál

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

PÁTEK 29. KVĚTNA

19.00 DARK GAMBALLE 

DARK GAMBALLE - popmetal Vyškov.

FROM BEYOND - brutaldoom Prostějov.

BAD FACE - thrashcore Uherský Brod.

BE FADING FAST deathmetal Nový Jičín.

SOBOTA 30. KVĚTNA

21.00 KATCHA - Drum & Bass 

Night  

Dj´s: KATCHA, PAOLO MERCY and guest...

NEDĚLE 31. KVĚTNA

19.00 PHISHBACHER NEW

YORK  ELECTRIC TRIO 

Koncert skvělého jazzového pianisty a bývalého

člena bandu Laco Deczi & Celula New York. Během

let se Phishbacher nesmazatelně zapsal do podvědo-

mí na americké i evropské hudební scéně. Nejnovější

sestavu kapely tvoří Nathan Peck na elektrickou basu

a Yutaka Uchida na bicí, dva z největších mistrů gro-

ovu na americké straně Atlantiku. Tato sestava má

jasnou příchuť funky, pan Uchida doprovází neskute-

čně přesným backbeatem skvělé basové linie pana

Pecka a Walter Fischbacher tomu dodává hudební

zázemí, které je založeno nejen na repertoáru kla-

sického piana, ale také na hudbě těch nejlepších jaz-

zových pianistů jako je Herbie Hancock a Chick

Corea. Spojením chutí různých koutů světa kapela

Phishbacher přináší funk 70. let do 21. století.

SOBOTA 6. ČERVNA

19.00 KLEMENTŮV LAZARET 

a DEN DĚTÍ 

Koncert KLEMENTOVA LAZARETU spojený s tra-

diční oslavou Mezinárodního dne dětí, slavit s námi

mohou všichni ač věkem starší, duší stále děti!!!!

PÁTEK 12. ČERVNA

19.00 NĚCO MEZI křest CD!!! 

Něco Mezi - Ska/rock/pop/hop Prostějov a jejich

dlouho očekávaný křest nového CD!!!

Host: RUFUS - rocková energie z Litomyšle!!!

SOBOTA 13. ČERVNA

21.00 MISCHMASCH vol. 3 

Dj´s: SMASHING RAVER, JUNKIE, JORGITO -

srscool, SETHI, JOSE24 - stonedraiderz.

PÁTEK 19. ČERVNA

21.00 LOST IN THE JUNGLE 

Dj´s:Karel Brojler,Subform,Shiwazz. Vstup-50czk

Skupina Něco Mezi zve na křest svého nového alba

Festival PlumLove přináší mnoho novinek

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

Odpolední čaje se skupinou Q styl
/k tanci a poslechu/

neděle 14. června 2009 od 17.00 hod. Vstupné: 100,-Kč
Předprodej: 582 333 003, produkce.sdpv@centrum.cz   

www.sdpv.cz 
1 + 1 ZDARMA!

Festival PlumLove se během dvou let stal výz-

namnou kulturní a společenskou akcí Olo-

mouckého kraje. Má ambice navázat na dobré

ohlasy z předchozích ročníků a vytvořit ze sebe

stálici na poli letních open-air festivalů. Na loň-

ský úspěšný ročník letos naváže festival, který

přinese plno novinek jak v rámci programové

dramaturgie festivalu, tak i služeb návštěvníkům

a v neposlední řadě dojde i k rozšíření nehudeb-

ního programu.

Letos probíhá v datu od 26. do 28.června. Opro-

ti předešlým ročníkům se letos organizátoři roz-

hodli rozšířit festival o další pódium. Návštěv-

níci tak budou mít možnost rozhodnou se mezi

tradiční scénou na plumlovském zámku a  nově

také mezi podiem, umístěným v prostorách ATC

Žralok. V kempu se také mohou ubytovat

návštěvníci festivalu, ale doporučujeme provést

rezervace ubytování v  chatkách s dostatečným

předstihem. 

Hlavní hudební osa festivalu se tím rozděluje na

dvě větve a na své si tak přijdou jak milovníci

akustické, tak i elektronické hudby.

Pátek  si polepšil a ze zahajovacího dne  se pře-

transformoval v plnohodnotný den festivalu. Od

tři hodin odpoledne bude současně startovat

hudební produkce na obou scénách. Festival je

od počátku koncipován jako multi-žánrový a

letos se tak návštěvníci mohou těšit na zastoupe-

ní téměř všech v současnosti stěžejních hudeb-

ních žánrů. Na scéně plumovského zámku se tak

v pátek představí jak začínající kapely z olo-

mouckého kraje, které dostávají na festivalu

vždy prostor, ale i návštěvníkům dobře známé

kapely např. Zion Squad, Něco mezi, Rage aga-

inst a machine revival.

V sobotu pak nabídne scéna plumlovského

zámku pražskou SKA kapelu Green Smatroll

hranické funky Modrá opice, prostějovskou hip

hopovou naději 3F crew, nebo stálici PlumLove

Splitter and Carl, ale to je jen vrcholek dvouden-

ního hudebního maratónu. Na své si přijdou i

fandové jazzu, pro které bude připraveno hned

několik unikátních projektů, jako například

Panoráma nebo hudebně-nehudební Laxem-

berk, určených pouze pro PlumLove, takže je

zaručeně už jindy neuslyšíte.

Návštěvníci se budou moci zúčastnit žongler-

ských workshopů. Po celou dobu festivalu po-

běží v Kamenném sále projekce studentských a

nezávislých filmů. Neděle bude ve znamení

jazzu ale především divadla. Úspěšné představe-

ní souboru Tragaču Tragaču: Ženské (možná

I na batmana někdy padne smutek od olo-

mouckého divadla Tramtarie), Divadlo Point a

další. Současně s tímto programem bude na

scéně v ATC Žralok probíhat velice vydařený

program. Vše odstartuje páteční Graffity jam,

který hudebně doprovodí čtveřice DJ’s -

MALDA, BECK, D-TONATE, COOL P. Pro

vítěze tohoto contestu je přichystaná cena kterou

věnuje Raps hop. V polovině večera se BPM

zdvojnásobí do rytmu Drum and Bass. Vystoupí

i jedna z top Českých DJek  IM CYBER.

Sobotní program se ponese v duchu rovného

beatu. Vyspoupí rovný tucet Dj’s. Stylově tento

večer bude opravdu rozmanitý. Bude se hrát od

deatroitu, electra, přes minimal, technominimal

až po staré dobré techno.

Počet návštěvníků festivalu každý rok roste, a

proto je tu letos nově možnost rezervace lístků  v

prodejnách Titty Twister, kde k nim dostanete

malý dárek. Cena vstupného je na jeden den 150

Kč a na tři dny 300 Kč. Součástí festivalu bude

info-stánek s drogovou prevencí, který zajišťuje

organizace Podané ruce. Výtěžek ze vstupného

bude věnován na dobročinné účely a část na

obnovu a rekonstrukci prostoru plumlovského

zámku. Festival PlumLove je unikátní díky své

jedinečné poloze a díky spojení historie a genia

loci plumlovského zámku s obrovskou zásobou

hudebních a uměleckých talentů současnosti.

Více info na www.plumlove.unas.cz

Nyní máte možnost vyhrát dvě vstupenky na

celý festival i díky Radničním listům. Stačí

když co nejdříve zašlete odpověď na soutěžní

otázku, a to na email : khyndrich@post.cz

Soutěžní otázka: Kolikátý ročník festivalu

Plumlove nás letos čeká ? 

Hudební skupina Něco Mezi zve všechny

své příznivce v pátek 12. 6. 2009 na kon-

cert do prostějovského klubu Apollo 13,

kde pokřtí v pořadí své třetí CD s výsti-

žným názvem Něco mezi. 

Toto CD je volně ke stažení na našich webo-

vých stránkách www.necomezi.com. Jako

host vystoupí rocková energie z Litomyšle,

kapela Rufus (www.rufus.cz).



19

OD PONDĚLÍ 1. ČERVNA

Zuzana Šimková - „Šperky a návrhy“

Vernisáž :  1.6. 2009 v 17.00 hod.

Výstava potrvá do 30.6.2009

OD PONDĚLÍ 8. ČERVNA

Josef Škubna-„Obrazy, kresby, grafika“

Vernisáž:  8.6. 2009 v 17.00 hodin

Výstava je otevřena Po - Čt od 9,00 do 12,00 a od 13,00

do 16,00 hodin, Pá od 9,00 do 12,00 hodin, při filmových

projekcích a večerních klubových akcích a potrvá do

8.7.2009

KK Duha        Školní 4, PV

V. HALLA VYSTAVUJE 
V NÁRODNÍM DOMĚ

Vladimír Halla se narodil v květnu 1949  v

Olomouci, kde působil do roku 1991. Dnes

žije a tvoří v lůně Jeseníků - ve Staré Vsi u

Rýmařova.

V uplynulém čtvrtstoletí Hallovy tvorby se

stále více prosazovala jeho touha po

zhmotnění citlivých a citových zážitků v pře-

nosu na plochu, které se říká obraz. V. Halla

je olomouckým patriotem a nikdo si nedo-

kázal představit, že by se se svým městem

dokázal rozloučit. Jeho životní cesta ho ale

časem přivedla k trvalému působení a samo-

zřejmě i tvorbě do prostředí Jeseníků. Do

svého rodného města se však neustále vrací

ve vzpomínkách přenesených na plátna s

dominantními znaky míst, kde prožil pod-

statnou část svého života. Barvou i kompozi-

cí zidealizovaná Olomouc vyhlíží jako téměř

ideální místo, v podtextu snad i jako doporu-

čení k žití těm, kteří ho tak dobře neznají.

Panoramata měst se zvláštní perspektivou

jsou pouze jedním dílem Hallovy tvorby.

Tím druhým, snad i zajímavějším, jsou figu-

rální obrazy, v nichž se uplatňuje jeho cit pro

pochopení postavy, charakterizovaný výra-

zem obličeje, v detailu i pohledem očí, celek

pak postojem a gesty, prozrazujícími myšlen-

ku, figurální kompozice je zcela podřízena

ději autorovy představy. Ve svých předsta-

vách putuje dějinami a všímá si věčných

témat v proměnách doby, která popisuje

obvykle jako skupinu různorodých charakte-

rů, citů a vášní lidí ve vzájemném propleten-

ci. Zdánlivá promyšlenost a náročná kompo-

zice jednotlivých obrazů slouží autorovi k

vyjádření mozaiky pestrosti a různorodosti

věčné osudovosti životní cesty lidstva.

Jeho dosavadní malířská tvorba stále vyzrává

a promítá se do ní osobnost autora se speci-

fickým rysem lehké nadsázky, vyplývající z

citového a citlivého vnímání životních situa-

cí, kterým velmi přispívá jeho současné žití v

prostředí podhorské přírody, jež umožňuje

hlubší pohled na svět.

GALERIE 2002 - grafika

- Pořádá internetová prodejní galerie

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV

V BAŠTĚ U HRADEB,
ŠKOLNÍ 49, PROSTĚJOV

VÁS ZVE NA VÝSTAVU

Z HLAVY A CEST
BORIS JIRKŮ

OBRAZY
VÝSTAVA POTRVÁ DO POLOVINY ČERVNA. 

OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-17, SO 9-12

TEL.: 582 365 112, MOB.: 732 405 761
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PROGRAM 52. CELOSTÁTNÍHO FESTIVALU 
POEZIE WOLKRŮV PROSTĚJOV

ÚTERÝ 16. června

10.00 – 13.00      Studenti Wolkrovu Prostějovu 

Smetanovy sady Happening studentů prostějovských škol 

(Gymnázia J.Wolkera, Reálného gymnázia, SPŠO, SŠO, s.r.o, SZŠ, divadla  POINT, CMG a ZUŠ

V.Ambrose) je netradiční pozvánkou na 52. ročník  festivalu poezie.Taneční vystoupení, kapela,

vystoupení  pěveckého sboru, tvůrčí dílny,  módní přehlídky…

15.30 Nautrilus ZŮM – DIVADLO Kvelb, České Budějovice

Nám. T.G. Masaryka pouliční pohybové představení – obrovská tříkolka s vlekem, která je vyba-

vena koupelnou, záchodem, karmou, kamny, slunečníkem, barem, hasičskou jednotkou atd. Tříkolka

je plně elektrifikovaná – světlomety, blinkry .. V představení se několik cestovatelů (z akademie)

vydává na další průzkum – tentokrát města Prostějova  a zjišťuje…

16.00 Položení květin k pomníku Jiřího Wolkera,

tentokrát netradičně za asistence Divadla Kvelb 

18.00 ZAHÁJENÍ 52. ROČNÍKU WOLKROVA PROSTĚJOVA

DUHA Jan TESAŘ, starosta města Prostějova, přivítá  milovníky poezie.

18.15 Divadlo Tramtarie Olomouc, Olomouc

DUHA I NA BATMANA OBČAS PADNE SMUTEK – tak trochu Host festivalu. Hořká kome-

die o mužích, kteří by alespoň na jeden den chtěli být komiksovými superhrdiny.

