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Vybíráme školu…
Už v pátek 6. 

února přijdou pro-
stějovští rodiče se 
svými předškoláčky 
k zápisu do prvních 
tříd. Krok pro děti 
bezesporu přelomo-
vý. A neméně pro 

jejich rodiče. Ti mají v našem městě na 
výběr z osmi základních škol.  Všechna 
zařízení nabízejí srovnatelné vzdělání, 
ovšem na druhou stranu, každá škola 
se snaží zaujmout něčím specifi ckým. 
Jazykovou výukou, množstvím volno-
časových aktivit a kroužků, sportovní 
výukou, zaměřením na informatiku a 
podobně.  

Město Prostějov se snaží, aby nabíd-
ka základního školství byla nejen pestrá 
co do výukových programů, ale i rov-
noměrně dosažitelná. Tedy, aby byly 
základní školy pokud možno rozmís-
těny po celém území města.  Jsme pře-
svědčeni, že tento cíl se nám daří plnit 
navzdory určitému nepopulárnímu 
opatření, ke kterému muselo město z 
důvodu dlouhodobému poklesu počtu 
žáků ve školách přistoupit, a kterým 
bylo zrušení jedné ze základních škol. 

Základními školami však nabídka 
vzdělávání v našem městě ani zdaleka 
nekončí. Ti starší, kteří už letos devítilet-
ku opustí, si naopak v těchto dnech mož-
ná lámou hlavu nad otázkou, kam podat 
přihlášku na střední školu. V Prostějově 
jich máme k dispozici dobrou patnáctku. 
Od gymnázií, přes odborné školy až po 
učební obory. Věřím proto, že i na tomto 
poli je v Prostějově z čeho vybírat. 

Poslední zmínku věnuji nejvyššímu 
stupni vzdělání – školství vysokému. Ten-
to typ studia totiž prostějovští studenti ve 
svém městě také naleznou. Jednak zde 
funguje už řadu let Katedra technologie 
a řízení konfekční výroby Technické uni-
verzity Liberec a jednak nově i detašova-
né pracoviště Univerzity Tomáše Bati ze 
Zlína, obor Logistika a management. 

Sečteno a podtrženo, nabídka vzdě-
lání je na středně velké město typu 
Prostějov poměrně komplexní. Je to i 
výsledek snahy města nabídnout žákům 
a studentům co možná nejdostupnější 
a zároveň kvalitní vzdělání, které by 
se ve výsledku mělo promítnout i do 
celkového rozvoje regionu. Přeji tedy 
všem dětem a jejich rodičům šťastnou 
volbu při nadcházejícím výběru některé 
z prostějovských škol, ať už kteréhokoli 
vzdělávacího stupně!

Ing. Pavel Drmola, mís-

tostarosta města Prostějova
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Výběr z usnesení 16. zasedání Zastupitelstva 
města Prostějova, konaného dne 16. 12. 2008

(kompletní usnesení je k dispozici na webových stránkách města www.prostejov.eu nebo k nahlédnutí v kanceláři starosty)

Rezignace Mgr. Aloise Mačáka
na funkci místostarosty 
města Prostějova, volba 
místostarosty a radního

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Aloise Mačá-
ka na funkci místostarosty města Prostějova ke 
dni 31. prosince 2008.

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání zvolilo v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) 
zákona o obecním zřízení Pavla Smetanu čle-
nem Rady města Prostějova  s účinností od 1. 
ledna 2009.

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní zvolilo v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) záko-
na o obecním zřízení RNDr. Alenu Raškovou 
místostarostkou města Prostějova s účinností 
od 1. ledna 2009.

Svěření úkolů v samostatné 
působnosti, které zabezpečuje 

nová místostarostka 
města Prostějova

Zastupitelstvu města Prostějova po pro-
jednání svěřilo RNDr. Aleně Raškové, mís-
tostarostce, od 1. ledna 2009 kompetence a  
zabezpečování úkolů patřících do samostat-
né působnosti města Prostějova v rozsahu 
svěřeném usnesením Zastupitelstva města 
Prostějova č. 16237 ze 14. listopadu 2006 a 
usnesením č. 18048 z 22. dubna 2008 dosud 
místostarostovi Mgr. Aloisu Mačákovi, tedy v 
těchto oblastech:

1. sociální zabezpečení, sociální péče a sociál-
ní služby, jejich rozvoj,

2. vytváření podmínek a uspokojování potře-
by bydlení,

3. ochrana a rozvoj zdraví, 
4. doprava a spoje.

Zřizovací listina příspěvkové 
organizace města 

Prostějova – Jesle sídliště 
Svobody v Prostějově, 

příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo nové znění zřizovací listi-
ny příspěvkové organizace zřízené městem 
Prostějov - Jesle sídliště Svobody v Prostějově, 
příspěvková organizace, podle předloženého 
návrhu.

Zřizovací listina organizace 
Sportcentrum - dům dětí 

a mládeže Prostějov, 
příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní  schválilo úpravu v příloze č.1 zřizovací listiny 
organizace  Sportcentrum dům dětí a mládeže 

Prostějov, příspěvková organizace, 
podle předloženého návrhu.

Přijetí investiční dotace z 
Operačního programu Životní 
prostředí – ZŠ Melantrichova
Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-

ní schválilo:
1. přijetí investičního dotace z Operačního 

programu Životní prostředí ve výši 12 820 131,- 
Kč na akci “Energeticky úsporná opatření na ZŠ 
Melantrichova v Prostějově”,

2. Smlouvu č. 07004703 o poskytnutí pod-
pory ze SFŽP CŘ a Fondu soudržnosti EU dle 
přiloženého návrhu.

Příspěvek na obnovu 
kulturních památek z rozpočtu 
města Prostějova v Programu 

regenerace městské 
památkové zóny Prostějov 

v roce 2009
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1. schválilo 
dle návrhu Komise pro regeneraci městské 

památkové zóny ze dne 15. 10. 2008
a) zařazení obnovy níže uvedených objektů 

do Programu regenerace městské památkové 
zóny Prostějov v roce 2009

b) poskytnutí příspěvků na obnovu kultur-
ních památek v rámci Programu regenerace 
městské památkové zóny Prostějov v roce 2009 
(spoluúčast – závazný podíl města Prostějova na 
provedení obnovy kulturních památek v Pro-
gramu regenerace MPR a MPZ ČR dle usne-
sení vlády č. 209/92 na rok 2009) u kulturních 
památek, kde není město Prostějov vlastníkem

2. pověřilo Ing. Jana Tesaře, starostu města 
Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí 
účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2009.

Veřejná fi nanční podpora 2009 
- azylové centrum

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní schválilo poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 ve 
výši 250.000,-- Kč Občanskému sdružení soci-
ální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostě-
jov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 235)

- na provozní a mzdové náklady Azylového 
centra v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční 
podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
31. 12. 2009

- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 v částce 150.000,-
- Kč a do 31. 3. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

Veřejná fi nanční podpora 2009 
- oblast sportu

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní schválilo poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova na rok 2009

1. ve výši 5.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kos-
teleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 252)

- na sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; 
cestovné; jízdné; PHM pro mládežnické týmy; 
stravné; ubytování; rekondiční a rehabilitační služ-
by; lékařská vyšetření; soustředění; pitný režim; 
rozhodčí; výchovné; přestupy a hostování hráčů;  
poplatky ČBF a ALK; startovné; ceny; propagač-
ní materiál; tiskoviny; foto; letenky pro evropské 
poháry; nájmy a pronájmy; náklady na trenéry a 
na tělovýchovné projekty; služby a další náklady 
spojené se sportovní činností a chodem klubu 

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční 
podporu

- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 
4.000.000,-- Kč; částku 1.000.000,-- Kč v případě, 
že se tým BK probojuje do play-off Mattoni NBL 
2008/2009

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 
2009

2. ve výši 4.000.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., 
Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947, (poř. číslo žádosti 255)

- na pronájem ledové plochy a nebytových pro-
stor pro mládež (v částce 3.500.000,-- Kč)

- na dopravu mládežnických žákovských 
družstev  (v částce 500.000,-- Kč)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční 
podporu

- termíny čerpání: do 31. 1. 2009   částku 
350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);

do 28. 2. 2009   částku 350.000,-- Kč (nájem), 
50.000,-- Kč (doprava);

do 31. 3. 2009   částku 350.000,-- Kč (nájem), 
50.000,-- Kč (doprava); 

do 30. 4. 2009   částku 350.000,-- Kč (nájem), 
50.000,-- Kč (doprava); 

do 31. 5. 2009   částku 350.000,-- Kč (nájem), 
50.000,-- Kč (doprava); 

do 30. 6. 2009   částku   50.000,-- Kč (doprava); 
do 31. 7. 2009   částku   50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 8. 2009   částku 350.000,-- Kč (nájem), 

50.000,-- Kč (doprava); 
do 30. 9. 2009   částku 350.000,-- Kč (nájem), 

50.000,-- Kč (doprava); 
do 31. 10. 2009  částku 350.000,-- Kč (nájem), 

50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 11. 2009  částku 350.000,-- Kč (nájem);
do 31. 12. 2009  částku 350.000,-- Kč (nájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek 

použít v souladu se sjednaným účelem  do 31. 1. 
2010,

3. ve výši 1.000.000,-- Kč Dělnické tělocvičné 
jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, (poř. 
číslo žádosti 243)

- na jízdné; stravné; ubytování; startovné; spor-
tovní výstroj boxerů; podpůrná výživa; rehabilitace; 
cestovné, stravování a nocležné pro přespolní; pro-
pagační materiály a výchovné boxerů; soustředění 
boxerů; posilovací nářadí; váhy; turnaje juniorů a 
kadetů - jízdné, stravné a výstroj

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční 
podporu

- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 
900.000,-- Kč; částku 100.000,-- Kč v případě, že 
se oddíl boxu umístí do 3. místa v extralize ČR v 
soutěži 2008/2009

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
31. 12. 2009,

4. ve výši 1.500.000,-- Kč VK Prostějov o. s., 
Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, (poř. číslo 
žádosti 250)

- na poplatky ČVS; startovné; výchovné; 
odstupné; přestupy; rozhodčí; cestovné; pro-
nájmy a nájemné; ubytování; propagační služ-
by; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; 
foto; PHM pro mládežnické týmy; letenky pro 
evropské poháry; náklady na tělovýchovné 
projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; 
stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; 
soustředění a další provozní náklady spojené se 
sportovní činností a chodem VK Prostějov

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční 
podporu

- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 
900.000,-- Kč; částku 100.000,-- Kč v případě, že 
se tým probojuje do play-off Extraligy žen ČR 
2008/2009; částku 500.000,-- Kč v případě, že se 
tým probojuje do Evropské ligy žen 2008/2009

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek použít v souladu se sjednaným účelem do 
31. 12. 
2009.

kulturní památka vlastník kulturní 
památky druh prací částka

Nová radnice město Prostějov
- restaurování hořečnatých omítek v interiéru
- restaurování prosklené stěny ve vstupní hale
- restaurování vnitřních dveří s vitrážemi v hlavní 
chodbě

v rozpočtu města

kostel sv.Jana 
Nepomuckého

Českomoravská 
provincie 
Hospitálského řádu 
sv. Jana z Boha 
– Milosrdných bratří

pokračování v obnově nástěnných maleb v 
kostele 100 000,00 Kč

kostel Povýšení sv. 
Kříže

Římskokatolická 
farnost Povýšení sv. 
Kříže Prostějov

konzervace kamen. prvků na pilířích a oknech 
severní fasády kostela 100 000,00 Kč

Národní dům město Prostějov
- restaurování souboru dveří z vestibulu a chodeb
-soubor hlavních vstup. dveří
- nátěr krytiny na věži a věžičce nad divadel.sálem

v rozpočtu města
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Těsně v závěru loňského roku se poda-
řilo městu Prostějov odkoupit pozem-
ky rodiny Sborowitzových na sídlišti E. 
Beneše. Po čtrnácti letech se totiž město 
dohodlo s paní Sborowitzovou z Izrae-
le na odkoupení parcel pod panelovými 
domy na zmíněném sídlišti. Ty byly dopo-
sud z padesáti procent v jejím majetku, 
který po roce 1989 získala v restituci. 
Druhou polovinu vlastnilo město. Došlo 
tak k patové situaci, kdy majitelé domů 
nemohli bez souhlasu izraelského vlast-
níka přikročit k rekonstrukcím, které na 
jiných sídlištích jsou dnes už prakticky 
dokončeny. Od úterního podpisu (23. 12. 
2008) kupní smlouvy je ale všechno jinak, 
a tak zřejmě naše severní sídliště bude 
brzy opravováno.

„O odkoupení padesáti procentní části 
pozemků pod panelovými domy na sídlišti 
E.  Beneše jsme usilovali už od roku 1994. 
Kámen úrazu byl v tom, že se nám nedařilo 
kontaktovat paní Sborowitzovou. Osmde-
sátiletá žena s námi začala komunikovat až 
zhruba před rokem a od té chvíle jsme vedli 
intenzivní jednání. Šlo skutečně o patovou 

situaci, majitelé paneláků či potažmo byto-
vá družstva nemohla na domy lidově řeče-
no ani sáhnout. Podle stavebního zákona 
nebyly totiž možné ani ty sebemenší úpra-
vy bez souhlasu obou majitelů, tedy města 
a paní Sborowitzové,“ popsal situaci Vlasti-
mil Uchytil, místostarosta města. 