Scénář: Vladislav Kracík, Lenka Jorníčková 

22.00 Kašpar Rek – divadlo KVELB – večerní pouliční představení

Nám.TGM šité kejklířskou, artistickou a loutkářskou nití. Můžete se těšit na žonglování s ohněm,

chůzi na dvoumetrových chůdách, na loutky dosahující výšky čtyř metrů a živou muziku. Téma hry je

o lidské úzkosti, ale věřte nebo ne, je to komedie

20.00 – 01.00  ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU

Nádvoří zámku
- 20.00 – 21.30 – PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ – prostějovsko-hranická kapela hrající pop-rock

- 23.00 – 24.00 -  MAIN STREET SKA BAND – prostějovská kapela hrající ska  

STŘEDA 17. června

10.00 Divadlo Arboretum, Praha 1 

DUHA, S SESTRA TRAVIČKA (příběh o jedné bezbožné ženě) – lidová píseň. Scénář: D. Razím

11.00 Třetí věk Louny, Louny

DUHA,S VČERA SE MI ZDÁLO 

Scénář: kolektiv s využitím textů J.Suchého

12.00 Na klíček, Česká Lípa

DUHA,S VRSTVY MASEK – Karel Hynek

Scénář: Markéta Holá

14.00 Nautrilus ZŮM – DIVADLO Kvelb

Náměstí T.G.Masaryka
15.45 pre DRED – Studentská DREDSekce, Náchod

MD,S KRÁTKÝ PROCES S JELIZAVETOU BIM BAM BUM – Kafka, Charms Morgen-

stern. Scénář: Macura a soubor

17.00 Nautrilus ZŮM – DIVADLO Kvelb

Náměstí T.G.Masaryka
17.30 Ansámbl Oz, Olomouc 

DUHA, S VERNISÁŽ: COOL POOL – Mark Ravenhill/D. Hávová

Scénář: soubor

19.15 – 20.15 Hodnocení poroty divadel poezie

DUHA
21.00 – 01.00  ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU

Nádvoří zámku
- 21.00 – 22.30 – TY SYČÁCI - BUM BUM BUM! - Skupina, která sedm let dělala všechno pro to,

aby se vyhnula bubeníkovi a jeho soupravě, se nyní rozmáchla k něčemu neslýchanému...

Petr Váša - zpěv, Petr Zavadil - kytara, Tomáš Fröhlich - baskytara, Aleš Pilgr - bicí

- 23.00 – 24.00 NĚCO MEZI – prostějovská kapela hrající ska-rock

ČTVRTEK 18. června

8.00 – 8.30 Hledání hlasu 

promenoár MD  Ztratili jste hlas? Naleznete jej na hlasové rozcvičce s Liborem Vackem  v  horním

promenoáru  Městského divadla.  Určeno sólovým recitátorům a všem dalším zájemcům.

Vstup do MD bočním vchodem z ulice Vápenice.
9. 00 – 16.05 1. KOLO PŘEHLÍDKY RECITÁTORŮ  SÓLISTŮ

jeviště MD
10.00 OSOBNOSTI ČTOU SVOJE OBLÍBENÉ KNIHY

MK Hostem dalšího čtení bude herec a dramaturg Moravského divadla v Olomouci a zaklada-

tel divadla Point Miroslav Ondra. V duchu tématu láska si zvolí svoji oblíbenou knihu.

14.00 Nautrilus ZŮM – DIVADLO Kvelb, České Budějovice

Náměstí T.G.Masaryka
16.30 Nautrilus ZŮM – DIVADLO Kvelb, České  Budějovice

Náměstí T.G.Masaryka
17.15 Divadlo Tramtarie Olomouc, Olomouc 

DUHA,S A CO? – František Halas

Scénář: Jirka Básnička

18.30 – 19.00 Hodnocení poroty divadel poezie

DUHA
19.15 DS Tragaču, tragaču, Prostějov

DUHA ŽENSKÉ…

Host festivalu. Scénář: soubor

21.00 – 01.00 ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU

Nádvoří zámku
- 21.00 – 22.30 – NOČNÍ VÍŘENÍ SLOV A TÓNŮ

neboli NIGHT POETRY SESSION s Mirkem Kováříkem, Radkem Bláhou a  jejich hostem 

blues – rockovou kapelou Symbióza. 

- 23.00 –  TRIBAL PLANET - prostějovská kapela hrající fusion

- 0.30 - NOČNÍ SITE SPECIFIC - popůlnoční tajemné překvapení

PÁTEK 19. června

8.00 – 8.30 Hledání hlasu - Opět pod secesními lustříky, opět s Liborem Vackem.

promenoár MD 
9.00 – 15.10 2. KOLO PŘEHLÍDKY RECITÁTORŮ SÓLISTŮ

jeviště Městského divadla
16.15 ZUŠ Trutnov, Trutnov

DUHA,S VERTIGO – Virginia Wolfová

scénář: Dominika Špalková a kol.

17.45 ZUŠ Biskupská, Praha 1

DUHA,S VÁLKA – HYGIENA SVĚTA – F.T.Marinetti 

Scénář: Hana Trázníková

18.45 TEATR SREDNI VAŠTAR, Plzeň

DUHA,S ODYSEA A ANEB JAK BÝT KOMPAKTIBILNÍ – Dea Loher, Petr Štědroň  

Scénář: Dea Loher a soubor, Petr Štědroň

20.00 – 21.30 Hodnocení poroty divadel poezie 

DUHA
21.30 – 01.00 ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU

Nádvoří zámku
- 21.30 – 22.30 - DRUHÁ SMĚNA – tovačovská kapela hrající  blues-rock, classic-rock, classic-pop,

rock`n`roll, sixties retro   

- 23.00 – 24.00 – ALICE´S NUMBER – kytarový pop-rock s ženským vokálem

- 0.30 - NOČNÍ SITE SPECIFIC - popůlnoční tajemné překvapení

SOBOTA 20. června

8.30 – 12.30 ROZBOROVÉ SEMINÁŘE s recitátory sólisty

salonky spolk. části ND
9.00 Nautrilus ZŮM – DIVADLO Kvelb

Náměstí T.G.Masaryka
11.00 Nautrilus ZŮM – DIVADLO Kvelb

Náměstí T.G.Masaryka
13.00 J.S.T.E. ARTYŽOK a DRED, Hronov 

DUHA, S DEKALOG: GROCH - HRÁCH – Groch, Kadlečík, Pumr 

Scénář: Erik Jakub Groch, Ivan Kadlečík, Ondřej Pumr

15.00 Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy, Karlovy Vary

DUHA, S JÁ, HOLDEN – J.D.Salinger, L.a R.Pellarvi

Scénář: Hana Franková 

16.30 – 17.30 Hodnocení poroty divadel poezie

DUHA
19.30 TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…

DUHA ZÁVĚREČNÝ VEČER 52. Wolkrova Prostějova  s předáním  cen letošního festivalu

22.00 – 01.00 ZÁMEK WOLKROVU PROSTĚJOVU

Nádvoří zámku
- 22.00 -  OLD BROWN SHOES – prostějovská kapela hrající převážně brit-rock ze 70.let   

Po celou dobu konání celostátního festivalu budou probíhat tři semináře:

� PPP -  Prostějov plný poezie – je zaměřen na tvůrčí proces a následný happening s využitím poe-

zie a s důrazem na další umělecké složky.

Lektor: Tomáš Žižka, Praha

�Od první čtené po premiéru za 24 hodin – cílem je vytvořit představení za 24 hodin, které se ode-

hraje v sobotu odpoledne

Lektor: Renata Vordová, Plzeň 

� Přednes a interpretace textu – je zaměřen na práci s mladým recitátorem nebo členem drama-

tického kroužku.Účastníci sami projdou cestu od výběru textu až po interpretaci v přednesovém

vystoupení.

Lektor: Ema Zámečníková, Hradec Králové

VSTUPNÉ:

* Vstupné pro veřejnost na jednotlivá představení: 20,- Kč

* Vstupné pro veřejnost na celý večer na nádvoří zámku: 40,- Kč

* Permanentka pro veřejnost po celou dobu festivalu na všechna představení a na akce na nádvoří

zámku: 350,- Kč 

* Permanentka pro veřejnost po celou dobu festival na všechna představení: 200,- Kč

* Permanentka pro veřejnost po celou dobu festivalu na akce na nádvoří zámku: 160,- Kč

Po celou dobu festivalu bude na nádvoří zámku probíhat výstava:

* 3D – DOKUMENT DĚSIVÉ DUŠE,  grafika - Čajánek, Jansa, Vůjtková

Nádvoří zámku otevřeno denně  od 19.00 – 01.00 hod.

Použité zkratky: S = soutěžní představení

MD = Městské divadlo, ND = Národní dům, MK = Městská knihovna

Kontakty: DUHA - Kulturní klub u hradeb v Prostějově, Školní 4, tel. 582 329 624

Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel. 582 330 663
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1. 6. MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 

Hvězdárna bude přístupná od 9. 00 hodin až do 23. 30 hodin s přestávkami od 12. 00 do

14. 00 hodin a od 17. 00 do 22. 00 hodin. Každý dětský návštěvník absolvuje exkurzi k

dalekohledům a za příznivého počasí i pozorování dalekohledy, shlédne výstavu dětských

kreseb a za na místě nakreslený výkres s astronomickou tématikou obdrží drobnou odmě-

nu. Vstupné 10 Kč.

22. – 28. 6.  ASTRONOMICKÝ TÝDEN

V jeho průběhu je hvězdárna otevřena 

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

dů, včetně pohádek pro děti, 

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

pozorování je bezmračná obloha.

- každý večer ve 22. 30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Nutnou pod-

mínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha.

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

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 dvaceti osob

a účast na nich netřeba předem sjednávat. Skupinám o počtu  větším než dvacet osob (nebo

v této výši uhrazenému  vstupnému i menším skupinám) jsme připraveni, po nutné před-

chozí domluvě, připravit  pozorování i v mimořádných, zde neuvedených, 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).

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

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15. 00  do 16. 00 hodin. 21. 6. v 7. 45 hodin přechází

Slunce ze znamení Blíženců do znamení Raka. Začátek astronomického léta, letní sluno-

vrat.

- VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY 

se konají každé pracovní pondělí a čtvrtek od 22. 30 do 23. 30 hodin.

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

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

20 Kč.

22. – 26. 6. V 10. 30, 13. 30 A 15. 30 HODIN, DÁLE KAŽDOU ČERVNOVOU

STŘEDU V 15. 30 HODIN, VYPRÁVĚNÍ JAK PŘICHÁZÍ DEN

Vyprávění o otáčení Země a rozdílu v délce dne a noci během roku. Vstupné 10 Kč.

Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti 20 Kč.

28. 6. VE 14. 00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9 

„SLUNEČNÍ SOUSTAVA“ – ŽIJEME NA ZEMI

Soutěži bude předcházet povídání o Zemi. Děti si prohlédnou fotografie, globusy a tellurium.

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

XVII. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK

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

setkání budou soutěže na zopakování probraných témat a seznámení se zajímavostmi na

obloze o prázdninách. Poslední schůzka 17. 6. Za bezmračné oblohy doplněno pozoro-

váním Slunce. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

4. A 5. 6. NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI POŘÁDANÁ

SPORTCENTREM NA „VELODROMU“  V ČASE 9 – 16 HODIN

Lidová hvězdárna představí propagační panel a soutěž pro děti tvořenou otázkami o slu-

neční soustavě.

VÝSTAVY

- MILNÍKY KOSMONAUTIKY   

- Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

- ZEMĚ NAŠE PLANETA.

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

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

Změna programu vyhrazena.

Toto nejrozlehlejší zvířetníkové souhvěz-

dí (a druhé největší vůbec) se v mytologii

vyskytuje v souvislosti s bohyněmi spra-

vedlnosti a  úrody. V místě nejjasnější a

namodralé hvězdy zvané Spica (latinsky

klas, viz další text) mívá Panna v ruce

obilné klasy. Ke spatření tohoto souhvěz-

dí na večerní obloze  jsou nejvhodnější

jarní měsíce.

Vládce bohů Zeus měl dceru jménem Astra-

ea, bohyni spravedlnosti i pořádku. Ta na

Zemi sestoupila právě v době, kdy zde kdysi

končilo období počátečního klidu, věrnosti a

úcty. Začínalo období sobeckosti, řinčení

zbraní a tak lítých bojů, že všichni bohové

Zemi opustili. Jen Astraea doufající, že vše

vrátí do starých kolejí, zůstala. Bohužel se jí

zvratu dosáhnout nepodařilo, Zemi také

opustila a jak už to v bájesloví bývá, skonči-

la coby souhvězdí Panny na hvězdné oblo-

ze.

Nejjasnější hvězdou souhvězdí Panny je

zákrytová proměnná hvězda Spica, která ve

čtyřdenní periodě mění nepatrně svoji jas-

nost. Svojí svítivostí předčí Slunce šestnáct-

setkrátnásobně a je od nás vzdálená 220 svě-

telných roků. Mezi zajímavější objekty v

tomto souhvězdí ovšem patří tzv. kupa gala-

xií neboli asi tři tisíce galaxií, z nichž dvě

třetiny se podobají Galaxii naší, tj. mají spi-

rálovité vzezření. Tato kupa galaxií je od nás

vzdálená 60 milionů světelných roků a

nachází se v severní části souhvězdí Panny

u souhvězdí Vlasy Bereniky (Coma Bereni-

ces).  Na hranici souhvězdí Panny a Havra-

na lze nalézt galaxii M 104 – NGC 4594

zajímavého tvaru pojmenovanou příhodně

Sombrero (viz fotografie), v jejíž rovníkové

rovině je k vidění pás temné mezihvězdné

hmoty. V souhvězdí Panny se také protíná

zdánlivá dráha Slunce (ekliptika) se světo-

vým rovníkem v tzv. podzimním bodě.

Slunce se nachází v podzimním bodě při

podzimní rovnodennosti – den a noc jsou

stejně dlouhé. To Slunce na své zdánlivé

pouti přechází na jižní nebeskou polokouli,

končí léto a nastává podzim. Letos Slunce

vstoupí do znamení Panny 23. srpna  a setr-

vá v něm do 22. září. Jiří Prudký

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci květnu tel. 582 344 130 

6. DÍL SERIÁLU O SOUHVĚZDÍ: PANNY (VIRGO, VIR) 



22

Mateřské centrum  Cipísek

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

V pondělí 8.6. je MC Dvořákova 

z důvodů voleb uzavřeno  

Dopoledne na dopravním hřišti pro rodiče

s dětmi 

ve čtvrtek 25.6. od 9.30 na dopravním hřišti 

(za místním nádražím,ul. Pod Kosířem)

Odrážedla, tříkolky a koloběžky s sebou!

Obě pracoviště MC jsou v tento den uzavřena.

Čtěme dětem!- návštěva dětského oddělení

Městské knihovny

v úterý 9.6. v 9.30 - dětská knihovna na Vápenici

(přihlášky v MC)

PC školička pro maminky s dětmi

Poslední volná místa v prázdninových programech!

Letní provoz v MC Cipísek od 22.6

22.6.-3.7. 8.30-12.00 herny pro rodiče 

s dětmi bez omezení věku

7.7.-10.7. PC školička pro rodiče s dětmi

(pro přihlášené - poslední volná místa)

13.7.- 17.7. Pohádkový týden s Cipískem 

příměstský tábor pro rodiče s dětmi (pro přihlášené - obsazeno)

20.7.-24.7. Duhové pohádky s Cipískem

příměstský tábor pro rodiče s dětmi

(pro přihlášené - poslední volná místa)

27.7.-28.8. pro veřejnost uzavřeno

27.8. Zahradní slavnost se skákacím hradem

–zahrada  MC od 9.30

MC sídliště Svobody: od 22.6. do 28.8. zavřeno 

Absolutní vítěz ve hře na dechové nástroje 

je z Prostějova 

V letošním školním roce žáci všech ZUŠ soutěžili ve hře na dechové dřevěné a žesťové

nástroje, v sólovém a komorním zpěvu, ve folklórních souborech a v tanci. Žáci a studenti

ZUŠ Vl.Ambrose Prostějov přivezli z krajských kol celkem 14 x 1. místo, 16 x 2. místo, 8x

3. místo. Jan Pospíšil, Zuzana Dědochová, Mikuláš Zástěra, Barbora Vašků, Anna Havrán-

ková a Lidová muzička reprezentovali školu, město Prostějov a Olomoucký kraj v celo-

státních kolech soutěže ZUŠ. Po téměř 20 letech opět máme „absolutního vítěze ve hře na

dechové nástroje.“ Toto nejvyšší  možné ocenění „ vyhrál“ Jan Pospíšil na saxofon ( pan uč.

Prokop). Ostatní žáci nezůstali pozadu : Zuzana Dědochová – 1. místo, Mikuláš Zástěra –

2. místo, oba ve hře na klarinet ze třídy p.uč. E. Müllerové. Barbora Vašků – 3. místo (p.uč.

P. Žerníčková), Anna Havránková – Čestné uznání (p.uč. G. Ambróšová) obě v sólovém

zpěvu. Lidová muzička  (p.uč. Jaime) přivezla rovněž Čestné uznání. Blahopřeji všem

žákům, jejich pedagogům a korepetitorům. Zároveň zvu všechny Prostějovany na

Závěrečný koncert naší školy, kde si úspěšné žáky můžete poslechnout. Koncert se

uskuteční 9.6. 2009 v 17.00 hodin v přednáškovém sále Národního domu.

Mgr. Eliška Kunčíková  ředitelka školy 

Dne 16. dubna 2009 byli v obřadní síni prostějovské radni-

ce slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Tomáš Holomek

Izabela Kovalská

Jakub Novák

Natálie Řehulková

Radek Pokruta

Julie Raclová

Nela Kalejová

Vanesa Sakal

Daniel Kuchař

Kateřina Ficová

Nelly Halenková

Filip Král

Jiří Marák

Vanda Vedmochová

Oskar Blažek

Natálie Vančurová

Natálie Idesová

Nikol Bezdíčková

Vojtěch Ondruš

Tobiáš Koldas

Anna Hrubanová

Anna Horáková

Ester Koudelková

Marek Hacura

Adam Karakaya

Leona Círková
Eliška Círková
Marie Balážová

Richard Sedlák
Veronika Sedláková
Adam Zelinka

Amálie Kolínková

Dne 7. května 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice

slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Vendula Mikesková

Sára Vašíčková

Tibor Kubíček

Ondřej Grepl

Sebastian Hubík

Eliška Kudelová

Tomáš Lukács

Eliška Přecechtělová

Tomáš Kantor

Petr Donth

Václav Halas

Tom Sobota

Josef Láník

Josef Marek

Ondřej Nezval

Michal Rolenc

Matyáš Daněček

Adam Maděrka

Taťána Ganobčíková

Tereza Bugáňová

Klára Koudeláková

Viktorie Vybíralová

Vanessa Pořízková

Samuel Dostál

Michaela Sadovská

Anežka Laurenčíková

Gabriela Greplová

Collin Kolda

Pavel Franzel

Kristýna Vymazalová

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

Internetová soutěž „Evropská unie v otázkách 2“ bude znát 3. června výherce hlavní ceny

– digitálního fotorámečku. Více informací na www.icmprostejov.cz. 

* Hrou přes bariéry

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

ledne, která se uskuteční 1. 6. a 15. 6. v prostorách klubu OÁZA od 14:30 do 16:30 hod.

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

nice Evropské dobrovolné služby – Franziska Handrick. V pondělí 15. 6. budou předány

odměny nejlepším hráčům

* Projekt SYTYKIA – nabídka pro střední školy

ICM Prostějov – regionální partner EURODESKU – i nadále nabízí středním školám

možnost zapojit se do celoevropského projektu SYTYKIA („…so you think you know it

all“). Jedná se o bezplatný seminář pro studenty druhých nebo třetích ročníků SŠ, zaměře-

ný na evropské příležitosti pro mládež. Tento seminář zrealizujeme přímo na škole.

* Kavárna a čajovna U Serveta 

ICM Prostějov zve všechny milovníky dobré kávy a dobrého čaje do kavárny a čajovny

U Serveta. Servet Ünal pochází z Turecka. V současné době působí v ICM Prostějov v

rámci Evropské dobrovolné služby a rád Vám ukáže, jak se připravuje pravá turecká káva

a to každou středu (14:00 – 15:00) a každý pátek (13:00 – 14:00). Po předchozí domluvě

je to možné i v jinou dobu.

* Německá konverzace pro veřejnost

Německá konverzace je určena pro širokou veřejnost a je zdarma. V současné době pro-

bíhá každé pondělí 17:30 – 18:30 německá konverzace pro pokročilé a každou středu 17:00

– 18:00 německá konverzace pro začátečníky. Německou konverzaci vede Franziska Han-

drick, účastnice Evropské dobrovolné služby.

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

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

Vojtěch Dokoupil, Prostějov, Emilie Žáko-

vá, Prostějov, Bohuslav Knill, Prostějov,

Stanislav Jurník, Domamyslice. Marie

Kýrová, Vrahovice, Marie Kroupová, Pro-

stějov, Zdeněk Soldán, Prostějov, Vlastimil Dostál,

Domamyslice, Ing. Jan Adamčík, Prostějov, Zdenka

Švorcová, Prostějov, Jaroslav Sika, Prostějov, Zdeněk

Šmudla, Prostějov, Ing. František Nekula, Prostějov,

Vladimír Písek, Prostějov, Marie Šilhánková, Prostějov.

František Dudek, Čechovice, Jarmila

Fremmlová, Prostějov, Marie Pospíšilová,

Prostějov, Jarmila Sečková, Vrahovice,

Marie Kundrátová, Prostějov, Antonín Vorálek, Doma-

myslice, Rudolf Jeniš, Prostějov, Marta Nedvědová,

Prostějov, Alena Spáčilová, Prostějov, Anna Kobliho-

vá, Prostějov, Věra Kobzová, Prostějov, Eliška Kola-

říková, Prostějov, Štefan Trn, Prostějov, Libuše

Kunčíková, Prostějov, Miroslav Beck, Prostějov, Vác-

lav Hurbý, Prostějov.

Jarmila Fialová, Prostějov, Karel Horák,

Prostějov, Jana Boráňová, Prostějov,

Otokar Hořínek, Prostějov, Jindřich

Vačkář, Prostějov, Libuše Součková, Prostějov, Eleo-

nora Kunertová, Prostějov, Květa Pavlíková, Prostě-

jov, Helena Vymazalová, Prostějov, Miroslav Ved-

moch Prostějov, Josef Faltýnek, Prostějov, Marie

Hradečná, Čechovice, Cecílie Vichtová, Prostějov,

Ludmila Pudilová, Prostějov, Vlasta Švarcová, Pro-

stějov, Milada Zapletalová, Prostějov.

Emma Zedníková, Prostějov, Bedřiška

Klobouková, Prostějov, Emilie Ohlídalová,

Prostějov, Anežka Morávková, Prostějov,

Květoslava Koudelková, Prostějov, Libuše Fialová,

Prostějov, Jaroslav Kulhánek, Prostějov, Dagmar

Smrčková, Prostějov, Jitka Šenková, Prostějov, Jar-

mila Štefková, Prostějov.

Žofie Hrdličková, Prostějov

Karla Kolářová, Prostějov

70

85

90

92

Eliška Lipoldová, Prostějov

93

Marie Komárková, Prostějov

97

Vincencie Studená, Prostějov

98

Olga Pořízková, Prostějov.

100

80

V sobotu 16.  5.  oslavila své sté

narozeniny paní Olga Pořízková

z Prostějova.

K tomuto významnému jubileu jí

v pátek 15. května  poblahopřáli i

zástupci města – místostarostka

Alena Rašková a místostarosta

Pavel Drmola. 

„Každá doba má své kouzlo,
nemůžu říct, kdy se mi žilo nejlépe,
jsem šťastná, že jsem se dožila ve
zdraví tohoto věku,“ uvedla při

příležitosti svého jubilea oslaven-

kyně.

Stoleté výročí  

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE
- KULTURNÍ KLUB DUHA

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÉ AKCE - NÁRODNÍ DŮM

PONDĚLÍ 22. ČERVNA

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU –

PŘEKVAPENÍ NA „AKADEMIC-

KÉM“ VÝLETĚ

Bývá zvykem zakončit naše pololetí výletem a letos

tomu nebude jinak 

Čas i vstupné bude upřesněno.

PÁTEK 12. ČERVNA

SVAZ DŮCHODCŮ

Vzpomínka na E. Destinnovou

Účinkuje E. Suchánková se svými přáteli
Vstupné 150 Kč přednáškový sál

75
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ZVEME NA MEMORIA AUTO WIKOV

PROSTĚJOVSKÝ MAJÁLES 2009

PROSTĚJOVSKÁ PŘEHLÍDKA 
ZÁMEK POINTU 2009 

V sobotu 4. 7. 2009 proběhne vzpomínko-

vý den Memoria Auto Wikov  k 85. výro-

čí založení bývalé automobilky Wikov.

Toto výročí si připomeneme vzpomínko-

vým dnem Memoria Auto Wikov připravo-

vaným občanským sdružením Industria

Wichterlensis v sobotu dopoledne 4. červen-

ce 2009 na náměstí T. G. Masaryka v Pro-

stějově. Jeho součástí bude setkání veteránů

– majitelů vozů Wikov, kulturní program,

setkání s potomky zakladatelů firmy, malý

autosalón a prezentace výstavy memoriam

Auto Wikov, jejímž pořadatelem je Muzeum

Prostějovska v Prostějově.

Automobilka Wikov  patřila k významným

automobilkám předválečného Českosloven-

ska (Laurin a Klement – Škoda, Praga, Tatra,

Aero, Jawa, Walter, Zetka). Automobilové

oddělení prostějovské továrny na hospo-

dářské stroje Wikov bylo založeno v roce

1924. Jeho iniciátorem byl Ing. dr. František

Kovářík. Ve vedení automobilky působili

Eugen Wichterle a Ing. František Kovářík,

ml. Hlavním konstruktérem se stal Ing.

Boleslav Hanzelka. Automobilka vyráběla

technicky vyspělé a elegantní osobní vozy,

nízkotonážní a užitkové vozy a autobusy.

Výroba probíhala v malých sériích, což

umožňovalo zavádět nová řešení a přizpůso-

bovat vozy požadavkům zákazníků. Z tech-

nických novinek můžeme uvést ventilový

rozvod OHC, blok válců odlitý ze siluminu

se zalisovanými cementovými vložkami a

ojnice vykované z duralu.  Tyto vozy jsou

pro svou kvalitu a spolehlivost označovány

za „československý Rolls-Royce“.

Automobilka postavila také první českoslo-

venský automobil s aerodynamickou

karosérií (tzv. Kapka, 1931), jehož sériová

výroba se pro malý zájem neuskutečnila.

Se svými sportovními a závodními vozy

dosáhla řadu vítězství v národních automo-

bilových soutěžích. Závodní vůz Wikov byl

prvním československým automobilem,

který získal klasifikační umístění na Ma-

sarykově okruhu v Brně. 

I když musela být výroba automobilů z eko-

nomických důvodů v roce 1937 zastavena,

představují tyto vozy významnou kapitolu v

dějinách našeho automobilového průmyslu

a patří k ozdobám všech veteránských  akcí

a soutěží. V Prostějově bude přítomno 15

vozů značky Wikov, dále traktor Wikov 22,

diesel (Národní zemědělské muzeum

Praha), hasičský vůz (hasičské muzeum

Brodek u Prostějova) a motory. 

A jaké konkrétní vozy v Prostějově uvi-

díme? Nejcennějším exponátem bude bez-

pochyby dochovaný prototyp automobilu

Wikov IV/ 16 z roku 1922. Čtyřsedadlový

faethon má délku 3,60 metrů a jeho majite-

lem je Mgr. Robert Grenda z Lučence (SR).