V úterý 23. prosince 2008 přijeli do Pro-
stějova zákonní zástupci paní Sborowitzo-
vé, aby s představiteli města podepsali 
smlouvu o prodeji pozemků do vlastnictví 
radnice. Ta je za stejnou cenu převede na 
majitele panelových domů na uvedeném 
sídlišti. „Podpisem smlouvy vyvrcholilo 
složité vyjednávání, ještě v den podpisu 
byl také proveden vklad na katastr nemo-
vitostí. Mohu prozradit, že s izraelskou 
stranou jsme se dohodli na prodejní ceně 
ve výši tří milionů korun. Pozemky pod 
nemovitostmi budou následně prodá-
ny za uvedenou cenu majitelům domů 
- družstvům. Tím budou konečně vyře-
šeny veškeré majetkoprávní záležitos-
ti. Jsme rádi, že jsme pomohli stovkám 
občanů tohoto sídliště,“ uzavřel Uchytil.                                           
 -mik, gab-

POZEMKY SBOROWITZ 

Město Prostějov nabízí k odprodeji 
následující nemovitosti:

- pozemky v ulici Vodní v Prostějově
-  objekt v ulici Jano Kőhlera 2 v Prostějově
-  nemovitosti na ulici Komenského v Prostějově 

(obchodně-společenské centrum).
Bližší informace o nabízených 

nemovitostech podá Odbor správy majetku města Městského úřadu v Prostějově.
Tel: 582 329 798 nebo 582 329 121.

 e-mail: vladimír.hofman@mestopv.cz 

Termíny jednání Zastupitelstva 
města Prostějova v roce 2009:

17. ÚNORA

21. DUBNA

23. ČERVNA

15. ZÁŘÍ

10. LISTOPADU

22. PROSINCE

Také v letošním roce je termín uzávěr-
ky žádostí o veřejnou � nanční podporu 
města Prostějova 28. únor. Žadatelé o 
veřejnou � nanční podporu odevzdají 
vyplněné žádosti na podatelně Městské-
ho úřadu v Prostějově, nám. T.G. Masa-
ryka 12 – 14. 

Stejně tak konečný termín pro podá-
vání žádostí o kulturní GRANTY je 28. 
únor. Žádosti se odevzdávají na stej-
ném tiskopise jako žádosti o veřejnou 
finanční podporu, musejí být proto 
zřetelně označeny slovem GRANT.

Veřejná finanční podpora

„Jejich cena je stanovena dle 
znaleckého posudku, který zohled-
ňuje technický stav nemovitostí. 
Kupující navíc mohou získat ještě 
desetiprocentní slevu v případě, 
že zaplatí celou částku při podpisu 

kupní smlouvy. Veškeré podklady 
k prodeji má k dispozici Domovní 
správa, s.r.o., která prodej bytových 
domů zajistí. Chceme, aby byly zří-
zeny i speciální webové stránky 
nebo podstránky Domovní správy, 

přes něž by nájemníci mohli komu-
nikovat s prodávajícím a ptát se 
na případné nejasnosti,“ vysvětlil 
místostarosta Prostějova Vlastimil 
Uchytil.

Celková částka za 50 bytových 

domů je dle znaleckého posudku sta-
novena na 178 milionů korun.

„Pro ilustraci – nejlevnější byt 3 + 
1, v závislosti na technickém stavu, 
přijde na 48 tisíc korun, nejdražší na 
508 tisíc korun,“ doplnil Uchytil.

Prodej městských bytových domů
Město Prostějov v brzké době přistoupí k odprodeji pěti desítek bytových domů. 

Finanční úřad v Prostějově organizuje 
seminář zaměřený na praktickou aplikaci ele-
ktronického podání pro daňovou správu.  Bude 
možné seznámit se s možnostmi a výhodami, 
které elektronická komunikace s daňovou 
správou může přinést a získat fundované 
odpovědi na své dotazy týkající se této oblasti. 
Poznatky získané na semináři lze využít pro 
elektronickou komunikaci s celou řadou jiných 
adresátů, nejen v komunikaci s českou daňovou 
správou.   

Přednášejícími budou odborníci z Finančního 

ředitelství v Ostravě a seminář se uskuteční dne 
12. 3. 2009 v 10.00 hodin v budově Finančního 
úřadu v Prostějově, Křížkovského 1, ve 4. podlaží, 
v zasedací místnosti. Seminář je bezplatný.

Přihlásit se k účasti na semináři je možné na tel. 
čísle 582 327 311 (sl. Burešová) nebo e-mailem 
na elektronické adrese pavla.buresova@pro.
os.ds.mfcr.cz v termínu do  12. 2. 2009.  Vzhle-
dem k omezené kapacitě přednáškového sálu 
doporučujeme přihlásit se s dostatečným časovým 
předstihem a možná je účast 
maximálně dvou zástupců firmy. 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S FINANČNÍM ÚŘADEM
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Rok 2007:

RG + ZŠ – pavilony E,F Investiční náklady celkové: cca 14 mil.  Kč  
(6 mil. Kč dotace z Ministerstva financí ČR)

Sportcentrum – IV. etapa dle PD Investiční náklady celkové: 22,5 mil. Kč

ZŠ Rejskova – výměna oken Investiční náklady celkové: cca 1,2 mil. Kč

ZŠ Sídl. Svobody rekonstrukce 
rozvodů a osvětlení pavilonu A Investiční náklady celkové: cca 1,7 mil. Kč

ZŠ Melantrichova – přístavba 
tělocvičny Investiční náklady celkové: cca 11 mil.  Kč

ZŠ Palackého – rekonstrukce soc. 
zařízení Investiční náklady celkové: 0,9 mil. Kč

ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce 
šaten Investiční náklady celkové: cca 1 mil. Kč

SPŠ a SOU Lidická – okna, podlahy Investiční náklady celkové: cca 0,7  mil..Kč

SPŠO – rozvody PC učebny Investiční náklady celkové: cca 0,1  mil.Kč

SPŠO –  podlahy Investiční náklady celkové:  cca 0,25  mil. Kč

Celkem 53,35 mil. (bez dotace)

Rok 2008:

ZŠ Melantrichova
Energeticky úsporná opatření

Investiční náklady celkové: cca 20,7 mil.Kč  
(12 mil. Kč dotace SFŽP)  

Budova ZŠ Husova (UTB 
Zlín)

Investiční náklady celkové: 15,7 mil. Kč
(10 mil. Kč dotace MF)

ZŠ Rejskova – výměna oken Investiční náklady celkové: cca 0,5 mil. Kč

ZŠ J.Železného - Sídl. 
Svobody rekonstrukce šaten Investiční náklady celkové: cca 0,8 mil. Kč

MŠ Raisova – (MŠ Moravská) 
výměna oken Investiční náklady celkové: cca 0,8 tis. Kč

ZŠ Palackého – rekonstrukce 
soc. zařízení Investiční náklady celkové: 1.2 mil. Kč

ZŠ J.Železného - Sídl. 
Svobody Energeticky úsporná 
opatření

Investiční náklady celkové: cca  0,4 mil. Kč
(předpoklad 13 mil. Kč dotace SFŽP)  

SPŠ a SOU Lidická – okna, Investiční náklady celkové: cca 0,8  mil. Kč

SPŠO – výměna oken Investiční náklady celkové: cca 0,5  mil. Kč

Celkem 41,4 mil. (bez dotací)

Plánované akce v roce 2009:

ZŠ Melantrichova                       
Energeticky úsporná opatření Schválený rozpočet  4,0 mil. Kč

ZŠ J.Železného - Sídl. Svobody 
Energeticky úsporná opatření Schválený rozpočet  7,0 mil. Kč

Budova ZŠ Husova (UTB Zlín)- 
dokončení Schválený rozpočet  4,5 mil. Kč

ZŠ Vrahovice - dostavba Schválený rozpočet  1,0 mil. Kč
ZŠ Dr. Horáka
Energeticky úsporná opatření Schválený rozpočet  5,0 mil. Kč

Budova ZŠ Husova (UTB Zlín) - II. 
etapa Schválený rozpočet  1,2 mil. Kč

ZŠ Dr. Horáka - Sluneční kolektor Schválený rozpočet  0,7 mil. Kč
ZŠ a RG Studentská  zázemí pro atlety Schválený rozpočet  1,2 mil. Kč
MŠ Šárka – výkladce Schválený rozpočet  0,6 mil. Kč
MŠ Partyzánská
Energeticky úsporná opatření Schválený rozpočet  1,0 mil. Kč

ZŠ Palackého (MŠ Mánesova) – okna Schválený rozpočet  0,6 mil. Kč
ZŠ Rejskova - okna Schválený rozpočet  0,6 mil. Kč 
ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce dvorního 
traktu Schválený rozpočet  0,7 mil. Kč 

SPŠO Vápenice – rekonstrukce kotelny Schválený rozpočet  0,5 mil. Kč 

Celkem   28,6 mil.

Tabulka investic do škol a školských zařízení v uplynulém období:

V nadcházejícím školním roce 2009-
2010 bude dětem z Prostějova a okolí k dis-
pozici celkem osm základních škol, jejichž 
zřizovatelem je město Prostějov. Ukazatele 
vývoje porodnosti  a tedy i předpoklady 
pro nástup do prvních tříd (viz grafy 1 a 
3) naznačují, že tento počet základních 
škol v našem městě vyhovuje optimálnímu 
využití jejich kapacity. 

Oblast vzdělání je jednou z hlavních pri-
orit města Prostějova a tomu odpovídá i 
velká míra investic plynoucích do školských 

zařízení. V letech 2007 a 2008 bylo investová-
no v jednom roce přes 50 a ve druhém roce 
přes 40 milionů korun (bez započítání dota-
cí od státu), což odpovídá více než čtvrtině 
skutečného objemu investic vynaložených 
městem Prostějov v uvedených letech! Mimo 
přímých investic vynakládá město Prostějov 
ročně zhruba 58 milionů korun na provoz 
školských a vzdělávacích zařízení (viz.graf 2).

Přece jen ale při výběru školy hraje 
významnou roli vedle prostředí také samot-
ná výuka. Co se učebních plánů týče, každá 
škola se snaží nabídnout rodičům, respektive 

žákům vedle obecné výuky i určitý druh spe-
cializace. Ať už sportovní, jazykovou či zamě-
ření na informatiku. V souvislosti s blížícími 
se zápisy do prvních tříd vám proto přiná-

šíme i stručné charakteristiky jednotlivých 
základních škol. Dále budeme v Radničních 
listech postupně zveřejňovat také podrobné 
informace týkající se jednotlivých zařízení. V 
aktuálním čísle začínáme s bližším předsta-
vením Reálného gymnázia a základní školy 
města Prostějova (str. 10 a 11).

Téma: školství v Prostějově

Graf 1

Graf 2

Graf 3
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Pokud se rodiče s dětmi ve zdů-
vodněných případech nemohou 
dostavit ve stanoveném termínu 
zápisu, mohou přijít individuál-
ně po dohodě s ředitelem základ-
ní školy, nejpozději však do 13. 2. 
2009. 

 
PŘEHLED PROSTĚJOVSKÝCH 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostě-
jov, Sídl. svobody 24/79 - je sídlištní 
školou pavilónového typu. Škola má 
svou školní jídelnu, k vybavení pat-
ří moderní atletický stadion, 2 tělo-
cvičny, sauna, posilovna, tenisové 
kurty, moderní počítačové učebny a 
další odborné učebny. Od 6. ročníku 
je možné navštěvovat sportovní třídy 
atletiky.  Více na www.zsjz.cz.

Základní škola Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1 - úspěšně pracuje-
me s dětmi s vývojovými poruchami 
učení, ale také s talentovanými, což 
dokazují výrazná umístění v růz-

ných soutěžích a olympiádách včetně 
krajských a národních kol. Klademe 
důraz na vzájemné propojení výuky 
a zájmového vzdělávání (22 krouž-
ků, spolupráce s organizacemi, kva-
litní školní družina) a dále na dobré 
klima školy a spolupráci s rodiči. 
www.hvezdicka.ezin.cz 

Reálné gymnázium a základní 
škola města Prostějova, Studentská 
2  - základní škola je v současné době 
19–ti třídní. Škola disponuje i mnoha 
odbornými učebnami. Do areálu pat-
ří dvě tělocvičny a nově zrekonstruo-
vané školní hřiště. Do všech prostor 
školní budovy je zabezpečen bezbari-
érový přístup. Součástí školy je škol-
ní družina a školní jídelna (možnost 
výběru ze dvou jídel). Více na www.
rg.prostejov.cz

ZŠ a MŠ Palackého tř. 14 - nabízí 
žákům 1. stupně rodinné prostředí 
na samostatných budovách Skálo-
vo nám. 5  a Čechovice. Sportovní 
zaměření na volejbal, fotbal a plavá-

ní. Široká škála volitelných předmě-
tů – sportovní hry, výpočetní tech-
nika, konverzace v cizích jazycích, 
aj. Všechny předměty jsou vyučová-
ny aprobovaně.  Více informací na 
www.palacka.com.

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 
4  - škola se dlouhodobě profiluje 
směrem k výpočetní technice. Učební 
plán počítá po 1 hod. informatiky v 
ročnících I. st. a po 2 hod. informa-
tiky v ročnících II. st. Na I. stupni v 
každé třídě práce s interaktivní tabulí 
a na II. stupni využití dvou počítačo-
vých učeben a dalších dvou učeben 
s dataprojektory, kde se využívají 
interaktivní učebnice nakladatelství 
Fraus. Více na www.zskol.cz

Základní škola Prostějov 
ul.E.Valenty 52 - 18-ti třídní škola. 
Součástí je i velký sportovní areál. 
K dispozici je řada odborných uče-
ben, (fyzikální, chemická, zeměpis-
ná, přírodopisná, jazykové učebny, 
počítačové učebny, učebna literatu-
ry apod). Školní vzdělávací program 
je zaměřen na výuku jazyků, od 1.tř.
angličtiny, od 6.třídy možnost volby 
němčiny, na škole pracuje kroužek 
francouzštiny. Dětem nabízíme bez-
platně dvě desítky různých kroužků 

přímo v areálu školy. Více na zsval.
pvskoly.cz

ZŠ a MŠ Melantrichova 60 - profi-
lace školy vychází z bohatého sportov-
ního zázemí školního komplexu. Od 4. 
ročníku je možné navštěvovat sportov-
ní třídy se zaměřením na lední hokej, 
tenis a sportovní gymnastiku (spolu-
práce se sportovními kluby HK Jestřá-
bi, TK Agrofert a TJ Pozemstav). Žáci 
mohou využívat služeb školní jídelny, 
pestré činnosti školní družiny a v rám-
ci mimoškolních aktivit se zapojit se 
do široké nabídky zájmových kroužků 
( sportovní, jazykové, výtvarné).Více 
na  zsmelan.pvskoly.cz

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 - 
moderní škola (23 tříd). K dispozici 
je školní jídelna, bazén, 2 tělocvičny, 
2 počítačové učebny, sportovní are-
ál, hřiště s umělým povrchem, kera-
mická dílna, odborné učebny.Dětem 
nabízí více než 30 kroužků i školní 
družinu. Je předpoklad, že od 1. 9. 
2008 budou otevřeny 3 první třídy. 
Jedna bude zaměřena na rozšířenou 
výuku plavání, ostatní dle zájmu dětí 
na hudební nebo výtvarnou výchovu.  
Více na zshor.pvskoly.cz

Pozn.:
Další INFO o školách  viz   http://

www.pvskoly.cz/verejnost.php3

Zápisy do prvních ročníků základních škol proběhnou 
v Prostějově v pátek 6. 2. 2009

Zápis pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Zápis do 1. ročníku SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 pro žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami proběhne dne 4.2. 2009 od 14.00 do 17.00 hodin v budově školy Tetín 7. 