Václav Kafka z Prahy – Záběhlic, prezident

Veteran Car Club Praha, představí Wikov

7/28 Sport z roku 1928, jehož majiteli byli

Jan Werich a Jiří Voskovec. Wikov 7/28 z

roku 1929 (kulturní památka) předvede Ing.

Stanislav Karger z Prahy.  RNDr. Martin

Wichterle z Dobrušky přijede renovovaným

vozem Wikov 35 (kabriolet). Přítomni

budou i loňští účastníci akce pořádané ke

130. výročí založení tradice zemědělských

strojů v Prostějově – Josef Zemánek z Pro-

stějova s limuzínou Wikov 7/28 a Ing. Vra-

tislav Veselý z Kralup nad Vltavou s luxus-

ním osmiválcem Wikov 70 (kabriolet).

Srdečně zveme všechny milovníky starých

aut a další zájemce na tuto vzpomínkovou

akci. 

PhDr. Hana Bartková

Stejně jako v minulých letech patřil

začátek května studentským slavnostem

zvaným MAJÁLES.  Před rokem se

poprvé slavnosti přesunuly z náměstí do

prostějovského zámku. Bylo tomu tak i

letos, kdy 7. května obsadili okostýmo-

vaní studenti prostějovských středních

škol a učilišť nádvoří prostějovského

zámku. 

Akci pořádalo Gymnázium J.Wolkera a

soubor Divadla Point a finančně podpořili

GAUDEAMUS o.p.s a město Prostějov.

Tradiční průvod odstartoval od Městských

lázní v 11 hodin a po trase Skálovo námě-

stí – Smetanovy sady – Vojáčkovo náměstí

– Netušilova ulice – Komenského ulice –

Špalíček – Kostelní ulice – Náměstí TGM

dorazil na prostějovský zámek. 

Na nádvoří zámku svedli boj o přízeň

poroty kandidáti na krále majálesu a jejich

družiny. Soupeřili v několika disciplínách,

přičemž volná disciplína byla týmová a

nejvíce hodnocená. Jednalo se o představe-

ní kandidáta na krále/královnu s pomocí

hudby, tance nebo jen slovně v trvání

maximálně 10 minut. Následně se fanoušci

dočkali vyhlášení krále/královny MAJÁ-

LESU 2009 a korunovace.   -js-

Přehlídka studentských talentů divadla,

hudby, filmu a výtvarného umění

Zámek Pointu 2009 se konala teprve

podruhé, ale svoje místo v kulturní

scéně si už opravdu našla.

Nádvoří prostějovského zámku patřilo v

pátek  8. května nejprve workshopům (Site

specific a Komiks ve fotografii a filmu).

Odpoledne se kromě DS Bombičky s

Werichovou pohádkou Tři sestry a jeden

prsten mohli návštěvníci potěšit koncertní

verzí muzikálu Via Crucis – Křižáci, sou-

borem Klas,  nebo kapelou Zion Squad. 

V sobotu 9. května se k přehlídce přidala i

Městská knihovna Prostějov, kde proběhl

pořad Osobnosti čtou svoje oblíbené

knihy. Jitka Šotkovská, scénáristka ČT,

četla z knihy E=mc2, lásko moje.

Následně se pořady přesunuly do Divadla

Point. Představil se Pointík I.a II.s netradi-

čně pojatou Detektivní Karkulkou a Stra-

šidlem cantervillským. Dále DS Tragaču,

tragaču s představením Ženské (vítěz

Mladé scény 2009). 

A naprostou bombou přehlídky byla insce-

nace Cizinci ve vlaku divadla BuranTeatr

Brno, režie J. Hájek.

Zakončení přehlídky korunovala noční

instalace Site specific na prostějovském

zámku (z workshopu M. Jansové a M.

Ondry). Výsledky workshopu Komiks ve

filmu a fotografii (A. Procházka) bylo

možno zhlédnout 15. 5.v 19 hodin v Diva-

dle Point.

Přehlídka se konala ve spolupráci a za pod-

pory Gymnázia J.Wolkera Prostějov, Gau-

deamus, o.p.s., města Prostějova, Městské

knihovny Prostějov a Divadla Point. -js-



Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Studenti reálného gymnázia Prostě-
jově uspořádali 30. dubna 2009 u příle-
žitosti oslav Dne Země školní akci pro 
žáky prvních tříd základní školy. Děti 
byly rozděleny do tříčlenných skupi-
nek. Kapitán obdržel kartičku s popi-
sem jednotlivých stanovišť, do které 
se zapisovaly získané body. Na deseti 
stanovištích řešili prvňáčci úkoly ve-
doucí k poznání naší krásné planety: 
rozeznávali zvířata podle hlasu, zařa-
zovali je podle místa výskytu, určovali 
jejich potravu. Pro děti byly připraveny 

i jiné disciplíny, například závody na 
koloběžkách nebo výtvarné soutěže, 
kde byly oceněny tři nejhezčí obrázky. 
Všichni účastníci byli za své vědomosti 
a obratnost odměněni čokoládovými 
medailemi a žáci z prvních tří družstev 
si odnesli hodnotné ceny. Největší ra-
dost měli vítězové z plyšových zvířátek. 
Celý den se podle pořadatelů i účastní-
ků vydařil a studenti tříd 2V i 4N se už 
v tuto chvíli těší na další spolupráci s 
nejmenšími na této škole.

Milan Piták a Nikola Petrásková, 2V

„Den Země na reálce“„Den Země na reálce“

JOOooo! A je to doma! I když jsme 
nevyhráli v hokeji, ani ve fotbale, SOU 
obchodní zachraňuje! Vyhráli jsme! 
Co? Přece na Dni Evropy, resp. přesný 
název zní Evropa na náměstí! Koneč-
ně se nám to povedlo a po třech letech 
dřiny je vítězství naše!

Evropa na náměstí je akce pořádaná 
DDM Olomouc, United Games of Na-
tions Czech Republic a magistrát města 
Olomouce. Jako každý rok se i letos tato 
akce konala na Horním náměstí v Olo-
mouci. Tento rok se zúčastnilo 24 škol 
Olomouckého kraje a každá z nich si vy-
brala jeden stát Evropské Unie. My jsme 
zvolili Velkou Británii. Ano, byl to krok 
dosti odvážný, protože notoricky známý 
stát je velmi obtížné ztvárnit. Nicméně 
chuť a odvaha nám nechyběly. Celou 
akci jsme připravovali (tentokrát dosti 
dlouho) asi dva měsíce, pochopitelně 
ve svém volném čase, většinou po škole. 
Bylo nás devět – studenti ze třídy 30 (J. 
Nedbal, T. Nehanská, R. Kosinová, M. 
Darnadyová, A. Petrželová, P. Šmehlíko-
vá, L. Kalibánová) a žákyně ze třídy 2KA 
(S. Válová a J. Holubová). Svými nápady 

a pomocí přispěly i Kateřina Burešová a 
Margita Vařeková. 

Stánek byl jeden z nejpopulárnějších, a 
to díky Fish and Chips a anglickému čer-
nému čaji s mlékem. Tyto gastronomické 
„bomby“ byly number one v ochutnáv-
kách. Sami jsme to nečekali, ale zejména 
starší lidé si přidávali i několikrát. Přece 
jen nejsme Armáda spásy, a tak občasné 
odhánění nenechavců bylo nutností.

Dalším artiklem, který hovořil pro naše 
vítězství,byla perfektně připravená vý-
zdoba v podobě podrobných informací o 
Velké Británii, nejrůznějších her pro děti a 
kvízů. Vytvořili jsme i věrnou podobiznu 
Big Benu, kterou se nám následně nepo-
dařilo zachránit před bouřkou. 

Vystoupení na pódiu jsme tentokrát 
ztvárnili pouze hudební cestou za po-
moci známých osobností, např. Elton 
John, S Club 7 apod. Vtipně, rychle, vý-
stižně! – tak znělo naše heslo. 

Velkolepé přípravy, nervozita a stres 
se tentokrát vyplatily maximálně. Skon-
čili jsme mezi třemi nejlepšími školami 
a státy. Snad jsme „SOU obchodní vy-
hrává“ neslyšeli naposledy. -kb-

Den Evropy konečně v kapse!Den Evropy konečně v kapse!

Ve dnech 7. – 10. 5. 2009 absol-
voval vyučující  z Gymnázia Jiřího 
Wolkera Michal Vodička soustředění 
v rámci projektu Hands-On Univer-
se, bringing frontline interactive as-
tronomy to the classroom. V rámci 
projektu vyslala Česká republika pod 
záštitou Astronomického ústavu AV 
ČR, v.v.i., 2 osoby na soustředění 
do Francie (Observatoř Haute Pro-
vence). Zde absolvoval přednášky a 
praktická cvičení z astronomie pod 
vedením profesionálních astrono-
mů. 

„Přednášky a cvičení byly zaměřeny 
tak, aby byly co nejvíce využitelné ve 

výuce. 

Například si každý účastník sestavil 
vlastní funkční dalekohled, dozvěděli 
jsme se, jak pomocí speciálního volně 
přístupného soft ware SalsaJ určit hmot-
nost planety Jupiter analýzou snímků 
z teleskopu nebo jsme on-line ovládali 
radioteleskop ve Švédsku,“ řekl Michal 
Vodička.

Dlouhodobým cílem projektu je vzdělá-
vání středoškolských učitelů fyziky v mo-
derních metodách výuky astronomie. V 
rámci toho budou účastníci povinni:

a) přeložit z angličtiny do českého ja-
zyka (a případně obsahově upravit) výu-

ková cvičení vytvořená v rámci projektu 
EU-HOU,

b) podílet se na překladu webových 
stránek projektu EU-HOU do českého 
jazyka,

c) podílet se v ČR na organizaci škole-
ní a přednášek – zaměřených na použí-
vání astronomickéhosoft waru ve výuce 
– pro učitele fyziky.

Více napoví program soustředění:
1. Assembling Spica teleskope
2. General overview of robotic and in-

teractive telescopes

3. Usage of selected robotic telescopes
4.  Measuring Moon craters and mass 

of Jupiter by means of Gallilean sa-
tellites

5. Sun4All
6. Assembling a spectroscope
7. Doppler eff ect
8. Introducing fotometry
9. Extrasolar transit
10. Introduction to radio-astronomy
11.  On-line observations with Salsa-

Onsala
12. Evening live observations
13. HOU resources and the web site
Více informací je možné najít na webu 

projektu, http://www.euhou.cz. 
             -mv-

N říkl d k ždý úč ík l k á č í ř á á k

3.
4.
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Doteky módy nezklamaly 
Závěr dubna patřil, jako již tradičně, dalšímu ročníku soutěže mladých módních tvůrců – Dotekům módy. 

Protože i letos bylo na co se dívat, ohlédněme se společně za fi nálovým večerem v divadelním sále 
Národního domu. Připomeňme, že organizátorem soutěže je Střední průmyslová škola oděvní.

Známý herec a moderátor Tomáš Hanák si na vysvětlení pravidel soutě-
že Doteky módy pozval na jeviště duchovního otce soutěže, ředitele SPŠ 
oděvní, Mgr.Jiřího Snášela.

Večer zahájila inspirativní módní přehlídka studentů SPŠO, která vybí-
zela svou trendovostí diváky k doplění šatníků na novou sezónu.

Svou kolekci s názvem Mujirrel předvedl i obhájce loňského titulu sou-
těže Doteky módy Lukáš Macháček, student SPŠO.

Divákům se velmi líbila odvážná a atraktivní kolekce Venduly Niklové, 
studentky SPŠO, která si rovněž odnesla ocenění poroty.

Modely světoznámé české návrhářky Jany Berg byly vyvrcholením gala-
večera. 
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V úterý 23. června 2009 od 9:00 do 
12:00 hod. se na náměstí T.G.Masary-
ka v Prostějově uskuteční pátý ročník 
projektu EVROPSKÉHO FÓRA VĚDY 
A TECHNIKY a českého projektu ČES-
KÁ HLAVA  s názvem „Věda v ulicích“. 
Cílem projektu je popularizace vědy v 
České republice. Hlavním iniciátorem 
a organizátorem je Lidová hvězdárna v 
Prostějově, p. o.  a  spolupodílí se  Reál-
né gymnázium a základní škola města 
Prostějova, Gymnázium Jiřího Wol-
kera v Prostějově a Cyrilometodějské 
gymnázium v Prostějově. 

Studenti předvedou sérii komentova-
ných pokusů z fyziky a chemie s nezbyt-
nou dávkou studentské recese.

Hvězdárna umožní široké veřejnosti 
mimo jiné bezpečně pozorovat speciálně 
vybaveným dalekohledem sluneční foto-
sféru. 

Prostějov je jediným městem v České 
republice, kde se projekt Věda v ulicích 
realizuje od samotného počátku jeho 
existence. 

Věříme, že školy přivedou svoje žáky 
a studenty, aby tyto experimenty svých 
vrstevníků mohli zhlédnout. -jp-

erý 23. června 2009 od 9:00 do
hod. se na náměstí T.G.Masary-

Studenti předvedou sérii komentova-
ných pokusů z fyziky a chemie s nezbyt-

Věda v ulicích

SPOLE NOST P ÁTEL ITÁLIE 
OLOMOUCKÁ POBO KA 

NA SÍDLIŠTI 286, 783 49 LUTÍN 
 

PO ÁDÁ PRO VÁS V OLOMOUCI: 
 

INTENZIVNÍ KURZ ITALSKÉHO JAZYKA  
 
 

TÝDEN S ITALŠTINOU 2009 
 
 

CELKOVÝ PO ET HODIN: 30  
DENN : 6 HODIN 

 
Od pond lí 17. srpna do pátku 21. srpna 2009, 

 
DENNÍ ROZVRH: 9,00/10,30, 10,45/12,15, 13,00/14,30 HOD. 