Zápis do specializovaných prvních tříd probíhá na ZŠ a MŠ Kollárova ul.

Dne 10. 1. 2009 dosáhli řidiči osobní dopravy rozhodnou hranici 
v soutěži „Jízda bez nehod“

Hýbl František 1 500 000 km
Ulman Jaromír 1 500 000 km
Černý Radovan 1 250 000 km

Holyst Miroslav 1 000 000 km
Pohlodka Anton 1 000 000 km
Popelka Jaroslav 750 000 km

Pořízka Jaroslav 750 000 km
Vymazal Pavel 500 000 km

Kilometry bez dopravní nehody dojedou i řidiči nákladní dopravy
Jaško Ján 2 250 000 km
Lakomý Miroslav 1 750 000 km
Egermajer Petr 1 000 000 km
Kočíř Milan 750 000 km
Piňos Jaroslav 250 000 km

Úspěšným řidičům blahopřejeme!
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Od 1. 1. 2009 platí na území města 
Prostějova obecně závazná vyhláška č. 
9/2007 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen “poplatek za 
komunální odpad“).

Podle této obecně závazné vyhlášky 
musí každá fyzická osoba s trvalým poby-
tem ve městě Prostějově nebo která má ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k 
individuální rekreaci, ve které není hláše-
na k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 
zaplatit místní poplatek ve výši Kč 492,-- na 
kalendářní rok 2009, splatnost poplatku je 
30. 6. 2009.

Úhrada poplatku 
za komunální odpad:

Platit poplatek můžete: 
1.  Hotově v pokladně 

(možno platit i platební kartou)
2. Bezhotovostním převodem
3. Poštovní poukázkou
4. Prostřednictvím SIPA

1. Úhrada poplatku pokladnou 
– pokladna se nachází v přízemí radnice 

dv.č. 1, při úhradě poplatku na pokladně 
musíte sdělit své jméno, příjmení, datum 
narození a bydliště.

Platbu můžete provést i za více osob 
současně prostřednictvím tzv. společné-
ho zástupce, např. člena rodiny, vlastní-
ka domu nebo správce objektu. V těch-
to případech je nutné oznámit správci 
poplatku ( � nančnímu odboru – odd. 
poplatků a plateb) na předepsaném for-
muláři, za které osoby byla platba prove-
dena ( to neplatí v případě, že jste tak již 
učinili v min. letech a nedošlo k žádné 
změně ve výčtu osob). Formulář ( ozná-
mení změny ) najdete na internetových 
stránkám města Prostějova www.mes-
topv.cz - městský úřad - životní situace, 
žádosti, formuláře - � nanční odbor – 
řešení záležitosti občanů, e-mail:� nanc-
ni odbor@mestopv.cz nebo přímo na 
přepážce agendy  poplatku za komunální 
odpad na Finančním odboru Městského 
úřadu v Prostějově.

Pokud nebude oznámení provedeno, 
nebude poplatek považován za uhraze-
ný – takže se může stát, že zaplatíte, ale 
pokud neoznámíte, za koho byl poplatek 
uhrazen, vznikne přeplatek u společného 
zástupce,vlastníka nebo správce nemovi-
tosti, ale u ostatních osob vznikne nedo-
platek.

Aby mohl společný zástupce, vlastník 
nebo správce nemovitosti platbu provést, 
musí mu osoby, které mají zájem, aby za 
ně platbu provedl, oznámit své jméno 
a datum narození. Nechcete-li některé 

z těchto údajů této osobě (společnému 
zástupci, vlastníkovi nebo správci nemo-
vitostí) sdělit, můžete provést platbu 
sami.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují 
platbu jejich zákonní nebo ustanovení 
zástupci,většinou rodiče. Platbu však 
mohou provést i další osoby.

Provozní doba pokladny:
PO 8:00 - 17:00
ÚT  8:00 - 15:00
ST  8:00 - 17:00
ČT  8:00 - 15:00
PÁ  8:00 - 12:00

2. Úhrada poplatku bezhotovostním 
převodem

- účet správce poplatku je 19-
1505517309/0800 variabilní symbol má 
každý poplatník jedinečný, proto pokud 
chcete poplatek uhradit tímto způsobem, a 
neznáte var. symbol, na požádání vám jej 
ochotně sdělí zaměstnanci odd. poplatků 
a plateb � nančního odboru. Pokud budete 
platit poplatek za více osob jedním příka-
zem k úhradě, platí stejná pravidla o sděle-
ní jmen osob jako u předcházející úhrady 
pokladnou ( to neplatí v případě, že jste tak 
již učinili v min. letech a nedošlo k žádné 
změně ve výčtu osob).

3. Úhrada poplatku poštovní poukázkou

- pokud si občan zvolí tento způsob 
úhrady (musí být vyznačen na předepsa-
ném formuláři) automaticky mu poštovní 
poukázka bude zaslána před splatností 
poplatku na adresu trvalého pobytu. Pokud 
uhradíte jednou poukázkou poplatek za 
více osob, platí stejná pravidla o sdělení 
jmen osob jako u předcházejících způso-
bů úhrad ( to neplatí v případě, že jste tak 
již učinili v min. letech a nedošlo k žádné 
změně ve výčtu osob). Poštovní poukázky s 
předtištěným číslem účtu je možno získat i  
na pracovišti správce poplatku – na Finanč-
ním odboru Městského úřadu v Prostějově, 
přízemí, dv. č. 1.

4. Úhrada poplatku prostřednictvím 
SIPA

- pokud si občan zvolí tento způsob 
úhrady, musí sdělit správci poplatku 
spojové číslo SIPA (na předepsaném for-
muláři, nejpozději však do konce dubna 
z důvodu zadání příkazu České poště 
s.p.) Pokud je platba provedena za více 
osob, platí stejná pravidla o sdělení jmen 
osob jako u předcházejících způsobů 
úhrad( to neplatí v případě, že jste tak již 
učinili v min. letech a nedošlo k žádné 
změně ve výčtu osob) Jakoukoli změnu 
spojového čísla nebo zrušení spojového 
čísla jste povinni co nejdříve nahlásit 
správci poplatku.

(příště – Osvobození od poplatkové povinnosti)

Co všechno byste měli vědět o poplatku za komunální odpad

Stejně jako v roce loňském, i letos 
budou občanům Prostějova vydává-
ny po zaplacení poplatku za likvida-
ci odpadu samolepky, které si občan 
nalepí na viditelné místo na svoji 
sběrnou nádobu. Samolepky z roku 
2008 budou platit po celou dobu, kdy 
je možno v roce 2009 odpad platit, tj. 
do konce června. Samolepku občan 
získá na � nančním odboru jednak 
při placení v hotovosti u přepážky 
nebo na základě dokladu o zaplacení 
(výpis, ústřižek ze šeku).

Loňské samolepky byly rozlišeny pod-
le objemu sběrné nádoby, pro získání 
evidence sběrných nádob ve vlastnictví 
občanů ve městě. V letošním roce budou 
sloužit již jen jako průkaznost zaplacení 
likvidace odpadu.

Tak jako jsou označovány nádoby obča-
nů na komunální odpad, stejně označují 
své nádoby � rmy, které mají uzavřenou 
smlouvu na likvidaci odpadu se společností 
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. Každá právnická 
osoba a osoba oprávněná k podnikání je 
povinna ze zákona č.185/2001 Sb. o odpa-
dech, prokázat jak odpad ze své provozovny 

likviduje. Nesmí ho odkládat do 
sběrných nádob na komunální 

odpad občanů, musí mít řádnou smlouvu 
se svozovou � rmou a platit za likvidaci. 
Proto žádáme majitele nemovitostí, aby 
zajistili využívání jejich sběrných nádob 
pouze obyvateli žijícími v domě. Obecně 
závazná vyhláška č.8/2007 o systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů, 
včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem se vztahuje pouze na účastníky 
systému – fyzické osoby. Právnické osoby 
a fyzické osoby oprávněné k podnikání ne-
jsou účastníky systému a musí si likvidaci 
odpadu zajistit svozovou � rmou v souladu 
se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. 
Způsob likvidace  odpadu ze své provozov-
ny, musí prokázat při kontrole.  Z důvodů 
častého zneužívání systému v minulých 
letech se zvýší počet kontrol zaměřený na 
způsob zabezpečení likvidace odpadu. 
V nájemních domech, kde bydlí občané a 
jsou současně sídla � rem musí být zvlášť 
nádoby pro občany a zvlášť pro � rmy. 

Na sběrné nádoby, které nebudou 
vůbec označeny nebo budou zneužívány 
podnikateli a bude svozová � rma upo-
zorňovat a bude u majitelů nemovitosti 
provedena kontrola orgány městského 
úřadu. -ik-

Opět značíme popelnice Provozní doba sběrných dvorů 
v Prostějově:

Sběrný dvůr: Průmyslová U sv.Anny
Pondělí 0900 -1300    1330 -  1700 zavřeno
Úterý zavřeno 0900 -1330    1400 -  1700
Středa zavřeno 0900 -1330    1400 -  1700
Čtvrtek 0900 -1300    1330 -  1700 0900 -1330    1400 -  1700
Pátek 0900 -1300    1330 -  1700 0900 -1330    1400 -  1700
Sobota 0900 -1300    1330 -  1700 0900 -1330    1400 -  1700
Neděle 0900 -1300    1330 -  1700 zavřeno
     - .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.-
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Zdravé město Prostě-
jov ve spolupráci s Měst-
skou policií Prostějov v 
rámci programu preven-
ce kriminality „Partner-
ství 2008“ vyhlásilo dět-
skou výtvarnou soutěž na 
téma „Veřejný pořádek 
a doprava očima dětí“, jejíž vítě-
ze ocenil v závěru loňského roku 
místostarosta a politik Projektu 
Zdravé město Vlastimil Uchytil (na 
snímku). 

Tento preventivní projekt byl 
zaměřen na děti z prostějovských 
mateřských a základních škol. 
„Je to proto, aby si i děti v útlém 
věku dokázaly uvědomit, v jakém 
žijí městě a prostředí, co je podle 
nich potřeba udělat jinak a jakým 
způsobem by dané situace řešily,“ 
objasnil místostarosta Vlastimil 
Uchytil.

Úkolem bylo vyjádřit svou vizi 
tvůrčí činností nejen prostřednic-
tvím barev, ale možné bylo i využití 
jiného zpracování - např. keramika, 
výrobky z papíru a další, což využily 
dva školní kolektivy. O soutěž byl 
velký zájem, o čemž svědčí, že komi-
se vybírala z více než 120 dětských 
prací. Všechny soutěžní práce hod-
notila komise ve složení:

Mgr. Uchytil, místosta-
rosta

Bc. Nagy, ředitel měst-
ské policie

paní Davidová, 
Základní umělecká škola 

Prostějov
pan Dolívka, kurátor 

výstav
PaedDr. Dvořáková, koordinátorka pro-

jektu Zdravé město a místní Agenda 21
1. místo:  Linda Micka, MŠ Pros-

tějov, Moravská ul., (4 roky)
2. místo: Anna Wawrzyczková, 

MŠ Raisova Prostějov (4 roky) 
3. místo: Petr Ježek, ZŠ Prostějov, 

ul. E. Valenty (12 let)
4. místo: Tomáš Dufka, MŠ Pros-

tějov, Mánesova ul. (6 let)
5. místo: Jiří Jetel, MŠ a ZŠ Jana 

Železného Prostějov, sídliště Svobo-
dy (8 let)

Zvláštní ocenění:
1. uvítací billboard do našeho 

města – ZŠ a MŠ Sídliště svobody 
J. Železného Natálie Soldánová

2. policejní parkoviště - týmová 
práce žáků ZŠ a MŠ Kolárova ul. 

Adam Velím 
Truong Dingh Cong
Michal Kříž
Petr Hemmr
Jan Sotorník

Výsledky výtvarné soutěže

V roce 2008 bylo na oddělení Infor-
mační služby Městského úřadu v Pro-
stějově vydáno celkem 4364 ověřených 
výpisů. 

Největší zájem byl o výpis rejstříku 
trestů /3705 výpisů/, dále o výpis kata-
stru nemovitostí /335 výpisů/, výpis 
obchodního rejstříků /311 výpisů/ a 
nakonec o výpis živnostenského rejst-
říku /13 výpisů/.

Od ledna 2009 jsou k dispozici 
navíc následující rejstříky:

1/ informační systém odpadového 
hospodářství 

– přehled zpracovatelů autovraků 
v ČR.

2/ výpis ze Seznamu kvali� kovaných 
dodavatelů 

- je možné získat výpis z tohoto sezna-
mu za účelem prokázání základní a pro-
fesní kvali� kace pro veřejnou zakázku. 

Seznam kvali� kovaných dodavatelů je 
veden Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR jako součást Informačního systému 
o veřejných zakázkách a je zcela veřejně 
přístupný. 

3/ centrální registr řidičů
- jedná se o ověřený výstup z registru 

řidičů. Při žádosti o výpis řidiči před-
loží doklad totožnosti a řidičský průkaz. 
Výpis je zpoplatněn jako jiné ověřené 
výstupy z informačních systémů veřej-
né správy (kromě rejstříku trestů), tedy 
100,- Kč za první stranu výstupu a max. 
50,- Kč za každou další stranu u samo-
správních úřadů. 

Rejstřík trestů 50 ,- Kč

Katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, 
živnostenský rejstřík 100 ,- Kč / 1. strana, 
každá další strana  50,- Kč

 Soňa Provazová, 
 vedoucí informační služby 

Czech Point na prostějovské 
radnici – vyhodnocení 

uplynulého roku a letošní novinky

Časový harmonogram aukcí pozemků Prostějov:
Sraz účastníků prohlídek na místě samém u vozidla označeného aukce-prostejov.
Pozemky, které jsou předmětem nejbližší aukce, budou opatřeny stojany s číslem 

aukce, číslem parcely a výměrou pozemku.

Rok 2009
 5.aukce
Prohlídky  pátek 30.1.2009 v 13:00 hod.
   pátek 6.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  středa 11.2.2009 v 13:00 hod.                
                                                
6.aukce   
Prohlídky  pátek 13.2.2009 v 13:00 hod.
   pátek 20.2.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  středa 25.2.2009 v 13:00 hod.                                          
7.aukce
Prohlídky  pátek 27.2.2009 v 13:00 hod.
   pátek 6.3.2009 v 13:00 hod.
Konání aukce  středa 11.3.2009 v 13:00 hod.              
                                                  
Místem konání aukcí je červený salonek Národního domu. Veškeré další infor-

mace naleznete na www.aukce-prostejov.cz                                                           

Město Prostějov nabízí k prodeji formou 
aukce parcely u nové nemocnice

OCENĚNÍ VÍTĚZŮM PŘEDAL JEŠTĚ V ZÁVĚRU ROKU 2008 MÍSTOSTAROSTA A POLI-
TIK ZDRAVÉHO MĚSTA VLASTIMIL UCHYTIL.
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Reálné gymnázium a základní škola exis-
tuje od školního roku 1992/93, sídlí ve škol-
ní budově, která byla postavena v roce 1974 
a sloužila jako základní škola. Speci� ckým 
znakem školy tedy je spojení základní a střed-
ní školy do jednoho funkčního organismu, do 
jednoho právního subjektu. Základní škola je 
úplná základní škola s 9 postupnými ročníky. 
Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky 
ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky 
z devátých tříd na čtyřleté studium. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
4. ÚNORA 2009 OD 8:00 DO 12:00 HOD.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova – fakultní 
škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc

Ve středu 17. prosince 2008 mělo 
několik tříd Reálného gymnázia v Pro-
stějově jedinečnou možnost sledovat, 
co všechno dokáže tekutý dusík v pra-
xi. Prezentace proběhla pod vedením 
RNDr. Pavla Konečného, CSc. z Příro-
dovědecké fakulty Masarykovy Univer-
zity v Brně a jeho zdatného pomocníka. 

Vzdělaní showmani dostávali studenty 
do varu svými kousky, nad kterými při-
hlížející v mnoha případech pouze krou-
tili hlavami. Při prvním zábavném čísle 
pan Konečný za pár sekund rukou najem-
no rozdrtil petržel. To ho ovšem v jeho 
destrukční činnosti nezastavilo a briskně 
se ujal rozbíjení zmrzlé gumové hadičky 
kladivem. 

Dusík je v kapalném stavu ochlazený na 
teplotu -196 °C, a je tedy poměr-
ně nebezpečné ponořit do něj 

jakoukoliv část lidského těla na delší dobu. 
Nebojácný Brňan však nedbal tohoto 
nebezpečí, naplnil dusíkem polystyréno-
vou nádobu až po okraj, upustil do ní kus 
cenné hadičky a bez okolků do nádoby 
strčil nijak nechráněnou ruku, aby torzo 
hadičky vylovil. Celá akce proběhla bez 
újmy na zdraví a show mohla pokračovat 
rozezněním kovového zvonečku, který byl 
ochlazen dusíkem na velice nízkou teplo-
tu. Těsně před koncem přednášky byl dán 
všem prostor k otázkám. 

Na úplný konec byl jako vrchol progra-
mu zvolen atraktivní a tolik diskutovaný 
jev – levitace. Díky ochlazeným magne-
tům a plechu bylo dokázáno, že magnet 
mohl po dobu ochlazení skutečně takříka-
jíc poletovat ve vzduchu.

Pětačtyřicetiminutová přednáška byla 
opravdu skvělá a většina studentů odchá-

zela nadšená. “Všechny pokusy se mi veli-
ce líbily, obzvláště nadšený jsem byl z levi-
tace. Pánové byli moc milí a vstřícní, jejich 
show byla skutečně  zábavná a doufám, že 

budu mít možnost ještě někdy zhlédnout 
jejich přednášku,” podotýká s radostí v 
očích nadšený student Filip Gorba.

 Ivo Spisar, 6.N

Reálné gymnázium navštívili kouzelníci s dusíkem

„Naše škola je zařazena do sítě tvořivých škol. Princip tvořivé školy 
je v souladu s Komenského heslem: Škola hrou. Děti si činnostmi - sklá-
dáním, lepením, přikládáním, tříděním, seřazováním slov, násobků, lépe 
získávají a upevňují nové poznatky. Pracují buď samostatně, nebo ve dvo-
jicích, skupinách. K výsledku se snaží dojít vlastní úvahou a za odvede-
nou práci se učí samy hodnotit. Takové učení je efektivnější, zábavnější 
a činorodější, z určité části odpadá tzv. biflování zpaměti,” potvrzují 
pedagožky Kytnarová, Kopecká, Zbořilová. VE ŠKOLE CHOVÁME TAKÉ AGAMY
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Více než dvouletý provoz webového infor-
mačního systému - přístupu k informacím o 
studijních údajích a výsledcích žáků -se setkal 
s kladným hodnocením jak žáků tak rodičů. 
Přinesl větší a především pohotovou a auto-
rizovanou informaci o studijních výsledcích 
žáků. Reálné gymnázium a základní škola 
města Prostějova sleduje moderní trendy 
elektronické komunikace a předávání dat a 
v tomto směru si chce dlouhodobě udržet 
vedoucí postavení mezi školami v České 
republice.

Připravujeme další rozšíření informační-
ho obsahu a větší možnost rodičů v aktivním 
využívání tohoto informačního prostředku.

Modul pro rodiče a žáky obsahuje:

• Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče 
mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné 
údaje (telefony, adresy...).

• Pololetní klasifikace - kompletní pololetní 
klasifikace ve všech ročnících od počátku stu-
dia, přehled zameškaných hodin atd.

• Průběžná klasifikace - přehled všech prů-
běžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazo-
vat i témata, váhy známek, poznámky, průměr 
apod.

• Výchovná opatření - přehled výchovných 
opatření za aktuální pololetí nebo za celé stu-
dium.

• Nově zprovozněn je  docházkový systém – 
umožňuje zobrazit datum a čas všech průchodů 
žáka všemi vchody po přiložení přístupového 

čipu ke čtečce. Je tak možné sledovat docházku 
do školy. Záznamy je možné časově filtrovat. 
V tomto rozsahu jsme první školou v ČR, která 
tyto informace poskytuje.

• Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý roz-
vrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn daných 
suplováním.

• Vyučované předměty - seznam předmětů s 
učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.

• Ankety - modul pro vyplňování anket pro 
žáky a rodiče. Anketa je určena buď jen pro 
rodiče nebo jen pro žáka. Je-li anketa vystavena, 
vidí ji jen ten, komu je určena (závisí na přihlá-
šení do systému).

Připravuje se:
• Průběžná docházka (napojení na modul 

Třídní kniha), evidence zameškaných hodin 
- zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po 
vyučovacích hodinách. Rodiče i žák tak má 
okamžitou informaci, co se probíralo v dané 
vyučovací hodině.

• Plán akcí
• Komunikační systém školy - modul pro 

komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, 
případně žáky (obsahuje poznámky vyučují-
cích k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).

• Testovací modul – umožní testování žáků 
autorizovaným přihlášením přes internet. Tento 
modul umožní žákům lépe diagnostikovat své 
schopnosti a dovednosti a vytvářet a prohlubo-
vat tak strategie správného učení.

 RNDr. Ing. Rostislav Halaš

Elektronická komunikace s rodiči

Reálné gymnázium a základní škola 
města Prostějova je jednou ze čtyř škol v  
České republice, které byly vybrány k účas-
ti na mezinárodním projektu Challenges 
in Schools.

Challenges in Schools (Výzvy pro školy) je 
projekt, který organizuje britská společnost 
British Council. Jejím cílem je vytváření kul-
turních vazeb mezi zeměmi a poskytování 
možností pro další vzdělávání. Tento projekt 
realizuje společně s ministerstvy školství, 
význačnými pedagogy a zástupci škol z Vel-
ké Británie a států střední a severní Evropy. 
Projekt byl zahájen v zimě roku 2007 v Pol-
sku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, 
na Ukrajině, v Lotyšsku, Litvě, Estonsku, 
Švédsku, Finsku a v České republice.

Cílem projektu Výzvy pro školy je vytvo-
ření představy školy budoucnosti. Na vytvá-
ření této vize pracují především sami stu-
denti. Formulují své představy a potřeby, jež 
jim mohou pomoci lépe obstát v současném 
světě. Spolupracují při tom s učiteli a odbor-
níky ve vzdělávání a snaží se o začlenění 
principů školy budoucnosti do národních 
vzdělávacích systémů. Projekt také napomá-
há školám při řešení šířících se negativních 
společenských jevů, jakými jsou násilí, šika-
na, konzumace drog, nadměrné využívání 
virtuální komunikace a jevy vyplývající ze 
sociálně-ekonomického zázemí žáků. 

První setkání zúčastněných škol proběhlo 
v březnu 2008 v Praze. Všech 49 škol bylo 
rozděleno do 12 skupin, ve kterých dále 
pokračuje práce na výstupech projektu.  
Naše škola byla zařazena do skupiny se ško-
lami z Londýna, ukrajinského Lugansku a 
švédského Jonköppingu. 

Celá naše skupina se zaměřila na část pro-
jektu nazvanou Zdravá škola. Londýnská a 
švédská škola se soustředí především na 

prostře-
dí, ve 

kterém studenti studují, a využívání obnovi-
telných zdrojů energie. Reálné gymnázium 
společně se školou v Lugansku řeší hlav-
ně otázku potřeb studentů v podmínkách 
budoucího světa a jejich schopnost v tomto 
světě obstát. Velká pozornost je také věno-
vána multikulturnímu charakteru dnešního 
světa a pochopení všech jeho zvláštností. 

Další setkání naší skupiny proběhlo ve 
dnech 27.-29.11. 2008 v Londýně, a to na 
půdě partnerské školy v Dartfordu. Šest 
studentů Reálného gymnázia za doprovo-
du dvou pedagogů, Mgr. Jaroslava Slavíka a 
Mgr. Lady  Nepožitkové Landové, tak mělo 
možnost poznat osobně své spolupracov-
níky z partnerských škol. Celý jeden den 
věnovali společné práci na projektu, před-

stavení jednotlivých škol, výměně dosa-
vadních poznatků a zkušeností a sestavení 
plánu akcí pro nejbližší měsíce. Všichni stu-
denti byli rozděleni do tří podskupin, které 
budou dále pracovat nezávisle na ostatních. 
Z výsledků práce těchto skupin bude v led-
nu 2009 sestaven společný výstup, který 
bude prezentován na závěrečné konferenci 
celého projektu v březnu 2009 v Budapešti. 
Této konferenci budou přítomni i představi-
telé ministerstev školství jednotlivých zemí 
a zástupci médií.

Během londýnského setkání měli naši 
studenti také možnost dokonale poznat pro-
středí hostitelské školy, která je stejně jako 
Reálné gymnázium v Prostějově zaměřena 
na výuku přírodovědných předmětů. Mohli 

tak porovnat možnosti studentů na podob-
ných školách v zahraničí.  

V neposlední řadě pomohl pobyt studen-
tům i po jazykové stránce. Po celou dobu 
byly jejich průvodkyněmi studentky hosti-
telské školy a v jejich rodinách studenti také 
bydleli. Měli tak jedinečnou možnost ověřit 
si své jazykové dovednosti. 

Celé setkání v Londýně lze vnímat maxi-
málně pozitivně, stejně tak jako dosavadní 
práci na projektu. Věříme, že stejně pozitivní 
a přínosné budou i zbylé měsíce a že výsled-
ky prezentované v březnu v Budapešti budou 
prakticky aplikovatelné do vzdělávacích sys-
témů a pomohou zvýšit úroveň vzdělávání 
ve všech zúčastněných zemích.    
                              Jaroslav Slavík

Reálné gymnázium v projektu Challenges in Schools
Setkání partnerských škol ze čtyř zemí Evropy proběhlo v Londýně

28. ledna 2009 11
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V roce 2008 bylo realizováno znač-
né množství investičních akcí, které 
učinily naše město hezčím. Finanční 
objem těchto stavebních akcí přesáhl 
220 mil. Kč. Více než 50 mil. Kč bylo 
získáno formou dotací. V roce 2008 
bylo rovněž zažádáno o poskytnutí 
dotací na další akce, některé z nich 
byly již schváleny a budou čerpány 
v roce 2009.

1. Inženýrské sítě 
a komunikace – Husovo nám.

V rámci dlouho očekávané a potřebné 
akce byla provedena kompletní rekon-
strukce sítí, komunikací, parkovišť a 
chodníků přibližně jedné třetiny Huso-
va náměstí. Po dokončení celé inves-
tiční akce v následujících letech bude 
zásadním způsobem změněna podoba 

centrálního parku na Husově náměstí. 
V roce 2008 bylo na tyto úpravy vyna-
loženo více než 15,3 mil. Kč.