 
P EDM TY KURZU: Konverzace, gramatika, reálie, filmy 

 
CENA: K  2900, SLEVA 5% pro leny Spole nosti p átel Itálie 

 
Záloha: K  1000 do 30. ervna 2009. 

 
P ihlášku doru te do 30. ervna 2009. 

 
Pro mimoolomoucké zájemce  

m že být zajišt né ubytování dle individuálních požadavk . 
Sd lte Vaše požadavky do 15. ervna 2009. 

 
Vyu ují: Italský rodilý mluv í a zkušení eští lekto i 

 
BLIŽŠÍ INFORMACE: 

Dott. Kvido Sandroni, mob.: 605544321 
E-mail: italiano-ol@volny.cz 

www.volny.cz/italiano-ol 

Kurzy angličtiny pro začátečníky se za-
měřením na komunikaci v ošetřovatelství a 
první pomoc- nejen pro zdravotní sestry, ale 
i pro veřejnost pořádá Český Červený kříž. 
Výuka první skupiny probíhá každé pondělí 
od 10:00 do 11:00 hod. a druhé skupiny kaž-
dý čtvrtek od 15.15 do 16.15. hod.

Cena 75 Kč/ 1 hod / 1 osoba splatná 
na začátku každé hodiny. Vyučovat Vás 
bude zkušený lektor, pedagog z Univer-
zity Palackého z Olomouce.

Rodinné prostředí.
Přihlášky e-mailem prostejov@cerve-

nykriz.eu nebo na mobil :723005411.

KURZY ANGLIČTINY

P O Ř Á D Á   
dne 20. června ( sobota ) a 

22. června( pondělí )
KONFERENCI 

na téma:  Závislost
Konference bude probíhat na OS 

ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod 
do 13.15

je určena : pro všeobecnou zdravotní 
sestru, porodní asistentku, zdravotního 
laboranta, nutričního terapeuta, ort-
optistu, zubního technika, dentálního 
hygienistu, farmaceutického asistenta, 
zdravotnického záchranáře, asistenta 
ochrany veřejného zdraví a zdravotně 
sociálního pracovníka

Akce bude ohodnocena nově dle 

kreditního systému  vyhlášky 
MZ ČR č.321/2008 Sb.

( 4 kredity ) !!! Přednáška je i 
pro veřejnost !!

Přednášející:
Lucie Řeřichová, DiS., Podané ruce, 

o.s, Brno,pobočka Olomouc, zdravotní 
sestra

PhDr. Iva Součková, Podané ruce, 
o.s, pobočka Prostějov

Ing. Lenka Černochová, ředitelka 
Oblastního spolku ČČK Prostějov

Jana Kučerová, terénní pracovník, 
Podané ruce, o.s, pobočka Prostějov

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

Nekuřácké pracoviště, přezůvky s se-
bou, občerstvení zdarma !

Oblastní spolek ČČK Prostějov, 
Milíčova 3, 796 01 Prostějov

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

Na informačním stře-
disku prostějovského 
městského úřadu je zá-
jemcům k dispozici bro-
žurka s kontakty na zdra-
votnická zařízení v PV 
regionu.

„Publikace stojí 26 Kč. 
Podle obsahu jsou zde 
řazeni praktičtí lékaři, 
odborné ambulance a za-
řízení. U každého lékaře 
je pak jméno, adresa, te-
lefon a ordinační doma. 
V prodeji máme 40ks,“ 
uvedla vedoucí informač-
ní služby Soňa Provazo-
vá.

Brožurka zdravotnických zařízení
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Projekt „Vytvo ení st edn dobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prost jov “  

St edisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a M sto Prost jov 
 

Projekt „Vytvo ení st edn dobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prost jov “  je spolufinancován z 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ NA PROST JOVSKU V PLNÉM PROUDU 
V dubnu letošního roku bylo m stu Prost jovu p edáno rozhodnutí výb rové komise MPSV o 
poskytnutí dotace z Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost. V následujících m sících tak 
na jeho území dojde k realizaci projektu s názvem "Vytvo ení st edn dobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Prost jov " v p edpokládané výši 2.393.040 K . 

St edisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. se sídlem v Jeseníku usp lo s žádostí o dotaci na projekt zabývající 
se rozvojem sociálních služeb v Prost jov . Smyslem projektu je zpracovat st edn dobý plán rozvoje 
sociálních služeb na území m sta Prost jov, který by mapoval situaci v této oblasti. Vznikne tak nad asový 
dokument, který poukáže na nedostatky v systému poskytování sociálních služeb a definuje pot eby 
jednotlivých uživatel  na vyty eném území. Projekt si klade za cíl dokon it zapo até procesy plánování 
sociálních služeb, zefektivnit vynaložené finan ní prost edky na tyto služby a vytvo it pevné organiza ní 
struktury. Veškeré aktivity navážou na p ípravnou fázi, která byla ve m st  Prost jov  již realizována pomocí 
z ízených pracovních skupin mající plnou podporu zastupitelstva m sta.   
V rámci projektu bude zpracována nap . sociodemografická analýza, na kterou naváží analýza pot eb 
uživatel  sociálních služeb, finan ní analýza poskytování t chto služeb nebo katalog jejich poskytovatel . 
Získané informace budou dále zpracovávány a následn  použity na tvorbu st edn dobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v Prost jov .  
Tento projekt vznikl ve spolupráci St ediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v Jeseníku (žadatele projektu) a 
m sta Prost jov (partnera projektu) a za finan ní podpory Evropského sociálního fondu prost ednictvím 
Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu R (více na www.esfcr.cz a 
www.prostejov.eu).  
 
 

prost edk  ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu R 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prost edk  ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost 
a státního rozpo tu R. 

 
Ing. Martina Ma áková 
 
St edisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

Počátky působení společnosti Člověk 
v tísni v Olomouckém kraji sahají do 
roku 2001. Tehdy se řešila v Prostějově 
složitá situace v kolonii U Svaté Anny, 
kde žilo v nevyhovujících podmínkách 
asi 250 lidí. Část z nich nakonec získala 
od města náhradní bydlení v Prostě-
jově, někteří se přestěhovali do rodin-
ných domků v okolních obcích. Dnes 
na Prostějovsku působí tým terénních 
sociálních pracovníků poskytujících 
sociální, právní a pracovní poradenství 
a pracovnice zajišťující doučování dětí 
v rodinách. Obracet se na ně mohou 
lidé z Prostějova, ale také z okolních 
obcí. 

Od roku 2007 mohou klienti společnosti 
v Prostějově využít také pracovní poraden-
ství. Obzvláště v souvislosti s hospodářskou 
krizí a zvyšující se nezaměstnaností, se stalo 
pracovní poradenství vyhledávanou službou. 
Přicházejí lidé, kteří dlouhodobě zůstávají 

bez zaměstnání, ale také lidé, kteří 
zaměstnání náhle ztratili. Zaměst-

nanci v mnoha případech přistoupí na rozvá-
zání pracovního poměru dohodou, což je pro 
ně nevýhodné, protože přicházejí o možnost 
využít dvouměsíční výpovědní lhůtu a dostat 
odstupné. Jiní zase za odvedenou práci ne-
dostali mzdu a nevědí, jakou cestou mohou 
peníze od zaměstnavatele získat. Někteří za-
městnavatelé jednoduše zneužívají neznalosti 
svých zaměstnanců a porušují jejich práva.

Klienti se kvůli nevýhodnému ukončení 
pracovního poměru či nevyplácení mzdy 
mohou ocitnout bez prostředků. Půjčí si pak 
peníze od nebankovních společností, které 
bez okolků poskytují půjčky nesolventním 
klientům, u kterých je velmi snadné spadnout 
do exekuce. Klienti nezvládají hrazení splátek 
a na splácení si berou další půjčky a tak se 
dostávají do dluhového kolotoče. Logickým 

vyústěním je potom exekuce, kvůli které mo-
hou snadno přijít i o bydlení.  Jedna klientka 
například splácela byt v nedaleké obci, oba s 
manželem přišli před měsícem o práci, ne-
daří se jim najít jinou a neměli proto peníze 
na uhrazení poslední splátky. Okamžitě se u 
nich objevil exekutor a vyhrožuje, že byt ne-
prodleně prodá. „Lidé přicházejí v exekucích 
o domy i kvůli tak směšným částkám, jako je 
deset tisíc korun,“ dodává k případu terénní 
sociální pracovnice Lucie Pacinová. 

V rámci programu „Podpora vzdělávání“ 
zase koordinátorka programu a školení dob-
rovolníci motivují sociálně slabé rodiny, aby 
věnovaly více pozornosti vzdělání svých dětí. 
„Za dětmi, kterým rodiče nemohou a neumí 
pomoci s přípravou do školy, dojíždějí dobro-
volníci na dvě hodiny týdně, učí se s nimi číst, 
psát nebo se věnují matematice, podle toho, 
co školáci potřebují nejvíce,“ říká koordiná-
torka programu Podpora vzdělávání Dagmar 
Říhová. 

Společnost Člověk v tísni informuje

Kontakty:

Terénní sociální práce
Konzultační hodiny: pondělí a středa 

8:30 – 12:30, telefon 582 334 729
Lucie Pacinová  
lucie.pacinova@clovekvtisni.cz 
Tel.: 777 782 078
Viliam Hangurbadžo  
viliam.hangurbadzo@clovekvtisni.cz 
Tel.: 777 782 062

Pavlína Koláříková  
pavlina.kolarikova@clovekvtisni.cz
Tel.: 777 787 947
Robert Gábor   
robert.gabor@clovekvtisni.cz 
Tel.: 777 782 072
Koordinátorka programu Podpora 

vzdělávání
Dagmar Říhová                            
dagmar.rihova@clovekvtisni.cz 
Tel.: 739 220 906

Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Olomouc

S cílem vyjít vstříc požadavkům zá-
kazníků rozšiřuje od 1. května společnost 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. pro-
vozní doby svých pěti zákaznických center. 
Novinkou je možnost smluvení schůzky i v 
úterý a ve čtvrtek, otevření ZC v pátek do-
poledne (místo čtvrtka) a posunutí přestáv-
ky na oběd o hodinu později. 

Zákaznická centra budou stále ote-
vřena v pondělí a ve středu – dlouhé 
dny – od 8 do 17 hodin a v pátek od  8 
do 12 hodin. V úterý a ve čtvrtek bu-
dou mít zákazníci možnost, domluvit si 
schůzku v době od 8 do 15 hodin. Po-
lední přestávka je každý den od 12 do 
13 hod. 

Rozsah služeb Zákaznických 
center: 

• vše kolem smluvních vztahů (uza-
vírání a změny smluv, informace o fak-
turách, reklamace apod.) 

• vyjadřování k projektové doku-
mentaci: vodovodní a kanalizační pří-
pojky, ochranná pásma vodních zdrojů, 
vodovodní / kanalizační sítě a zařízení, 
ostatní nevodohospodářské stavby 

• poskytování grafi cké a digitální 
dokumentace stávajících vodovodních 
/ kanalizačních sítí, informace o tlako-
vých poměrech na vodovodních sítích

• předání technické dokumentace sku-
tečného provedení vodárenských a ka-
nalizačních staveb (geodetické zaměření 

staveb) je možné na podatelně, po celou 
pracovní dobu zákaznického centra

Nová provozní doba zákaznických 
center ve společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s.:

Pondělí  8 – 12  13 -17
Úterý  pouze po předchozí domluvě
Středa  8 – 12  13 -17 
Čtvrtek pouze po předchozí domluvě
Pátek 8 – 12  
Zákaznické centrum Prostějov:
Krapkova 26, 796 01
Tel: 582 301 206
Další kontakty: 
800 100 063 – havárie a zákaznické 

služby
e-mail: zc@smv.cz
 
Akreditované laboratoře společ-

nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. provádí rozbory vod  bazénových 
a studničních. 

Konkrétně laboratoře provádějí od-
běry vzorků vod a kalů, chemickou a 
speciální anorganickou a organickou 
analýzu vod a kalů, mikrobiologickou, 
biologickou a senzorickou analýzu vod. 
Laboratoři je umožněn fl exibilní rozsah 
akreditace a je způsobilá poskytovat 
odborná stanoviska a interpretace vý-
sledků zkoušek. 

Kontakty: Laboratoř Olomouc 585 
412 032, Laboratoř Prostějov 582 337 
441, Laboratoř Zlín 577 901 654 

Rozšíření provozní doby 
zákaznických center

S íl jít tří ž d ků á t b) j ž é d t l ě l
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

V srpnu pořádáme „Prázdni-
novou školu českého jazyka“

Co nás čeká koncem školního roku?
V červnu převezmou účastníci kurzů, 

kteří úspěšně projdou závěrečnými tes-
ty, certifi káty o absolvování kurzů. Bude 
ukončen celoroční kurz české gramatiky 
pro pokročilé a roční kurz základů ang-
ličtiny. Završí se také druhý letošní běh 
kurzu základů obsluhy PC. Prázdnino-
vou přestávkou budou přerušeny také 
kurzy češtiny pro úplné začátečníky i pro 
mírně pokročilé cizince. 

Jak bude vypadat činnost 
Centra podpory cizinců o 

prázdninách?
V červenci bude provoz Centra ome-

zen z důvodu čerpání dovolené. V srpnu 
zde bude probíhat intenzivní kurz čes-
kého jazyka, který bude obsahovat cca 
50 hodin výuky. Prioritně je tento kurz 
určen nedávno příchozím mladým ci-
zincům k přípravě na školní vyučování. 
Zaměříme se na zvládnutí základů české 
gramatiky, nácvik správného a rychlého 
psaní latinkou a osvojení si českých ter-
mínů užívaných při výuce na ZŠ tak, aby-
chom maximálně usnadnili vstup cizinců 
do českých škol. Apelujeme na ředitele 
a učitele místních škol, aby využili této 
naší aktivity a předali informaci o této 
možnosti „Prázdninové školy českého 
jazyka“ rodičům svých žáků či studentů, 
kteří nedávno přišli z ciziny a potřebují 
se rychle zorientovat v češtině.