2. Rekonstrukce sportovní 
haly „Sportcentra“

V rámci prováděných stavebních prací 
bylo opětovně rozšířeno zázemí sportovní 
haly, které bylo již od doby svého vybudo-
vání nedostatečné a stalo se limitujícím 
faktorem při provozu této haly. Doplnění 
si vyžádalo cca 17,0 mil. Kč

3. ZŠ Husova

Za přispění státu formou státní dota-
ce ve výši 10,0 mil. Kč proběhla rekon-
strukce části v bývalé základní školy na 
Husově náměstí pro potřeby Univerzity 
Tomáše Bati (UTB Zlín). Tato akce je 
významná nejen tím, že prostory bývalé 
základní školy budou využity pro potře-
by vyššího školství, ale hlavně tím, že po 
dokončení rekonstrukce v celém rozsa-
hu v letech 2009-2010 bude ukončena 
nejrozsáhlejší stavební úprava budovy 

školy od doby uvedení do pro-

vozu v roce 1927. Investiční náklady 
v roce 2008 dosáhly výše 15,7 mil Kč.

4. ZŠ Melantrichova  
- výměna oken, zateplení

S přispěním státní dotace ve výši 
téměř 12,0 mil. Kč byla instalována 
nová, plastová okna a došlo k zateple-
ní obvodových konstrukcí a střešního 
pláště se záměrem snížit náklady na 
vytápění objektu školy. Budova ško-
ly byla opatřena také novou výraznou 
fasádou. Celkový náklad v roce 2008 
činil  20,7 mil Kč.

5. Inženýrské sítě pro 
50 rodinných domů

V blízkosti prostějovské nemoc-
nice byly vybudovány komunikace 
a inženýrské sítě pro  parcely určené 
k výstavbě rodinných domů. Prodej 
parcel byl zahájen již v závěru roku 

2008. Náklady na akci dosáhly přib-
ližně 35 mil. Kč. Přes vynaložené úsilí 
na získání státní dotace se nepodařilo 
příspěvek od státu získat. 

V roce 2008 byly vybudovány sítě ke 47 
pozemkům, v rozpočtu města na letošní 
rok je vyčleněna částka na dobudování 
sítí ke zbývajícím třem pozemkům.

6. Okružní křižovatka 
Určická

Důležitou akcí v oblasti dopravy 
bylo vybudování okružní křižovatky 
na křížení ulic Okružní a Určická. Kři-
žovatka byla vybudována v rekordním 
čase 12 týdnů a byla uvedena do zkušeb-
ního provozu v prosinci 2008. Stavební 
práce si vyžádaly  20 mil Kč.

S dalšími zajímavými akcemi reali-
zovanými v roce 2008 vás seznámíme 
příště.  Ing. Antonín Zajíček, 

vedoucí Odboru rozvoje a investic 
Městského úřadu v Prostějově

Nejvýznamnější stavebně investiční akce roku 2008

28. ledna 200912
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SEDM LET MUZICÍROVÁNÍ PROSTĚJOVSKÉ KAPELY LÉTAJÍCÍ RABÍN 
Prostějovský pětičlenný ansámbl Létající

rabín se věnuje klezmeru - tedy tradiční

instrumentální hudbě východoevropských

židů, která největší rozkvět prožívala ve

druhé polovině 19. stol. Židovští muzikanti

se uplatňovali při nejrůznějších příležitos-

tech, zejména na židovských slavnostech a

svátcích a ze všeho nejvíc na židovských

svatbách. Klezmerské melodie a tance které

doprovázely svatební rituály a svatební hos-

tinu tvořily páteř klezmerského repertoáru.

Létající rabín doplnil tento repertoár ještě

o další hudební složky - písničky v jazyce

jidiš a pár písní s židovským rodokmenem

v dalších jazycích. Hudební vyjadřování a

smýšlení starých klezmerů je však členům

Létajícího rabína nejbližší a proto se snaží

vyhýbat moderním a módním vlivům sou-

časné world music. Kapela absolvovala (od

svého založení v roce 2001) mnoho desítek

koncertů po celé České republice, na Slo-

vensku i v dalších zemích Evropy. 

O klezmeru jsme si povídali s kapel-

níkem, Vojtěchem Peštukou. Co je to

vlastně klezmer?

Klezmer v tom nejužším slova smyslu je

svatební hudbou východoevropských, aške-

názských Židů. Jedná se výlučně o hudbu

instrumentální, která má kořeny v kultuře

židovských přistěhovalců z německého

Porýní, kteří v několika vlnách na přelomu

středověku a novověku osídlili východní

Evropu, zejména tehdejší Polsko-Litevské

soustátí. Svůj největší rozmach zažívali

klezmeři v 18. a 19. století, kdy ve východ-

ní Evropě patřili mezi špičku profesionál-

ních muzikantů (společně s muzikanty rom-

skými). Na sklonku 19. století byli klezmeři,

už povětšinou jako obyvatelé carského

Ruska, vystaveni takovému společenskému

tlaku, že většina z nich emigrovala do USA.

Zde se začala psát zbrusu nová kapitola této

hudby, když se muzikanti „ze štetlu“ snažili

etablovat do showbusinessu a klezmer ztra-

til své původní kulturní vazby. Američtí

židovští muzikanti pak byli ti, kdo o 70 let

později objevili východní Evropu jako

kolébku své kultury a hudby a nastartovali

tzv. klezmerový revival, za jehož část se

počítáme i my. Dnes už pojem klezmer zahr-

nuje celý hudební žánr – tedy včetně písní v

jidiš a některých „populárnějších“ melodií.

Pojďme ke kapele Létající rabín, kdy

a proč vznikla a jaká je její historie?

Kapelu Létající rabín jsme založili na pod-

zim roku 2001 jako tři tehdejší studenti a

jeden absolvent Reálného gymnázia v Pro-

stějově. Nový ansámbl si tehdy dal název

Klezmer Quartet, k přejmenování na Léta-

jící rabín došlo o něco později. Od počátku

bylo cílem kapely věnovat se klezmeru.

Tehdy jsme však ještě neměli jasnou před-

stavu o definici a obsahu tohoto slova, toho-

to žánru. Od počátku jsme však věděli, že

chceme židovské hudbě v Česku dodat

chybějící prvek – život. Většina židovské

hudby v té době byla pietní tichou vzpomín-

kou na šoa, což podle našeho názoru abso-

lutně odporuje nejenom duchu klezmeru, ale

i židovské kultuře jako takové. Proto jsou

naše vystoupení od počátku vždy plná ener-

gie, humoru, ale zároveň se snažíme poslu-

chačům něco povědět o muzice a kultuře,

které se věnujeme. Děláme vlastně takový

info-edu-tainment. 

V roce 2003 jsme vydali vlastním nákladem

svoje první album, Lebedik un Freylekh

(Živě a vesele), které zachycuje první fázi

našeho vývoje. V roce 2004 jsme zúčastnili

festivalu Ethno 2004 ve švédském Falunu.

V roce 2005 jsme realizovali trochu

odvážnější projekt – multimediální album

Tsuzamen (Dohromady), které kromě

nových písní Létajícího rabína obsahovalo

také videa s židovskými tanci v podání ta-

neční skupiny Rút, která se v Prostějově

věnuje židovským a izraelským tancům.

Realizaci obou dvou projektů podpořilo

město Prostějov. 

Krátce po dokončení druhého CD nás opus-

til hráč na elektrickou kytaru a kapela kom-

pletně změnila zvuk a částečně i repertoár.

Od tohoto roku hrajeme čistě akusticky ve

složení klarinet, příčná flétna, akordeon,

kontrabas a housle (kterým předcházela

kytara a krátce i viola). V tomto

pozměněném složení jsme absolvovali

spoustu koncertů po celé České republice,

na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku.

Oprostili jsme se od cizorodých vlivů jiných

žánrů a stylů a soustředili se na hledání

autentického hudebního jazyka a zvuku sta-

rodávných židovských muzikantů. A zdá se,

že to byla dobrá volba – posluchačů i nadále

přibývá, přesto, že zatím chybí další CD,

které by tento zvuk, v Česku unikátní,

zaznamenalo. V roce 2006 jsme vyhráli

soutěžní část hudebního festivalu Zahrada v

Náměšti na Hané a v letech 2006 a 2008

jsme byli dvakrát druzí ve finále soutěže

Colours Talents, která vybírá kapely na fes-

tival Colours of Ostrava.

V současnosti brousíme styl (a to nejen

hudební, ale i vizuální a vypravěčský),

vybíráme nové kousky do repertoáru, kon-

certujeme a sbíráme inspiraci a energii pro

další studiové album, které by ukázalo, že i

v Prostějově se dá dělat klezmer na špičkové

úrovni. -red-

Starodávné a okouzlující melodie židovské svatby, jakož i jedinečné písně v

jazyce jidiš! foto: -BoP-
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NEDĚLE 1. ÚNORA

15.00   Madagaskar 2

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

český dabing

17.30   Madagaskar 2

20.00 Jak se zbavit přátel a zůstat 

úplně sám 

Anglická komedie …aneb jak se neutopit za velkou louží. V hl.

rolích K. Dunstová, J. Bridges, M. Foxová, S. Pegg, režie: R. B.

Weide,  110 min, české titulky, premiéra, mládeži přístupný.

PONDĚLÍ 2. ÚNORA

14.00    Bijásek – Mimořádný   

17.30    Zakázané království   

Americká akční komedie. Boj o věčnost je úžasnější,
než si můžete představit. V hl. rolích M. Angarano,

J.Chan, Jet Li. Režie: Rob Minkoff, 115 min, české

titulky, premiéra, mládeži od  12 let přístupný. 

20.00   Veřejný nepřítel č. 1 - Epilog

Francouzský thriller. Nejdražší francouzská produkce
všech dob! Příběh „Muže tisíce tváří.“ V hl. rolích

V. Cassel, G. Dapardieu, E.Anayová, režie: Jean

Francois Rochet,  110  min, české titulky,  ŠUP, pre-

miéra, mládeži do 12 let nevhodný.  

ÚTERÝ 3. ÚNORA

17.30    Zakázané království 

20.00    Veřejný nepřítel č. 1 - EPILOG

STŘEDA 4. ÚNORA

17.30    Zakázané království 

20.00    Veřejný nepřítel č. 1 - EPILOG 

ČTVRTEK 5.ÚNORA

17.30 Sněženky a machři po 25 letech    

Česká filmová komedie 

Setkání někdejších spolužáků na horské chatě…
20.00   Ocas ještěrky

České filmové drama 

Přemůžeš sílu věštby a osudu?

PÁTEK 6. ÚNORA

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Ocas ještěrky

SOBOTA 7. ÚNORA

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Ocas ještěrky

NEDĚLE 8. ÚNORA

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Ocas ještěrky

PONDĚLÍ 9. ÚNORA

14.00 Bijásek – Mimořádný

17.30 Sněženky a machři 

po 25 letech  

20.00 Che Guevara - revoluce

Koprodukční válečné drama. Od doktora - přes veli-
tele - k hrdinovi revoluce!!! V hl. roli  B. DelToro,

režie: Steven Soderbergh, 131 min, české titulky,

mládeži do 15 let nepřístupný. 

ÚTERÝ 10. ÚNORA

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Che Guevara - revoluce

STŘEDA 11. ÚNORA

17.30 Sněženky a machři po 25 letech

20.00 Che Guevara - revoluce

ČTVRTEK 12. ÚNORA

17.30 Peklo s princeznou

Česká filmová pohádka. Komediálně laděná pohád-
ka.V hl. rolích  T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, Z.

Adamovská, V. Vydra aj.  Režie: Miloslav Šmídmajer,

95 minut, premiéra, mládeži přístupný.  

20.00 Kamarádova holka 

Americká komedie. Jedna žena, dva muži a hra bez
pravidel. V hl. rolích K.  Hudsonová, J. Biggs, D.

Cook. Režie: Howard Deutch, 102 min, české titulky,

premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný.

PÁTEK 13. ÚNORA

15.30 Peklo s princeznou

17.30 Peklo s princeznou

20.00 Kamarádova holka    

SOBOTA 14. ÚNORA

15.00 Peklo s princeznou

17.30 Peklo s princeznou 

20.00 Kamarádova holka  

NEDĚLE 15. ÚNORA

15.00    Peklo s princeznou

17.30 Peklo s princeznou        

20.00 Kamarádova holka 

PONDĚLÍ 16. ÚNORA

14.00 Bijásek – Mimořádný          

17.30 Peklo s princeznou

20.00 Vy nám taky, šéfe !

Česká komedie. Jedeme v tom všichni. V hl. rolích  V.

Vydra, I. Janžurová, J. Zadražil, S. Nováková, M.

Bočanová, A Polívková aj.  režie: Martin Kotík, 90

min, repríza, mládeži přístupný. 

ÚTERÝ 17. ÚNORA

17.30 Peklo s princeznou        

20.00 Ukrutně šťastni

Vítězný film MFF Karlovy Vary 2008. Dánsko 2008,

105 min,  režie: Henrik Ruben Genz.   

STŘEDA 18. ÚNORA

17.30 Peklo s princeznou          

20.00 Vy nám taky, šéfe !

ČTVRTEK 19. ÚNORA

17.30 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník

Elektrizující energie a skvělá zábava. Režie: Kenny Ortega,

112 min, český dabing, repríza, mládeži přístupný.

20.00   Podivuhodný příběh  

Benjamina Buttona 

Americké filmové drama. Narodil jsem se za velmi
podivuhodných okolností. V hl. rolích   B. Pitt, C.

Blanchettová, J. Ormondová, J. Flemyng. Režie:

David Fischer, 166 min., ŠUP, premiéra, mládeži do

12 let nevhodný. 

PÁTEK 20. ÚNORA

17.30 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník    

20.00 Podivuhodný příběh  

Benjamina Buttona 

SOBOTA 21. ÚNORA

17.30 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník    

20.00 Podivuhodný příběh  

Benjamina Buttona 

NEDĚLE 22. ÚNORA

17.30 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník    

20.00 Podivuhodný příběh  

Benjamina Buttona 

PONDĚLÍ 23. ÚNORA

17.30 Yes man

Jedno slovo může všechno změnit…V hl. roli  J.

Carrey, režie: Peyton Reed,  104 min, české titulky,

premiéra,  mládeži od 12let přístupný.  

20.00 Deník nymfomanky

Španělské erotické drama.…Otevři tento deník…V hl.

rolích G. Chaplinová, L. Sbaraglia,  režie: Christian

Molina, české titulky, premiéra, mládeži do 18 let

nepřístupný.

ÚTERÝ 24. ÚNORA

17.30 Yes Man

20.00 Deník nymfomanky 

STŘEDA 25. ÚNORA

17.30 Yes Man

20.00 Deník nymfomanky 

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

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

BIO KORUNA

ART FILM

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

NEDĚLE 1. ÚNORA

17.30 Kozí příběh - Pověsti staré 

Prahy 

Staré pražské legendy v prvním českém 3D animo-
vaném filmu. Výtvarník a režie: Jan Tománek, 80 min,

repríza, ŠUP mládeži přístupný.     

20.00  Bathory   

Koprodukční historický thriller.  Vzkříšení čachtické
legendy…V hl. rolích A. Frielová, V. Regan, H-

Matheson, K. Roden,  D. Jakubisková-Horváthová, B.

Polívka, J. Mádl, L. Vondráčková, F. Nero,  režie J.

Jakubisko, 135 minut, česká verze, ŠUP, repríza,

mládeži do 15 let nepřístupný.            

STŘEDA 4. ÚNORA

15.00 Karamazovi

ČR/Polsko 2008, 112 min. Režie: Petr Zelenka 

SOBOTA 7. ÚNORA

15.00 Paraplíčko

Pásmo pohádek    

17.30    Den, kdy se zastavila Země

Americké sci-fi. Mysleli jsme že Země je naše. Byla to
chyba…V hl. rolích  K. Reeves, J. Connellyová, K.

Batesová, Režie : Scott   Derrickson, 102 minut, české

titulky, ŠUP, repríza, mládeži od 12 let přístupný.

20.00 Quantum of Solace

Dvaadvacáté dobrodružství legendárního agenta 007
V hl. rolích  D. Craig, O. Kurylenková, J. Denchová,

M. Amalric. Režie: Marc Foster, 106 min, české titul-

ky, repríza, mládeži přístupný. 

NEDĚLE 8. ÚNORA

17.30 Den, kdy se zastavila Země

20.00     Quantum of Solace    

SOBOTA 14. ÚNORA

15.00     Broučkova rodina

Pásmo pohádek 

17.30     Rallye smrti      

Americký thriller. Kdo přežije, vyhraje…Režie: Paul

W. S. Anderson, 105 min, české titulky, ŠUP , repríza,

mládeži do 15 let nepřístupný.   

20.00     Anglické jahody   

České filmové drama. Příliš horký srpen 1968.  V hl.

rolích V. Preiss, P. Tomicová, N. Divíšková, N.

Boudová, D. Bláhová, režie: Vladimír Drha, 114 min,

repríza, mládeži od 12 let přístupný.

NEDĚLE 15. ÚNORA

17.30 Rallye smrti   

20.00    Anglické jahody 

SOBOTA 21. ÚNORA

15.00    Mach a Šebestová 

na prázdninách 2

Pásmo pohádek 

17.30 Vy nám taky, šéfe !                               

Česká komedie. Jedeme v tom všichni. V hl. rolích  V.

Vydra, I. Janžurová, J. Zadražil, S. Nováková, M.

Bočanová, A Polívková aj.  Režie: Martin Kotík, 90

min., repríza, mládeži přístupný.  

20.00     Hlídač č. 47 

České filmové drama. Karel Roden v milostném příběhu o
lásce, vášni, smrti a trestu! Dále hrají: V. Dlouhý, L.

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

ŠUP,  Mládeži do 15 let nepřístupný.

NEDĚLE 22. ÚNORA

17.30 Vy nám taky, šéfe !

20.00    Hlídač. 47

STŘEDA 25. ÚNORA

15.00 Rudý baron   

SRN/UK/ 2007, 120 min    režie  Nikolai Müllerschön 

SOBOTA 28. ÚNORA

15.00 Kamarád kapříků                                

Pásmo pohádek  

17.30 Madagaskar 2 

Americký animovaný rodinný film. Stále spolu. Stále ztra-
cení ! Režie: Eric Darnel, Tom McGrath,  88 min, český

dabing, repríza, mládeži přístupný.  

20.00 Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník

Elektrizující energie a skvělá zábava. Režie: Kenny

Ortega, 112 min, český dabing, repríza, mládeži přístupný.

NEDĚLE 1. BŘEZNA

17.30    Madagaskar 2

20.00   Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník

ČTVRTEK 26. ÚNORA

17.30    Příběh o Zoufálkovi

Americký animovaný rodinný film. Malý hrdina s vel-
kým srdcem. Režie: Sam Fell, Robert Stevenhagen,

100 min, český dabing, premiéra, mládeži přístupný.

20.00 Výměna

Skvělé americké  filmové drama. Pro záchranu
syna udělala to, čeho se všichni ostatní báli! V hl.

rolích A. Jolieová, J. Malkovich, C. Feore aj. Režie

Clint Eastwood, 142 min, české titulky,  premiéra, 

mládeži do 15 let nepřístupný.  

PÁTEK 27. ÚNORA

15.00 Příběh o Zoufálkovi

17.00 Výměna 

20.00 Výměna  

SOBOTA 28. ÚNORA

15.00 Příběh o Zoufálkovi

17.00 Výměna  

20.00 Výměna  

BIO SENIOR

BIO SENIOR

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

STŘEDA 11. ÚNORA

13.00 Z pekla štěstí

Pohádka Česko, 1998, 111 min. Bijásek

PÁTEK 6. ÚNORA

20.00 Quantum of Solace

Film, o dvanáctém dobrodružství nejznámějšího agenta

Jejího veličenstva, Jamese Bonda. Akční / Dobrodružný /
Drama / Thriller USA / Velká Británie, 2008, 106 min, 
do 12 let nevhodný, v orig. znění s titulky
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek.

PÁTEK 13. ÚNORA

20.00 Anglické jahody

V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na

„sběr jahod" do Anglie. Zdá se, že rodina – otec, maminka

a babička nemá jiné starosti než vypravit potomka na

cestu, i když – jak to vypadá, ne všichni s jeho rozhodnu-

tím souhlasí. Situace však zase tak jednoduchá není.

Drama Česko, 2008, 114 min, přístupný
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek.

STŘEDA 18. ÚNORA

18.00 Sobík Niko

Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém

sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy nepo-

znal, je jedním ze světoznámé letky Santa Klause. Jeho

největším snem je naučit se létat stejně dobře jako jeho

otec. Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Pohádka
Finsko / Německo / Dánsko / Irsko, 2008, 75 min, dabing,
dětský VSTUPNÉ 39,-Kč + 1,-Kč příplatek.

PÁTEK 20. ÚNORA

20.00 Austrálie

Režisér, jehož jméno vám po Moulin Rouge zákonitě

muselo utkvět v paměti, se tentokrát přesune do Austrálie,

do období Druhé světové války. Lady Ashly je bohatá

anglická aristokratka, která se rozhodla vzdát se svého

komfortu a přestěhovat se do Austrálie. Drama / Válečný
/ Western / Dobrodružný USA / Austrálie, 2008, 165 min,
v orig. znění s titulky, přístupný
VSTUPNÉ 59,-Kč + 1,-Kč příplatek

PÁTEK 27. ÚNORA

20.00 Hlídač č. 47

Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho dne

zachrání mladého muže před skokem pod vlak.

Zachráněný se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy

manželky. K tomu všemu ztrácí hlídač Douša načas sluch.

Ačkoliv se mu sluch za určitý čas vrátí, předstírá Douša i

nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o něm říkají lidé za

jeho zády... Drama / Thriller Česko, 2008, 108 min, nepří-
stupný do 15 let VSTUPNÉ 59,- + 1,-Kč příplatek  



15

Fantasy drama Podivuhodný příběh Ben-

jamina Buttona brali filmoví fanoušci

již před uvedením jako nějaký druh

kouzla. Brad Pitt a Cate Blanchett v

něm byli chvilku staří, chvilku mladí,

chvilku spolu, chvilku od sebe. Rovněž

bylo na té krátké ukázce zvláštní, že

vyzrazovala téměř celý děj filmu a při-

tom se scény v ní nedaly označit jako

nešťastně zapomenuté. Malý Benjamin

se zkrátka narodí jako starý a vrásčitý a

zatímco celý svět kolem něj přirozeně

stárne, jeho tělo je stále mladší a mladší.

Fitzgeraldova povídka rozhodně není

námětem pro tříhodinový film. Nejenže

má pouhých dvacet stránek a veškeré

postavy jsou v ní popsány jen velmi

povrchně, samotný její obsah je spíše

filosofický, nežli výpravný. Nakonec je

tedy film o Benjaminu Buttonovi vlast-

ně klasickým biografickým příběhem

téměř obyčejného muže. Tedy až na ten

podstatný fakt, že tenhle muž žil svůj

život pozpátku.

Úspěšná právnička Alexis (Kate Hudson)

začíná Kamarádovu holku ukončením

vztahu s přehnaně horlivým Dustinem

(Jason Biggs) a rozhodnutím začít si

pořádně užívat svobodného života. Už

nechce být ta spořádaná, ale chce randit s

různými chlapíky bez emocí a výčitek

svědomí. Dustin je ovšem do Alexis bez-

nadějně zamilovaný a je ochotný udělat

vše pro to, aby se k němu Alexis vrátila. A

tak si najme kamaráda Tanka (Dane

Cook), aby ukázal dívce jeho snů všechny

své nejhorší stránky a vrátil ji zpět do

Dustinovi náruče. Alexis se svou touhou

po nezávislých flirtech není typickým

obrazem romantické hrdinky a ač se snaží

ze všech sil, nepodaří se jí se do Tanka

nezamilovat... Vztahy jsou v tomto filmu

daleko od toho, co je považováno za ide-

ální. Nikdo není dokonalý a všichni

děláme chyby. A Kamarádova holka se na

tyto komplikované věci snaží dívat s

humorem a nadhledem. Film je natočen

bez zbytečného přehánění, prostě jen tak,

jak lidé opravdu mluví a jak se chovají ve

vztazích. 

KAMARÁDOVA HOLKA režie: Howard Deutch

Narození Josefa Bárty provází věštba –

zemře ve věku 29 let. A je mu právě tolik,

když ho opustí žena i se synem, a jeho

svět se hroutí. Podivné přátelství s

nespoutaným Gabrielem vnáší do

Josefova bytí nový impuls, zároveň ho

však přivádí do stále větších problémů.

Zdá se, že nově poznaná láska je naleze-

ním smyslu jeho života, ale dramatický

sled událostí vystaví Josefa zkouškám,

které mu pomohou změnit sebe i svůj

osud. Cítíme, že budeme svědky osudu,

který skončí špatně. Josefovi se na chvíli

zhroutí svět. Bytostně cítí, že bude muset

od základu změnit způsob života, ale neví

jak. To je chvíle pro Gabriela, člověka,

který je vždy "po ruce" a svou existencí

připomíná jednoho z těch nebarokních

"andělů", kteří vnášejí neklid a napětí.

Divák je vtažen do děje, snaží se dopátrat,

odkud našemu hrdinovi hrozí nebezpečí a

jak ho navzdory věštbě odvrátit. Zdá se,

že to bude právě Gabriel, který svým

konáním urychlí Josefův konec…

Realistický příběh mladého muže, velmi

současná variace na pohádkový motiv z

povídky Boženy Němcové "Anděl

strážce."

OCAS JEŠTĚRKY                         režie: Ivo Trajkov

Christine Collins (Angelina Jolie) před

odchodem do práce loučí se svým devíti-

letým synem Walterem. Netuší, že ho

možná vidí naposledy. Po návratu z

práce totiž čelí asi největší noční můře

každého rodiče – zmizení dítěte.

Navzdory usilovnému pátrání státních

orgánů se nepodaří zachytit jedinou

stopu ztraceného chlapce. Uběhne pět

měsíců a najednou, jako blesk z čistého

nebe, udeří šťastná novina. Walter se

našel a losangeleská policie, která si

potřebuje napravit pošramocenou

pověst, zaviněnou četnými skandály, ho

s velkou pompou před zraky novinářů

předává přešťastné matce. Moment

nadšení záhy vystřídá další vlna zoufal-

ství. Nalezený chlapec není její Walter.

Policie, která nechce přijít o kladné

body, ale trvá na tom, že nalezenec je

pohřešovaný Walter Collins a matčiny

protesty vysvětluje neskutečnou psy-

chickou zátěží. Stejně bohorovně odmítá

i evidentní důkazy svědčící ve prospěch

její teorie. Zoufalí lidé dělají zoufalé

věci a Christine se pustí do boje za svou

pravdu s takovou vehemencí, že začne

být nepohodlná. Zatímco ona chce jen

najít svého pravého syna, ti, kteří by jí

měli pomáhat a chránit, dělají vše proto,

aby ji umlčeli. Třeba i navždy.

Neuvěřitelný příběh bojovnice Christine

Collins spatřil světlo světa díky scená-

ristovi Michaelu Straczynskimu, který

ho před sedmi lety objevil v archivu

losangeleské radnice. 