Co nabídneme v novém škol-
ním roce?

Kurzy českého jazyka budou nadále 
hlavní náplní našich vzdělávacích aktivit, 
protože zvládnutí jazyka má klíčový vý-
znam v procesu integrace cizinců do naší 
společnosti. 

Plánujeme opět otevřít roční kurz čes-
ké gramatiky pro pokročilé. Kurz češtiny 
pro mírně pokročilé zaměříme mimo jiné 
na přípravu ke zkoušce z českého jazyka, 
kterou musí cizinci absolvovat, žádají-li v 
ČR o trvalý pobyt. S ohledem na velkou 
pracovní vytíženost cizinců posuneme 
kurzy z odpoledních do večerních hodin. 
Pokud bude dost zájemců, jsme připrave-
ni otevřít i speciální kurz pro děti cizinců 
(cca 11 – 15 let), který by se naopak ko-
nal v odpoledních hodinách. 

Počítáme také s pokračováním kurzů 
obsluhy PC, jejichž hlavním cílem je na-
učit cizince využívat internet jako rychlý 
zdroj informací a prostředek komunika-
ce. V případě zájmu jsme schopni obsah 
i rozsah kurzu modifi kovat dle potřeb 
konkrétních účastníků kurzu.

Kromě vzdělávacích kurzů budeme 
jako dosud zdarma nabízet odborné so-
ciální a pracovní poradenství a asistenci 
na úřady pro cizince, možnost využití 
počítače (včetně internetu) v případě po-
třeby s asistencí pracovníka Centra. Nově 
už od června zavádíme pro cizince mož-
nost levného telefonování do zahraničí 
přes internet (i na pevné linky).

Všichni zájemci jsou srdečně zváni do 
Centra podpory cizinců na nedělní křes-
ťanská shromáždění Apoštolské církve 
od 9:30 do 11:30 (mimo poslední neděli 
v měsíci).  www.apostolskacirkev.cz

Kontaktní informace
Podrobnější informace o čin-

nosti Centra podpory cizinců 
Vám podá Mgr. Jana Rozehnalo-
vá na tel. čísle 776 347 021 nebo 
mailem: cpc@zebrik-os.cz, zá-
kladní informace také naleznete 
na stránkách www.zebrik-os.cz.

Centrum podpory cizinců najdete v 
Domě služeb (pošta) na Vrahovické ulici 
č. 83, Prostějov – Vrahovice (MHD - lin-

ka č. 5). Od vlakového nádraží směrem 
doprava kolem prodejny Albert, znovu 
doprava přes železniční přejezd, pak cca 
300 metrů rovně po Vrahovické ulici, 
Dům služeb je po levé straně.

Poděkování
Občanské sdružení Žeb-

řík, zřizovatel Centra pod-
pory cizinců děkuje Městu 
Prostějov, které pro letošní 
rok poskytlo na tento projekt 
veřejnou fi nanční podporu 
ve výši 50 tisíc korun. Jeli-

kož pracujeme na neziskovém principu, 
má podpora státní správy ve fi nancování 
našich aktivit klíčový význam. 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНОСТРАНЦЕВ
FOREIGNERS SUPPORT CENTER
ЦЕНТР ПІДТРИМКИ  ІНОЗЕМЦІВ

Absolventy prostějovského leteckého učiliště z roku 1959 přijal v sobotu 16.května na místní radnici místosta-
rosta Miroslav Pišťák. Tito studenti byli posledními, kteří v Prostějově na leteckém učilišti působili, následující 

ročníky již studovaly na Slovensku.

Centrum 
podpory 
cizinců

Kontakty:

Mgr. Jana Rozehnalová, 

tel.: 
776 347 021

Mail: cpc@zebrik-os.cz 

Web: www.zebrik-os.cz 
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Presskan Prostějov se dočkal další-
ho titulu Mistra ČR v soutěži jednot-
livců. Martin Dostál získal na Kladně 
svůj druhý republikový titul v soutěži 
jednotlivců, tentokrát v nejtěžší ka-

rambolové disciplíně kvartách.
1-3. května se do Kladna sjelo 39 nej-

lepších hráčů z celé ČR, aby se utkali o 
titul Mistra ČR. Ze základních skupin se 
do vyřazovacích bojů, mezi posledních 

šestnáct hráčů probojovali z Prostějova 
dva hráči. Vynikajícími výkony v základ-
ní skupině si Zdeněk Galíček a Martin 
Dostál zajistili nejvýhodnější pozici pro 
osmifi nálový KO systém . Martin Dostál 
jako číslo 2 a Zdeněk Galíček dokonce 
jako číslo 1. Tyto výkony naznačovali, 
že se s Prostějovskými borci musí počí-
tat pro boje o nejvyšší příčky. Oba dva 
hráči Presskanu Prostějov bez problémů 
postoupili až do semifi nále mezi posled-
ní čtyři účastníky, když Zdeněk Galíček 
porazil dva domácí hráče Kafk u a Vášu 

a Martin Dostál Brněnského Valu a Ha-
vířovského Starečka. Martin Dostál v ne-
dělním semifi nále porazil obhájce titulu 
Štěpána Kohouta z Havířova a ve fi nále 
také Lukáše Popeňažníka z Ostravy. Mar-
tinovi se podařilo ve fi nále zahrát nejlepší 
výkon v turnaji 50 kvart na 23 náběhů a 
hned v prvním náběhu také nejvyšší sérii 
turnaje 12 kvart. Zdeněk Galíček bohužel 
v závěrečných nedělních bojích nedoká-
zal zopakovat svoje dosavadní skvělé vý-
kony, obě utkání prohrál a umístil se tak 
na konečném 4.místě.

Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně Kaleidoskop 

informací SportKKKKKKKKaaaaaaalllllllleeeeeeeiiiiiiiiddddddddooooooossssssskkkkkkkkoooooooppppppp 
informací

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Dá se říci, že Prostějov je městem spor-
tu. To potvrzuje široká škála sportovních 
klubů, které se věnují různým druhům 
sportu od aktivit rekreačních, přes vý-
konnostní, až po sporty vrcholové.

I některé prostějovské školy žijí spor-
tem. Na mysli mám především školy, 
které se profi lovaly v rámci svých vzdě-
lávacích programů rozšířenou výukou 
tělesné výchovy. Mnohdy se rodiče do-
tazují, v čem rozšířená výuka spočívá, 
co žákům přináší. Podstatou je zvýšená 
dotace hodin tělesné výchovy. 

Ke dvěma hodinám tělocviku, jež jsou 
pro každého žáka základní školy povin-
né, přibývají další dvě hodiny sportov-
ních her, které mohou být zaměřeny na 
jakékoli pohybové aktivity rozvíjející vše-
strannost žáků, nebo se mohou věnovat 
přímo sportu, na něž se škola zaměřuje.

Některé z prostějovských škol se mo-
hou pochlubit i tím, že jsou zařazeny do 
programu škol z rozšířenou výukou tě-
lesné výchovy, kterou  schvaluje MŠMT 

nebo příslušný sportovní svaz. V praxi to 
znamená, že daný klub dostává fi nanční 
dotaci na trenéra mládeže. Ve veřejnosti 
přetrvává názor, že fi nanční částky zís-
ká škola, ale není tomu tak, peníze jdou 
přímo příslušnému sportovnímu klubu, 
který musí plnit podmínky stanovené 
MŠMT nebo sportovním svazem.

Z prostějovských škol se rozšířené vý-
uce tělesné výchovy věnují :

ZŠ Jana Železného – atletika
ZŠ Dr. Horáka – basketbal 
ZŠ Melantrichova – lední hokej, te-

nis, gymnastika
a ZŠ Palackého - fotbal, volejbal a 

plavání.
V současné době, kdy na základních 

školách klesá počet žáků a kdy se většina 
mládeže zaměřuje spíše na pasivní zába-
vu, k níž využívá mimo jiné i výpočetní 
techniky, je velké umění nalákat děti na 
pohybové aktivity. Proto bývá i problém 
se sestavením sportovní třídy jako celku. 
Dnes už neplatí, že co sport, to jedna tří-

da o 25 až 30 žácích. Dnes je nezbytné, 
aby škola uvažovala o sloučení několi-
ka druhů sportu do jedné třídy. Příkla-
dem mohou být třídy na ZŠ Palackého, 
v nichž jsou chlapci fotbalisté, děvčata 
volejbalistky, ale i plavci. Nebo ZŠ Me-

lantrichova –hokejisté navštěvují třídy 
společně s gymnasty a tenisty. Jedině tak 
lze efektivně zaplnit sportovní třídy. Ten-
to jev můžeme sledovat v celé republice, 
žádný kraj, ani město není výjimkou.

 Mgr. Jiří Pospíšil

Dá se říci, že Prostějov je městem spor- nebo příslušný sportovní svaz. V praxi to da o 25 až 30 žácích. Dnes je nezbytné, lantrichova –hokejisté navštěvují třídy 

Školství v Prostějově žije sportemŠkolství v Prostějově žije sportem

Žáci prostějovských základních škol 
mají možnost skloubit sport a studium 
na střední škole ve sportovní třídě Gym-
názia Jiřího Wolkera. Gymnázium otevře 
sportovní třídu již třetím rokem. V sou-
časné době převyšuje zájem o studium 
kapacitu třídy, takže si můžeme vybírat 
sportovní talenty s velkou studijní moti-
vací. Letos se hlásilo ke studiu ve spor-
tovní třídě přes čtyřicet zájemců. Srovná-

me-li tento zájem se zájmem o sportovní 
třídy v celém Olomouckém kraji, jde na 
Gymnáziu Jiřího Wolkera o nejúspěš-
nější projekt tohoto typu. Třída nemá 
konkrétní sportovní specializaci, studují 
zde jak zástupci kolektivních sportů, tak 
sportů individuálních. Výjimkou nejsou 
ani uchazeči z jiných regionů než z Pros-
tějovska.  Ing. Michal Šmucr, 

 ředitel GJW- 

Sportovní třídy na Sportovní třídy na 
Gymnáziu Jiřího WolkeraGymnáziu Jiřího Wolkera

Již 52. ro ník festivalu poezie - Wolkr v Prost jov - prob hne letos v našem m st .
Toto celostátní vyvrcholení iniciativy kulturní mládeže p ivedlo do Prost jova v minulých
letech adu vynikajících herc  a um lc  a prost jovskému obecenstvu už adu let
ukazuje rozmanité … /viz tajenku/.

P R O T K A D E R O CH D A N R Á V O T
J P K Á V I D I B I A B K K O A B I Y
I S I A O I A Z R A V H D V N D C CH L
S A L A T T R E F A V P O I U O O A
T S R O N A W O L K R V L N CH V K
O A R U D I I P S O O A P M B D E I O
T K B A O T N Ú P D R L E A I O S D M
A N I A E P R O S T J O V L A Á U E
B U S X Ž L Z E É P O J A T L Š B L C
Z K T U E I Í V Z D D I K O R E E Á
E A R O C M N V L O L CH T N E U R

R O E R Y M A CH O R K A V Y R O P P

Použité výrazy: AUTOR,BÁSE ,BAŽINA,BISTRO,DARWIN,D JINY,DIVADLO,
DIVÁK,DIVOCH,DOJEM,EDITORKA,CHVÍLE,JEMNOCIT,JISTOTA,KLASIK,KOLOTO ,
LAKOMEC,MACHORKA,MEXIKO,MI ONKA,OBLOHA,ODCHOD,OSLAVA,
PIANINO,PLAVBA,POEZIE,PORYV,PRÁCE,PROPOZICE,P ELUD,P EŠLAP,
P VAB,REDAKTOR, EZBA,TEXTA ,TOVÁRNA,TRAVINA,TREFA,TREZOR,
ÚSP CH,VERBUM,VILMA,VODKA,VZPOURA,WERICH,ZRADA.

Osmism rku p ipravil Ing. Bohdan Kousal

Tajenka z minulého čísla : … pohyb hvězd, Měsíce a Slunce.

Prostějovští kulečníkáři mají další titul Mistra ČR
P k P těj d čk l d lší b l é di i lí ě k tá h š t á t h áčů b j li P těj M ti D tál B ě kéh V l H

Obchodními partnery Presskanu Prostějov jsou:
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Informace Školství 
a sociální oblast Volný časAktuálně Kaleidoskop 

informací Sport

Už druhý ročník sou-
těže Prostějovská laťka se 
uskuteční 10. června 2009 
v areálu hřiště u Reálného 
gymnázia a základní školy 
města Prostějova. Iniciá-
torem vzniku soutěže byla 
Komise pro mládež a tě-
lovýchovu při Radě města 
Prostějova, poté, co  se v 

loňském roce podařilo nákla-
dem zhruba 150 tisíc korun 
vybudovat nové doskočiště pro 
skok vysoký. „Abychom toto 
doskočiště co možná nejvíce 
prezentovali veřejnosti, roz-
hodli jsme se uspořádat loni 
první ročník soutěže Prostě-
jovská laťka. Domníváme se, 
že se nám tak podařilo založit 

tradici nového atletického klání ve měs-
tě.  V letošním roce zde budou k dispozi-
ci doskočiště dokonce dvě, protože vedle 
středoškoláků se nově zúčastní i žáci ze 
základních škol. Organizátorem je Atle-
tický klub a fi nančně opět akci podpořilo 
město Prostějov.  Lahůdkou letošního 
ročníku bude exhibice profesionálního 
atleta, která má posloužit zejména jako 
motivace pro soutěžící děti a studenty. 