VÝMĚNA       režie: Clinton Eastwood

Pohádková komedie vypráví o Anetě,

dceři dobráckého krále Leopolda, která se

odmítá provdat za nešikovného prince

Jeronýma ze sousední země. Jeho otec,

král Bedřich, ale na sňatku trvá, Leopold

proto veřejně rozhlásí, že se o princeznu

uchází sám Lucifer a doufá, že to

Jeronýma od svatby odradí. V tu chvíli se

ale děj příběhu začíná zamotávat.

"Pohádka by měla být především veselá.

My tvrdíme, že to není pohádka, ale

pohádková komedie a asi nejblíže svým

charakterem má k Šíleně smutné prin-

cezně. Co se stane, když má hodný král

starosti a tvrdohlavá princezna Aneta si

nechce vzít prince Jeronýma? Bude válka

nebo svatba? Kdepak... Z pekla peklo, v

pekle pomsta a na zemi pěkná mela...

Hlavně spousta legrace! Plná falešných i

pravých čertů, kteří umějí pěkně zkompli-

kovat život! Král Leopold by rád dceru

uchránil před nechtěným sňatkem, ale

nemůže porušit královský slib.

Zrušení svatby by znamenalo válku s

mocným vojevůdcem, králem Bedřichem.

A tak Leopold vymyslí velkolepou lest.

Netuší ovšem, jakou lavinu nepředvídatel-

ných okolností spustí, že vyvolá nejen

hněv pekla, ale hlavně Muribany, žárlivé

nevěsty samotného Lucifera...

PEKLO S PRINCEZNOU režie: Miloslav Šmídmajer

„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je

pastvou pro oči i pro duši.“ Když tahle

mluví o adaptaci jedné z nejoblíbeně-

jších dětských knížek současnosti sama

autorka předlohy, hodně to znamená.

Kate DiCamillo, která svým dobrodruž-

ným příběhem o malém myšákovi, tou-

žícím konat velké skutky, způsobila

celosvětový literární poprask, pevně

věří, že stejný zájem vyvolá i filmové

zpracování. Ocitáme se v kouzelném

království, které se chystá na každoroč-

ní polévkovou slavnost. Dlouhá řada

velmi nešťastných náhod ale způsobí

tragédii, která králi zlomí srdce, prin-

cezně Hrášce přivodí těžké osamění a

jejich poddané připraví o polévku. Do

odvolání. Když už se zdá, že krize

nemůže být krizovatější, narodí se

Zoufálek. Malý myšák s velkýma

ušima, který se zcela vymyká myšímu

společenství, protože – nebojí se koček

a pastí, knížky nežere, ale čte, sní o tom,

že se stane rytířem a navíc mluví s

lidmi, tedy s princeznou. Za všechny

tyto hříchy proti myšímu soužití musí

být po zásluze potrestán, a tak je uvržen

do temnoty, aby z ní vyjel jako rytíř v

blyštivé zbroji a v nouzi nejvyšší

zachránil život princezny a osud celého

království. Tedy pokud mu na to bude

jeho odvaha stačit.

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI      režie:Sam Fell, Robert Stevenhagen

PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA BUTTONA režie: David Fincher
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ÚTERÝ 10. ÚNORA

8.00      Alois a Vilém Mrštíkové 

Martin Františák

MARYŠA

Divadlo Polárka Brno
divadelní sál pro školy

Maryša chce Francka. Francek chce Maryšu. Fran-

cek je chudý a divoký. Maryša má rodiče. Rodiče

jsou bohatí. Rodiče znají vše. Rodiče chtějí dobro

pro svou dceru. Francek jde na vojnu. Rodiče Mary-

šu donutí ke sňatku s Vávrou. Vávra je bohatý a

tvrdý. Francek se vrací. Boj začíná.Maryša zavraždí

Vávru. Francek utíká. 

Strhující příběh moravského Romea a jeho sedlácké

Julie je stále častěji podobenstvím touhy po rebelii

mladé generace. Polárka je generační divadlo! I

dnes někde v dálce zuří válka, i dnes mnohým dětem

diktují rodiče životní cesty, i dnes se mladí utíkají k

zoufalým řešením. I dnes, a možná stále více, mládí

jedná tragicky.

Režie: Martin Františák

Konec představení asi v 10 hodin, přestávka

Vstupné 70 Kč

11.00    Alois a Vilém Mrštíkové 

Martin Františák

MARYŠA

Divadlo Polárka Brno
divadelní sál pro školy

Konec představení asi ve 13 hodin, přestávka

Vstupné 70 Kč

STŘEDA 11. ÚNORA

I. PŘEHLÍDKA TANEČNÍCH OBORŮ

ZUŠ OKRESU PROSTĚJOV

Pořádá ZUŠ. V. Ambrose v Prostějově
divadelní sál

ČTVRTEK 19. ÚNORA

19.00 Arnošt Goldflam

DOMA U HITLERŮ

Moravské divadlo Olomouc
jeviště za oponou mimo předplatné

Černá košer groteska z Hitlerovic
kuchyně.
Mohl se Hitler potkat v Brně na hlavním nádraží se

Stalinem? Co maže paní Goebbelsová dětem na

chleba? A nežije ještě dnes v Jižní Americe starý

malíř nápadně podobný bývalému führerovi? V šesti

jednoaktovkách z vůdcova života, plných černého

židovského humoru, se v titulní roli představí Dušan

Urban. 

Režie: Miroslav Ondra

Konec představení asi ve 21 hodin

Vstupné 150 Kč

OMEZENÝ POČET MÍST!!!

PÁTEK 20. ÚNORA

10.00 Arnošt Goldflam

DOMA U HITLERŮ

Moravské divadlo Olomouc
jeviště za oponou pro školy

Černá košer groteska z Hitlerovic
kuchyně.
Mohl se Hitler potkat v Brně na hlavním nádraží se

Stalinem? Co maže paní Goebbelsová dětem na

chleba?A nežije ještě dnes v Jižní Americe starý

malíř nápadně podobný bývalému führerovi? V šesti

jednoaktovkách z vůdcova života, plných černého

židovského humoru, se v titulní roli představí Dušan

Urban. 

Režie: Miroslav Ondra

Konec představení asi ve 12 hodin

Vstupné 70 Kč

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

ČTVRTEK 12. ÚNORA

19.00 Strakonický dudák aneb 

O naplněném snu 

režie Aleš Procházka

hrají: G. Veselá, K. Vejmělková, M. Dědoch,

V. Lužný, M. Ondra, O. Krátký a další členové

Divadla Point

STŘEDA 18. ÚNORA

19.00 Kabaret Gizela

Členové Divadla Point si připravili správným

směrem ujetou celovečerní show. Mimo jiné

uvedeme pilotní díl divadelního sitcomu

Divadélko Domeček.

ČTVRTEK 26. ÚNORA

19.00 Strakonický dudák aneb 

O naplněném snu 

režie Aleš Procházka

hrají: G.Veselá, K.Vejmělková, M.Dědoch,

V.Lužný, M.Ondra, O.Krátký a další členové

Divadla Point

Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostìjov

Doma u Hitlerů aneb Černá košer grotes-

ka z Hitlerovic kuchyně je šestiaktovkou

významného současného českého drama-

tika Arnošta Goldflama. V Moravském

divadle v Olomouci nastudoval hru tamní

dramaturg Miroslav Ondra. Městské

divadlo v Prostějově uvede inscenaci v

komorním prostoru na jevišti za oponou

ve čtvrtek  19. února v 19 hodin, o den

později v 10 hodin pak pro studenty

Gymnázia Jiřího Wolkera. 

„V Prostějově máme hned dva dobré důvo-

dy, proč představení uvést. Arnošt Goldflam

zde před lety působil v HaDivadle jako

režisér, herec a dramatik a také Miroslav

Ondra je Prostějovan. Po studiích divadelní

vědy zakotvil v olomouckém divadle,  Pro-

stějovu se však neodcizil,“ uvedla ředitelka

Městského divadla v Prostějově Alena Spur-

ná. Ondra je autorsky i interpretačně spjat s

místní studentskou muzikálovou tvorbou,

patří k výrazným osobnostem prostějovské-

ho divadla Point či klezmerové kapely Léta-

jící rabín. „Vyjmenovat všechny Ondrovy

umělecké aktivity je téměř nemožné,“ shr-

nula Spurná.

Mohl se Hitler potkat v Brně na hlavním
nádraží se Stalinem? Co maže paní Goeb-
belsová dětem na chleba? A nežije ještě dnes
v Jižní Americe starý malíř nápadně podob-
ný bývalému führerovi? Tyto hříčky rozvíjí

židovský autor Goldflam v šesti jednoaktov-

kách z vůdcova života plných černého

humoru. Humoru, který mrazí, neboť pointy

replik jsou krutou historickou skutečností.

Autor je nemusel vždy vyslovit, neboť

každý divák je zná už z hodin dějepisu. V

titulní roli exceluje Dušan Urban.        -eze-

Po dvouleté pauze  vystoupí v pondělí 2.

února v 19 hodin na scéně prostějovského

divadla cimbálová muzika Hradišťan

vedená uměleckým vedoucím Jiřím Pavli-

cou. Příznivci této nejznámější moravské

cimbálové kapely mají dosud v paměti výji-

mečný zážitek, jímž byl společný koncert

Hradišťanu se sibiřským souborem Altai

Kai, který Městské divadlo v Prostějově

uspořádalo v dubnu 2007 v rámci oslav

100. výročí Národního domu. „Aplaus ve

stoje tehdy skutečně nebral konce,“ připo-

mněla ředitelka Městského divadla v Pro-

stějově Alena Spurná.

„Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem s

vysokou uměleckou i interpretační úrovní,

nezvykle širokým žánrovým záběrem a netra-

dičním repertoárem, jehož inspiračním zdro-

jem se stal folklór,“ uvedla Spurná s tím, že

soubor  vedený Jiřím Pavlicou má v Prostě-

jově své stálé publikum.

Primáš a umělecký vedoucí Jiří Pavlica stojí v

čele Hradišťanu více než tři desítky let. Dra-

maturgie souboru čerpá z regionálních souvis-

lostí a všímá si lidového umění v jeho širším

geografickém a historickém kontextu. Způsob

práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí

Hradišťan k ojedinělým tělesům  nejen ve

svém regionu. Je častým hostem televizních

pořadů, domácích i zahraničních festivalů tra-

diční, alternativní, ale i vážné hudby, kde zís-

kal řadu ocenění. Častá je i spolupráce s roz-

hlasem a filmem a také s předními soubory a

sólisty různých žánrů. Hradišťan natočil více

než pětadvacet stěžejních zvukových nosičů  a

na mnoha dalších spolupracoval. Hradišťanu

tleskali diváci čtyř kontinentů. Mezi stálé sólis-

ty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David

Burda. 

Cimbálová muzika Hradišťan uvádí ročně

kolem 150 koncertů.  „Jsme rádi, že Prostějov

patří k místům, kam se tato cimbálovka

mimořádných kvalit  pravidelně a ráda vrací.

Má zde své stálé publikum, které dokáže vždy

nadchnout,“ sdělila ředitelka Spurná.       

-eze-

Černá košer groteska nahlíží 
do Hitlerovic kuchyně

Hradišťan se po dvou letech vrací 
do Prostějova

Foto archiv Moravského divadla 

Olomouc

Společnému koncertu Hradišťanu s Altai Kai aplaudovalo prostějovské  divadlo před

dvěma lety                                                                                         Foto Martin Zaoral



17

EXPOZICE GEOLOGIE 

A PALEONTOLOGIE     

Stálá expozice „Geologie a paleontologie

Prostějovska“ byla v prostějovském muzeu

otevřena v červnu roku 1995. Hlavní sna-

hou autorů expozice bylo poskytnout pou-

tavý pohled do geologické minulosti naše-

ho regionu od dob nejstarších (od pre-

kambria) až k nejmladšímu kvarteru. K

tomu jsme využili barev geologické mapy,

které charakterizují jednotlivé geologické

útvary (např. zelená silur, modrá devon,

žlutá neogén). Expozice představuje to nej-

lepší z muzejní geologické sbírky, ale také

materiál z nejnovějších geologických výz-

kumů.

Nejstaršími horninami jsou prekambrické

fylity staré víc než 600(!) mil. let. Výrazně

zastoupeny jsou v expozici některé útvary

prvohor - silur, devon, spodní karbon. Silur

v podobě černých grafitických břidlic s

graptolity se vyskytuje na Moravě na

jediné lokalitě - v Repešském žlebu u

Stínavy. V „modrém“ devonu se rázem

ocitneme na březích teplého tropického

korálového moře světoznámé paleontolo-

gické lokality Čelechovice na Hané. Spod-

ní karbon přináší stovky metrů mocná sou-

vrství drob, břidlic a slepenců.

Po uložení spodnokarbonských usazenin

došlo na Prostějovsku k prerušení mořské

sedimentace na dlouhé desítky milionů let.

Moře se sem znovu vrátilo v „nedávné“

geologické minulosti - přibližně před dva-

ceti mil. lety - v mladších třetihorách v

miocénu. Ve stupni baden se uložily štěrky,

písky, jíly, řasové vápence (lokality Určice,

Brus u Služína, Ondratice, Skalka, Kelčice

atd). Smutnou připomínkou „tvořivé“ čin-

nosti člověka je velké množství zkameně-

lin z dnes již zavezené lokality Slatinky. K

novým lokalitám miocénních řasových

vápenců, na kterých jsme prováděli geolo-

gický výzkum, patří Laškov, Hluchov, Dět-

kovice, Kelčice, Ptení, Otaslavice a další.

Nejmladším a nejkratším úsekem geolo-

gické historie Země je kvarter. Čtvrtohorní

usazeniny na Prostějovsku jsou čistě konti-

nentálního původu - spraše - těžené v čet-

ných cihelnách. V kvarterní části expozice

jistě zaujme kosterní materiál teplomilných

i chladnomilných zvířat, především pozůs-

tatky vymřelého zástupce slonů - mamuta.

ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE

V Muzeu Prostějovska se mohou návštěv-

níci seznámit  především s pravěkými ději-

nami regionu. Zastoupena jsou zde všech-

na pravěká období od starší doby kamenné

- paleolitu až po dobu římskou, tedy obdo-

bí, kdy naším krajem procházela vojska

římských císařů.