Jméno atleta a výšku, kterou hodlá pře-
konat, neprozradím – bude to překvape-
ní. Věřím, že si účastníci i diváci přijdou 
na své, připraven je totiž i další bohatý 
doprovodný program. Podařilo se nám 
opět zajistit u pana Sklenky - Falcon Airu 
- seskoky parašutistů a chybět nebudou 
ani mažoretky z reálného gymnázia,“ 
prozradil předseda komise pro mládež a 
tělovýchovu a radní Michal Műller. -jg-

Školství v Prostějově žije sportem

18.dubna se v Mohelnici konal Festival 
tanečního mládí regionu Severní Morava, 
pořadatelem akce byl Svaz učitelů tance. 
Nejlepší dvě choreografie v jednotlivých ka-
tegoriích postupovali potom na Mistrovství 
ČR. Taková jsou pravidla Festivalu. Taneční 
studio FREE DANCE se na tuto soutěž hod-
ně připravovalo. Vedoucí a choreografka 
Jana BÁLEŠOVÁ se svým tanečním týmem 
připravila a nacvičila pro letošní sezónu 7 ta-
nečních choreografií pro různé taneční styly 
a věkové kategorie. Na festivale bylo předve-
deno celkem 87 choreografií. Konkurence 
byla vysoká. A jak si vedli mladí tanečníci 
FREE DANCE? 

V dětské věkové kategorii měli v parketo-
vých a tanečních kompozicích hned dvě že-
lízka v ohni. Umístění na 1. a 2. místě zaručilo 
oběma choreografiím postup na republiku. 
Rovněž pět zvednutých jedniček od porotců 
zaručilo malým tanečnicím v kategorii show 
předtančení nekompromisní vítězství a postup. 
Choreografie nesla název „Proměna dokonalá“. 
Stejné hlasování porotců proběhlo i u juniorů, 

kde rovněž v kategorii show předtančení suve-
rénně zvítězili. V této kategorii se utkalo 8 veli-
ce dobrých choreografií. Ne jinak tomu bylo i u 
kategorie street dance, kde juniorům úspěšnou 
šňůru samých jedniček pokazilo pouze jedno 
hodnocení porotce se známkou 2. Nejstarší 
tanečnice předvedly své taneční umění rovněž 
ve dvou kategoriích. V„Parketovkách“ a street 
dance předvedly divákům, že se této silné vě-
kové kategorie rovněž nebojí. Stříbrné medaile 
z obou vystoupení a postup na republiku do-
kázal, že tato prostějovská taneční škola má vý-
borný náběh na republikový úspěch. 7 chore-
ografií a všechny postoupily na MČR v České 
Lípě, které proběhne 16. – 17.5, to je rozhodně 
excelentní úspěch. Držme jim palce.

Všem těmto úspěchům předchází ale 
spousta práce, dřiny a potu. Děti obětují tan-
cování opravdu hodně času. Choreografie 
Jany BÁLEŠOVÉ jsou známé svoji kreativitou, 
nápaditostí, kostýmovou výpravou i kulisami 
a rekvizitami. Hudba, která doprovází taneční 

vystoupení je tradičně kvalitní a strhující. Bez 
podpory rodičů a zapálenosti velkého týmu 
lidí lze jen těžko dosáhnout těchto úspěchů, 
a proto právem patří všem velké poděkování. 
Rovněž patří velké poděkování i městu Prostě-
jov. Díky postoji města získalo FREE DANCE 
svoji taneční základnu ve společenském domě 
EDEN ve Vrahovicích, kde má v pronájmu 
prostory pro kvalitní tréninky. 

Možná stojí za to se ještě zmínit o další ta-
neční organizaci CDO – czech dance organi-
zation. Festivalu tanečního mládí v Mohelnici, 
předcházela 4.dubna regionální soutěž této 
organizace v Olomouci, FREE DANCE Obsa-
dila čtyři 1. místa a tři 2.místa. Bohužel oproti 
minulým letům byla na této soutěži nízká 
konkurence, což rozhodně neprospívá nějaké 
větší soutěživosti a větší rivalitě mezi tanečními 
kluby a školami. Stojí za zváženou se zamyslet 
nad příčinou, či důvodem tohoto stavu. Určitě 
bude jedním z důležitých faktorů i příliš vy-
soká cena startovného a vstupného, kde musí 

dítě (potažmo rodič) za každé vystoupení 
zaplatit na regionu 100 Kč za choreografii, za-
tímco v rámci regionu pořádaného SUT děti 
platili celkové startovné dohromady jen 80 Kč. 
Pro mnoho rodičů je potom takhle strávená 
sobota, či víkend finančně nedostupná. A po-
kud jsou postavené choreografie, jen těžce se 
hledají kvalitní náhradníci na zástup. Ne jinak 
je tomu i na krajských a republikových sou-
těžích. Potom už to není jen o tancování.  Jen 
pro ilustraci – jedna rodinná sobota (manželé) 
se dvěmi dětmi, které tancují a jsou obě posta-
vené např. do dvou choreografií, přijde rodin-
ný rozpočet celkem na 700 Kč plus doprava a 
celodenní útrata. V době, kdy vrcholí taneční 
soutěže (duben – květen), a děti jezdí takřka 
každý víkend někam na závody, je to opravdu 
pro mnohé neúnosné. A pak se člověk musí 
ptát. Co je lepší? Když děti něco dělají a dělají 
to dobře a nebo když nedělají nic a jsou dět-
mi ulice? Podle toho, co vyjde rodinu levněji. 
Každý ať si odpoví sám. Já dávám jednoznačně 
přednost plodným aktivitám dětí. 

 Michal Mucha

FREE DANCE OPĚT EXCELOVAL

Ve dnech 24 až 27.4 proběhl na Motol-
ské kryté hale ČP v dráhových disciplínách 
mládeže, kde se poprvé ukázal stav po zim-
ní sezoně zájemců o reprezentační dresy 
na MEJ a MSJ. Nejlépe si vedl odchovanec 
a objev našeho SCM Jan. Kadúch z Dukly 
Brno, který v závodě na 3 km překonal český 
rekord na 3km, když dosáhl času 3:26,1 min. 
Jeho výkony vzbudily obdiv ve všech disci-
plínách, ve kterých startoval.

Ani naši juniorští závodníci se v Praze ne-
ztratili. V závodech na 200m i na 1 km ob-
sadil T. Goláň výborná 4 místa. za vítězným 
Matějkou z Plzně. V závodě sprintu družstev 
jsme obsadili sice až 4. místo, toto relativně 
horší umístění bylo částečně způsobeno 
přetržením řetězu na startu, při nimž došlo 

k drob-

nému poranění Tomáše Goláně a start byl 
opakován. Ve stíhacím závodě družstev na 4 
km, kde byla upřena naše nejvyšší pozornost 
jsme obsadili skvělé 2. místo. Naše juniorskíé  
družstvo jelo ve složení Goláň, Filip, Ven-
dolský a Matějka, kterého jsme si zapůjčili z 
Plzeňského centra. Porazilo nás pouze druž-
stvo složené z nejlepších závodníků Dukly 
Praha a Dukly Brno, kde hnacím motorem 
byli naší lonští závodníci Jan Kadůch a Mi-
chal Mráček, což světčí o vynikající úrovni 
práce v našem sporovním centru. V závodě 
juniorských dvojic skončili Jakub Filip a To-
máš Goláň pěkném na 3. místě. Ve stíhačce 
jednotlivců na 3 km obsadil O. Vendolský 
ještě 4. a J. Filip 7. místo, čímž si po prvním 
závodě vytvořili slušné naděje na další repre-
zentační starty.

V kategorii Kadetů byl nejúspěšnějším 
závodníkem našeho SCM Jakub Vývoda, 
který ve sprintu a v závodě na 500m obsadil 
vždy 5. příčku a stejně tak společně s O. Po-
nikelským skončili v závodě dvojic. V závodě 
družstev na 3 km skončilo naše družstvo ve 
složení J. Vývoda, O. Ponikelský, J. Urbášek a 
K. Machulka při svém prvním startu v této 
discilplíně na pěkném 3. místě, když v boji 
o třetí příčku dojeli fafority z Brněnského 
favoritu o půl okruhu. Výkon této čtveřice 
nás opět opravňuje přemýšlet o nejvyšších 
stupních a navázat na loňské mimořádně 
vynikající družstvo Filip,Mráček,Kadůch,-
Cetkovský, kteří byli v ČR neporahzitelní a 
záviděli nám je všechny renomované i ar-
mádní kluby ve střední Evropě. 

Mezi žáky našim závodníkům patřili vždy 

přední místa, když v omniovém závodě zví-
tězil T. Heřmanovský, který vybojoval ještě 2. 
místo ve sprintu a 5.místo v závodě na 2 km. 
Zde byl ještě 3. L. Lichnovský, který obsadil 
ještě 4. místo v závodě na 500m sp.s. Neztra-
tili se ani naši nejmenší, když Jan Čech obsa-
dil ve sprintu 10. místo a nejmladší závodník 
soutěže. M. Šmída byl v omniu 11. 

Ještě je bych zminil jednu skutečnost, kte-
rá vzbuzuje velice kladné hodnocení práce 
SKC Prostějov ve vedení české cyklistiky a 
to je počet závoníků našeho SCM, trerý, se 
kterými se závodů účastníme, Na Pražském 
velodromu bylo ze 120 závodníků 23 závod-
níků SCM SKC Prostějov a to nemohlo 5 
závodníků startovat pro nemoc.

Další závody se jedou o příštím víkendu 
v Lounech.

Boj cyklistů dráhařů o body Boj cyklistů dráhařů o body do českého poháru do českého poháru 
a nominaci do reprezentace ČR započala nominaci do reprezentace ČR započal
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Město Prostějov má od roku 2006 schvá-
leno Nařízení města Prostějova č.  6/2006, 
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění poz-
dějších předpisů.

Tímto nařízením město mj. vymezilo tržní 
místa  a restaurační zahrádky, kde je možno 
mimo zkolaudovanou provozovnu nabízet, 
prodávat zboží a poskytovat služby.

Tržní místa
V příloze Tržního řádu jsou uvedena tržní 

místa, kde je možno na území města Prostějova 
umísťovat prodejní stánky a jiná obdobná za-
řízení. Na jiných místech není možno stánky a 
jiná obdobná zařízení umísťovat. 

Výjimku tvoří předsunutá prodejní místa 
pro prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu, kdy na zpevněném povrchu je 
umístěno prodejní zařízení,  ze kterého se nabízí 
a prodává zboží (poskytují služby) stejného sor-
timentu jako v kolaudované provozovně. Před-
sunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně 
u uvedené provozovny a musí  mít i stejného 
provozovatele jako provozovna.    

Restaurační zahrádky
Vzhledem ke každoročně se  opakujícím  do-

tazům občanů a podnikatelů přinášíme stručný 
výklad problematiky „povolování restauračních 
zahrádek“ 

Restaurační zahrádkou se pro účely Tržní-
ho řádu rozumí místo mimo zkolaudovanou 
provozovnu, kde se na zpevněném povrchu 
nabízí, prodává zboží a poskytují služby v rámci 
živnosti Hostinská činnost – které je k výkonu 
této činnosti vybaveno a funkčně souvisí se zko-
laudovanou provozovnou a musí mít stejného 
provozovatele jako provozovna.

K tomu: Tržní řád řeší pouze restaurační 
zahrádky, které nepodléhají řízení podle sta-
vebního zákona!  Řada venkovních  posezení u 
restaurací prošla stavebním řízením a tedy Tržní 
řád je nemůže např. ve stanovení provozní doby, 
kapacity, vybavenosti  nijak omezit.

Tržní řád také nevymezuje ty restaurační za-
hrádky, které mají provozní dobu do 22.00 ho-
din. Tzn. že jakékoliv venkovní posezení může 
mít provozní dobu do 22.00 hodin.

Jaká zařízení jsou v příloze Tržního řádu uve-
dena? 

Jedná se tedy o nezkolaudovaná venkovní 
restaurační posezení, u kterých Rada města 
Prostějova v uplynulých letech rozhodla o „pro-
dloužení “ provozní doby nad 22. 00 hodinu.

Úprkova ul.,  
tzv.“m stská tržnice“,  
parc. .: 11/1 k.ú. Prost jov 

1645 m2 5.00 – 
19.00 

Celoro n   

Brn nská ul. ,  
(pozemek p ed hlavní bránou 
M stského h bitova) 
komunikace  
Parc. .: 6672  k.ú. Prost jov 

4  
prodejní místa 

 P íležitostn  
Od 20.10-2.11. 
Od 1.12. – 24.12. 

Sví ky, kv tiny, 
v nce, kv tinové 
vazby 

nám. T.G.Masaryka,  
(vedle zelené plochy u OD PRIOR),  
komunikace - parc. . 7723 k.ú. 
Prost jov  

4  
prodejní místa  

 Celoro n  prodej rychlého 
ob erstvení 

Jungmannova ulice 
(p ed nákupním st ediskem Haná) 
Parc. .: 6169/93 k.ú. Prost jov 

1 prodejní místo 
20 m2   

 Celoro n  prodej textilu 

nám. T.G.Masaryka,  
(vedle OD PRIOR u telefonních budek) 
ostatní komunikace  
Parc. . 7722/2 k.ú.Prost jov 

1 prodejní místo  Celoro n  prodej rychlého 
ob erstvení 

Dukelská brána 7 ,  
(pr elí pod OD PRIOR)  
Parc. .: 29 k.ú. Prost jov 

100 m2  Celoro n   

Kostelní ulice - 
plocha za Muzeem u m stské tržnice,  
Parc. .:20,21,7008 k.ú. Prost jov 

150 m2  P íležitostn  -  
po dobu konání trh   

 

nám. T.G.Masaryka – ”kuželna” ,  
komunikace  
Parc. .: 7722/1 k.ú. Prost jov 

700 m2  P íležitostn  -  
po dobu konání trh   

Sortiment 
tématicky 
související s 
po ádaným trhem 

Okružní ul., Prost jov,  
p ed supermarketem KAUFLAND  
komunikace 

80 m2  celoro n   

Seznam tržních míst  dle přílohy Tržního řádu 

Další doplňující obecné 
informace týkající 

se restauračních zahrádek: 
Pokud bylo posezení zkolaudováno, pak je 

samozřejmě nezbytné, aby bylo užíváno v sou-
ladu s rozhodnutím stavebního úřadu a neod-
porovalo stanoviskům dotčených orgánů státní 
správy.

Od místního poplatku za provozování re-
staurační zahrádky umístěné na veřejném pro-
stranství jsou provozovatelé osvobozeni, mají 
však vůči Městskému úřadu – finančnímu od-
boru tzv. ohlašovací povinnost.

Pokud má být restaurační zahrádka umístě-
na  na komunikaci  (chodník apod.), je nezbyt-
né disponovat rozhodnutím o zvláštním užívá-

ní komunikace , které vydává Městský úřad v 
Prostějově, odbor dopravy  (paní Čechová, tel.č.: 
582 329 832); pokud by posezení  bylo umístě-
no na veřejné zeleni – pak rozhodnutí vydává 
Městský úřad v Prostějově, odbor komunálních 
služeb (paní Říhová,tel.č.: 582329557).

Provozovatelé všech restauračních zahrádek, 
ať již jsou uvedeny v Tržním řádu, či nikoliv, 
mají za povinnost za povinnost dodržovat plat-
né právní předpisy, zejména nepřekročení hygi-
enických limitů hluku v chráněných prostorech,  
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví, ve znění pozdějších před-

pisů,  ve spojení s nařízením vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací . Dozorovým orgánem v oblasti 
dodržování hygienických limitů hluku je Kraj-
ská hygienická stanice Olomouckého kraje se 
sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostě-
jov, Šafaříkova 49, tel.č: 582 305 760. 

Mimo rámec otázek k Tržnímu řádu se opa-
kují otázky týkající se povolování hudebních 
produkcí. 

Orgány města Prostějova se nemohou vyjad-
řovat (resp. povolovat) hudební produkce. 

Město Prostějov nevydalo žádný obecně zá-

vazný  předpis, kterým by speciálně regulovalo  
nebo stanovovalo podmínky pro  pořádání 
hudebních  produkcí, veřejnosti přístupných 
tanečních zábav, diskoték apod.  

Rovněž při produkcích  živé nebo reprodu-
kované hudby  mají provozovatelé  za povinnost 
dodržovat platné právní předpisy, zejména ne-
překročení hygienických limitů hluku v chrá-
něných prostorech,  v souladu se zákonem č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 
znění pozdějších předpisů,  ve spojení s naří-
zením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Restaura ní zahrádky s dobou prodeje zboží a poskytování služeb po 22.00 hodin  

"Mefisto bar" 
Žižkovo nám. 2, PV 

28 m2 Ne- t do 23 h.  
Pá-So do 24 h. 

p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

"Fontana" 
nám. T.G.M. . 22, PV 

40 m2 Ne- t do 23 h. 
Pá-So do 24 h. 

p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

"Cocktail Café, s.r.o. 
Pernštýnské nám. 4, PV 

33 m2 /podium/+ 20 
m2 /malá kuželna/ 

Ne- t do 23 h. 
Pá-So do 24 h. 

p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Hradební pivnice“ 
Hradební 1, PV 

24 m2 Ne- t do 23 h. 
Pá-So do 24 h. 

p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Bistro SALI“ 
unimobu ka Krasická, PV  

255 m2 Po-Pá do 24 h. p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Bar U t í zajíc “ 
Skálovo nám., PV  

20 m2 Po- t do 23.30 h.
Pá-So do 01.00 h.

p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Ob erstvení  
Na Splávku“ 
PV- Domamyslice 

145 m2 Po- t,Ne do 23 h.
Pá-So do 24 h. 

p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Restaurace 
Na Splávku“ 
Domamyslická 79, PV  

70 m2 Pá-So do 24 h. p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Bar Omega“ 
Libušinka 9, PV  

55 m2 Ne- t do 23 h. 
Pá-So do 24 h. 

p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Pivnice Na Mlýnské“ 
Mlýnská 29, PV  

20 m2 Pá-So do 24 h. p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„TJ Sokol Vrahovice“ 
unimobu ka Krasická, PV  

140 m2 Pá do 24 h. p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Jadran club“ 
Kostelní 17, PV 

50 m2 Pá-So do 23 h. p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Hostinec na Tylovce“, 
Tylova 5, PV 

50 m2 Ne- t do 23 h. 
Pá-So do 24 h. 

p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

„Na B ezince“, 
Plumlovská 42, PV 

120 m2 Po- t do 23 h. 
Pá-Ne do 24 h. 

p íležitostn  
od 1.4. do 30.9. 

Restaurační zahrádky   dle přílohy Tržního řádu 



Chcete inzerovat v Radničních listech? 
Volejte 608 022 023!

 Vše ostatní zařídíme za Vás!

ČSOB otevře v Prostějově novou pobočku
U příležitosti blížícího se otevření nové po-
bočky ČSOB na Sídlišti Svobody v Prostějo-
vě, jsme se zeptali jejího ředitele Jaroslava 
Škopa, co zajímavého nabídne svým klien-
tům.

Proč se banka rozhodla otevřít 
novou pobočku právě na Sídlišti  
Svobody?
Řadu bankovních operací je dnes 
možné vyřídit po telefonu nebo inter-
netu, přesto však mnoho lidí chce mít 
svoji banku co nejblíže svému bydlišti 
či pracovišti. Protože chceme nabíd-
nout naše služby i občanům a firmám 
z hustě obydlené městské části Pro-
stějova, jakou Sídliště Svobody beze 
sporu je, rozhodli jsme se zde otevřít 
11. června 2009 novou pobočku.

Jaké bankovní služby bude svým 
klientům nová pobočka nabízet? 
Pobočka bude poskytovat veškeré 
služby – od založení účtu až po vyříze-
ní hypotéky. Kromě produktů ČSOB, 
zde mohou zájemci získat i služby na-
šich dceřiných společností, tj. napří-
klad pojišťovací služby, stavební spo-

ření, investice do podílových fondů
a další. Jsme tedy schopni na jednom 
místě uspokojit téměř jakoukoliv po-
třebu našich klientů v oblasti finanč-
ních služeb.
Doufám, že velkým přínosem pro 
zdejší občany bude nonstop přístup-
ný bankomat.

Přichystali jste pro nové klienty 
nějaké zajímavé novinky?
Nové klienty oslovíme řadou zajíma-
vých zvýhodnění. Až do 30. září 2009 
budeme mít akční nabídku slev, a to: 
šestiměsíční poplatkové prázdniny na 
vedení nově založených soukromých 
účtů (převáděné účty pak zazname-
nají tříměsíční nezpoplatněné obdo-
bí), 50% slevu z poplatků za zpraco-
vání smluv k půjčkám pro soukromé 
osoby nebo 50% slevu z poplatků 
spojených s investicemi.

O které bankovní produkty je 
v současnosti největší zájem? 
V poslední době zaznamenáváme 
velkou poptávku po úvěrech na byd-
lení, ať již se jedná o financování 
pořízení vlastního bydlení či moder-

nizace stávajícího. ČSOB nabízí pro 
tyto účely různé typy hypoték s vý-
hodnými podmínkami. Od konce mi-
nulého roku nově poskytujeme i hypo-
téku, u které nemusí žadatel dokládat 
své příjmy. Pro klienty, kteří nechtějí 
nebo nemohou využít hypotéční úvěr, 
máme připravenu Půjčku na lepší 
bydlení. Tuto půjčku je možné použít 
téměř na všechny druhy investic spo-
jených s bydlením.

To jsou úvěrové produkty, co 
však můžete nabídnout klien-
tům, kteří řeší problém jak nejlé-
pe zhodnotit své úspory?
Klienti a jejich potřeby se dnes mě-
ní. Zhoršující se ekonomická situace, 
volatilita na finančních trzích a vše-
obecná nejistota ovlivňují preference 
většiny klientů. Ti dnes při uvažování 
o zhodnocení svých peněz požadují 
především bezpečí a jistotu. Aby naše 
nabídka co nejlépe vyhovovala po-
třebám klientů, přicházíme s novým 
ČSOB Spořicím účtem s prémií.
Nový spořicí účet přináší klientům 
unikátní řešení pro jejich peníze. 
Jedinečnost tohoto produktu spočívá
v konstrukci úrokové sazby, kdy loajál-
ní klienty odměníme úrokovou prémií. 
Výši této prémie navíc každému klien-
tovi garantujeme po celý rok. Atrak-
tivní je také celková úroková sazba
a okamžitá dostupnost peněz.
Kromě standardních depozitních pro-

duktů u nás zájemci o vyšší výnosy 
naleznou široké spektrum podílových 
fondů a investičních životních pojiš-
tění. Z této nabídky si vyberou i kon-
zervativní klienti, kteří nechtějí příliš 
riskovat. ČSOB Zajištěné fondy ga-
rantují vložené prostředky i minimální 
výši zhodnocení. 

Věřím, a mí kolegové zde v pobočce 
také, že si k nám obyvatelé i pod-
nikatelé z lokality Sídliště Svobody
a okolí najdou cestu. Otevírací doba 
je v pracovní dny od 9.oo do 12.30 
a od 13.30 do 17 hodin. Velkou vý-
hodou pro klienty je i pět parkova-
cích míst u pobočky. Náš bankomat 
je v nepřetržitém provozu. A důležitá 
zpráva nakonec – pro klienty ČSOB 
je až pět výběrů měsíčně zdarma!

Vážení klienti, těšíme se na Vás!

Jaroslav Škop
ředitel pobočky



objednávejte ihned

1.000,- až

5.000,- Kč

za vaši

starou kuchyni

1.000,- až

5.000,- Kč

za vaši

starou kuchyni

ŽHAVÁ NABÍDKA NA REKONSTRUKCI KUCHYNÍ

Kuchyně Voráč s.r.o.
Wellnerova 3
Olomouc
779 00

tel.: 585 388 120
gsm: 739 076 677
e: studio@vorac.cz
www.vorac.cz

* akce platí při objednání kuchyně v kuchyňském studiu Voráč do 31.8.2009

Šetříme na reklamě, zákazníkům poskytneme lepší podmínky.
Obchodní podmínky a podmínky pro získání odkupu k dispozici na:

1.000,- až

5.000,- Kč

za vaši

starou kuchyni

Vaši stávající kuchyni zadarmo
- demontujeme
- odvezeme
- ekologicky zlikvidujeme
  a navíc Vám za ni zaplatíme až 5000,- Kč!*

- cena jako při nákupu na internetu
- doprava a montáž samozřejmostí

Mimořádná sleva na spotřebiče 25%*

Křížkovského 36/ 7,  Prostějov

nabízí k pronájmu 
reklamní plochy v 
areálu aquaparku 
na Krasické ulici, 

Prostějov.
Informace p. Miloš 

Kaštil, tel.: 606 809 717.  

LETOŠNÍ SEZONA ZAHÁJENA!

bí í k áj

LOŇSKÉ CENY! NEZDRAŽUJEME! 

AQUAPARK
Provozní hodiny květen – červen: denně 10 – 19 hodin 
V areálu jsou tři bazény s mnoha atrakcemi. Dva tobogány, 

skluzavka Kamikadze, umělé vlnobití, proudový kanál, chr-
liče, bublinky, dětské hřiště s lezeckou stěnou a dětský bazén 
pro nejmenší. Vše v ceně vstupného.

Jednodenní vstupné
Dospělí 80,- Kč
děti do 6 let, ZTP/P 20,- Kč
Mládež do 18 let, důchodci nad 65 let, ZTP 50,- Kč

Odpolední vstupné 
od 16 hodin

Dospělí 50,- Kč
děti do 6 let, ZTP/P 10,- Kč
Mládež do 18 let, důchodci nad 65 let, ZTP 30,- Kč

Permanentní vstupenky 
pro 5 vstupů 

Každý pátý vstup zdarma!
Dospělí 320,- Kč
Mládež do 18 let, důchodci nad 65 let, ZTP 200,- Kč
Vratná kauce na čip 150,- Kč

SPORTOVIŠTĚ
Provozní hodiny květen - červen: denně 10 – 19 hodin
K dispozici jsou: beachvolejbal, volejbal, tenis, fl orbal, 

stolní tenis, minigolf, petangue, basketbal. 
CENÍK: 

Sportoviště:
Beachvolejbal (včetně sítě) 1 hod. 80,-
Volejbal antuka (včetně sítě) 1 hod. 120,-
Multifunkční hřiště 1 hod. 120,-
Ping-pong (stůl včetně sítě) 1 hod. 30,-
Petangue hřiště 1 hod. 40,-

Půjčovné:
Míč – volejbal, nohejbal, basket 1 ks  30,-
Ping - pongová raketa (míček v ceně) 

1 ks  10,-
Tenisová raketa 1 ks  30,-
Tenisový míč – sada 3 ks  10,-
Petangové koule – sada 6 ks  20,-

Minigolf: 
Dospělí 1 hod.  50,-
Mládež do 18 let 1 hod.  30,-
Vratná kauce za sadu - hůl, 4x míček, podložka  100,-

Aktuální informace o otevření areálu 
a možnost rezervace sportovišť 
získáte na tel. čísle 582 330 895 

nebo na www.dsp-pv.cz.

Domovní správa Prostějov, s. r. o.
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