Z období staršího pravěku můžeme vidět

paleolitické pazourkové nástroje, neoli-

tické broušené sekery a nejstarší keramické

nádoby. Prohlédnout si můžeme i ukázku

drcení obilí na zrnotěrce z mladší doby

kamenné.

Eneolit, tedy pozdní doba kamenná, je

zastoupena nálezy z mohyl, které jsou v

Evropě dochovány pouze zde. V tomto

období se objevují také první předměty

z mědi, které máme zastoupeny v nálezech

z hrobů s keramikou šňůrovou a kultury

zvoncovitých pohárů.

Z doby bronzové si můžeme prohlédnout

rekonstrukci hrobu únětické kultury, bron-

zové zbraně a šperky nalezené v pokladech

bronzových předmětů, tzv. depotech.

Ze starší doby železné zde máme nálezy

z hrobů u Slatinek. Keltské období je

zastoupeno nálezy zbraní, šperků i kera-

mických nádob z oppida Staré Hradisko.

Z mladší doby římské jsou zde nálezy

z pohřebiště u Kostelce na Hané.

EXPOZICE HODINY, HODINKY      

Už devátým rokem nabízí Muzeum Prostě-

jovska návštěvníkům stálou expozici

„Hodiny, hodinky,” vytvořenou ze svých

vlastních sbírek. Podává přehled o vývoji

měření času od nejstarších dob do poloviny

20. století. Zahrnuje ukázky hodin stolních,

kapesních, nástěnných, sloupkových, ale

ukazuje i dva hodinové stroje věžní. Jed-

ním z významných základů muzejní sbírky

hodin byl dar továrníka Bruna Wintera,

který roku 1940 muzeu věnoval svoji roz-

sáhlou soukromou sbírku.

Zdroj: www.muzeumpv.cz 

MUZEUM PROSTĚJOVSKA PŘEDSTAVUJE STÁLÉ VÝSTAVNÍ EXPOZICE

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
– EKOCENTRUM IRIS POŘÁDÁ TYTO AKCE:

tvořivá dílna

Keramika: Nástěnné plastiky 

a obrázky

KDY: pondělí 9. února 2009 od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Výroba nástěnných plastik a obrázků z kera-

miky a volná tvorba drobných ozdob do

domácnosti. Poplatek 50 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

beseda

To nejlepší z Norska

KDY: čtvrtek 19. února 2009 od 17:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo

nám. 67, Prostějov  

Beseda s MUDr. Pavlem Navrátilem, CSc. o

přírodních krásách Norska. Beseda bude

doplněna promítáním barevných fotografií.

tvořivá dílna

Základy drátování

KDY: pátek 20. února 2009  od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Naučíme se základům drátování. Poplatek na

materiál 30 Kč za osobu. S sebou drobné

předměty, které si přejete odrátovat – hrníčky,

skleničky, kamínky, zajímavá dřívka apod.

tvořivá dílna 

Keramika: Nástěnné plastiky 

a obrázky - glazování

KDY: pondělí 23. února 2009 od 16:00 do

18:00 hod.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.

67, Prostějov  

Glazování nástěnných plastik a obrázků z

keramiky a volná tvorba drobných ozdob do

domácnosti. Poplatek 50 Kč za osobu.

Pracovní oblečení s sebou.

Akce finančně podpořilo
Město Prostějov a

Ministerstvo životního prostředí v rámci
společného programu SSEV Pavučina 

a ČSOP Národní síť středisek ekologické
výchovy

Pobočka České křesťanské akademie 
v Prostějově v únoru 2009 pořádá:

pátek 6. února 2009 v 17.00 hodin
přednáška: KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA ZLO V DNEŠNÍM SVĚTĚ?    
přednáší : PhDr. Zbyněk  GALVAS
kde:       v sálku fary Církve československé husitské,

Demelova 1, v Prostějově ( II. patro )  

pátek 13. února 2009 v 17.00
literárně-hudební pásmo: TICHO    
Juraj Jordán Dovala představí svou knihu úsměvných meditací Ticho.
Čtení bude prokládat svými písněmi. Po čtení beseda. 
Juraj Jordán Dovala (1974) – kněz Církve československé husitské, spi-
sovatel, publicista a písničkář. Je předsedou České křesťanské akade-
mie v Hodoníně a předsedou Literárního kruhu autorů Hodonínska.

Srdečně zvou pořadatelé
Miloš Košíček, farář CČSH a předseda ČKA v  Prostějově

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

PROGRAM NA ÚNOR 2009:

HUDEBNÍ OBOR:

1. února 2009 v 17.00 hod. v sále MD 

Slavnostní koncert Dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose – viz str. 18

Okresní kola soutěže ZUŠ – sál ZUŠ

12.2.2009  Sólový a komorní zpěv 

17.2. 2009 Dřevěné dechové nástroje

TANEČNÍ OBOR:

11.2. 2009 Okresní kolo přehlídky TO – sál MD 

VÝTVARNÝ OBOR :

Galerie Linka – únor 2009

Výstava prací žáků ze třídy p.uč. Z. Davidové 
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Společenský dům Eden Dům služeb Vrahovická 83

NEDĚLE 1. ÚNORA

17.00  DECHOVÝ ORCHESTRZUŠ    

V. AMBROSE V PROSTĚJOVĚ

Slavnostní koncert k 5. výročí založení orchestru.

Vedoucí souboru: Rudolf Prosecký

Vstupné 80, slevy 40 Kč

-divadelní sál pro veřejnost

PONDĚLÍ 2. ÚNORA

10.00  DECHOVÝ ORCHESTRZUŠ    

V. AMBROSE V PROSTĚJOVĚ

Slavnostní koncert k 5. výročí založení orchestru.

Vedoucí souboru: Rudolf Prosecký

Vstupné 50 Kč

-divadelní sál pro školy

PONDĚLÍ 2. ÚNORA

19.00 HRADIŠŤAN

Umělecký vedoucí Jiří PAVLICA

Vstupné180, 200, 220 Kč

-divadelní sál mimo předplatné

PÁTEK 27. ÚNORA

19.00 PRAGUE BASSON BAND

Fagotový soubor

Umělecký vedoucí Václav Vonášek

Vstupné 120 Kč

-přednáškový sáll 6. abonentní koncert

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

PÁTEK 13. ÚNORA

PÁTEK 27. ÚNORA

20.00 Taneční večer  

– k tanci a poslechu hrají manželé Vykoukalovi

Vstupné: 60,- Kč

Kulturní klub DUHA   Školní 4, Prostějov, tel.: 582 340 507

SOBOTA 21. ÚNORA

20.00 OLDIES PÁRTY 

– 80. A 90. LÉTA

diskotéka pro střední generaci (vstupné 70Kč)

NEDĚLE 22. ÚNORA

16.00 ZADÁNO PRO STARŠÍ 

A POKROČILÉ 

- taneční večer s živou muzikou. Hraje Karel Weiser.

16.00 - 21.00. Vstupné 50 Kč.

Bližší informace a závazné objednávky 

na tel.: 608 421 853 více na www.freedance.cz

Apollo 13   Barákova 12, PV

PÁTEK 6. ÚNORA

21.00 TECHNOX

Dj´s: KAISERSOZE, ALLEKI & KOBYLKA,

EXLAR...

SOBOTA 7. ÚNORA

19.00 MUTATION CADAVERIC 

PARTY vol.6,66 

MACERACE - KŘEST CD PATHOLOGIE!!! (gore

grind - Prostějov).

OLD THRASH TITANS (revival - Slayer, Sepultura,

Metallica... - Morkovice).

DEMENTED RETARDED ( grind core - Olomouc).

MY FUNERAL ( HC EMO metal - Bystřice pod Hos-

týnem ).

SPASM ( Drum´n´Bass gigolo gore grind - Přerov).

PSYCHOPATIC SADISM ( grind core - Hodonín).

Vstup: 70,-

KAŽDÝ 30. vstup ZDARMA!!!

PÁTEK 13. ÚNORA

21.00 Sounds of the Grave 2009 

FROM BEYOND /brutal doom, Prostějov/, AMOR-

TEZ /black metal, Brno/, NO FUTURE /metal, Pro-

stějov/, ATTACK OF RAGE /grind grind grind, Slo-

vensko/, FATALITY /death metal, Hrušovany u Brna/.

Vstup: 70,-Kč.

SOBOTA 14. ÚNORA

21.00 Už jsme doma 

Po dvou letech opět v PV. Od letošního roku UJD

angažovali po delší době opět dechový nástroj. Na

trubku hraje Adam Tomášek z Příbrami. UJD se vra-

cejí ke svým stylotvorným kořenům, kdy byl pro ně

dechový nástroj typický. 

Otevřeno od 19.00, odlet 21.00

REZERVACE! - Vstup 130,-Kč

SOBOTA 28. ÚNORA

20.00 KLEMENTŮV VÍTĚZNÝ 

ÚNOR

Tradiční oslava významného dne v dějinách (nejen)

kapely KLEMENTŮV LAZARET!!!

Nastane násilné potlačení svobody a přechod od

demokracie k totalitě (oficiálně socialistické spole-

čnosti) pod vedením Klementova Lazaretu usměrňo-

vané z řad publika....

Stejnokroje vstup ZDARMA!!!

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

uvádí  

Komorní recitál Báry Basikové

čtvrtek 19. února 2009 v 19. 00 hod. Vstupné: 200, Kč

Předprodej: 582 333 003, produkce.sdpv@centrum.cz, www.sdpv.cz 

Bára Basiková: ROCKOVÁ DRAČICE S KOMORNÍ TVÁŘÍ

Výzva pro dramatické, 
hudební soubory, umělce atd.

Dejte o sobě vědět 
prostějovské veřejnosti! 

Kontaktujte nás na e-mailu
pro@pv.cz

Kolik podob, tedy těch muzikantských,

má vlastně excelentní zpěvačka Bára

Basiková? Mezi tím vším, čím se v hudeb-

ním světě proplétá, by se asi dalo jenom

těžko říct, která je ta pravá. Každému se

totiž s tímto jménem vybaví docela jiné

spojení, které ho v daný okamžik něja-

kým způsobem oslovilo.

Spíš asi ti, pro něž je už nějaký ten pátek roc-

ková hudba součástí života, si vzpomenou

na polovinu 80. let, kdy se zčistajasna vyno-

řilo ‚cosi‘. V okamžiku, kdy dostala mladič-

ká Bára Basiková od kytarového mága

Michala Pavlíčka lano do rockové mystiky

jménem Stromboli, však už nebyla na pódiu

úplným nováčkem. Spolu s Precedensem

Martina Němce sice dozrávala v poněkud

jiném žánru, přesto její spojení se Stromboli

uhodilo tehdy jako blesk z čistého nebe. 

Její muzikantský život je protkán novými

cestami a návraty k tomu, co kdysi opravdu

stálo za to. Stejně, jako se po letech vrátila

opět k Precedensu, jehož muzika už také

doznala dalšího vývoje, tu a tam si ve spoje-

ní s novou kapelou Michala Pavlíčka užije, a

posluchači rozhodně taky, časů právě asi v

její kariéře zlomových Stromboli. Přesto se

už na začátku 90. let stala hvězdou vůbec

prvního muzikálu uvedeného na české scéně

– Jesus Christ Superstar v úžasné roli Máří

Magdalény. Po ní následovaly další skvělé

muzikálové role, až třeba po Obraz Doriana

Graye, jehož autorem nebyl ni kdo jiný, než

samozřejmě opět Michal Pavlíček…

Před spoustou let vychází také její maličko

kontroverzně přijímaná knížka Rozhovor s

útěkem, která mimochodem i dnes stojí za

přečtení. Kdo si ovšem celá léta až doteď

láme hlavu otázkou, kde v takové drobné

ženě, která při hovoru mluví docela tiše a

klidně, se bere tak úžasný hlas a energie, nej-

spíš odpověď jenom tak nenajde. Nicméně

to všechno, co bylo shora popsáno, se roz-

hodla Bára popřít. Ve čtvrtek 19. listopadu se

představí Prostějovu ve svém komorním

recitálu. Co si pro tuto svoji podobu na

posluchače připravila, bude asi překvapením

až do okamžiku, kdy ve Společenském

domě dozní její vystoupení. Kdo má prostě

pro Báru Basikovou slabost, vůbec mu

nezáleží, jestli je zrovna tou rockovou drači-

cí, muzikálovou hvězdou, či tajemnou Gre-

gorianou. Určitě i její komorní tvář bude mít

svoje kouzlo. O tom není žádných pochyb.  
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Kavárna ND Vojáèkovo n. 1, PV

OD ČTVRTKA 8. LEDNA

Portréty v klobouku - členové Klobou-

kového klubu očima Boba Pacholíka

Výstava fotografií

Výstava se koná s finanční podporou Okrašlovacího

spolku města Prostějova, o.s. Fotografie budou k vidě-

ní do 4.3. 2009 v kavárně ND.

Muzeum Prostějovska nám. T.G.M. 2, PV

Špalíèek    Uprkova 18, PV

DO KONCE ÚNORA

Výstava prací žáků ze třídy 

paní učitelky Z. Davidové

Galerie Linka Kravaøova 14, PV

OD PONDĚLÍ 9. ÚNORA

Václav Ševčík – „KRESBY“ 

Vernisáž: 9.2.2009 v 17.00 hodin.

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

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

projekcích a večerních klubových akcích. Výstava potrvá

do 4. 3. 2009.

KK Duha        Školní 4, PV

Galerie S, SOU obchodní,

E. Husserla 1 

pořádá výstavu 

„ADRA V KENI, KEŇA 

V PROSTĚJOVĚ“. 

Výstava potrvá do konce února.  

Atelier modrý Anděl

- Keramika pro dospělé - úterý

17.30-19.45, čtvrtek 16.30-18.00,

malba, kresba pro dospělé - pondělí

18-20.15, fotokroužek do 20 let -

čtvrtek 16.30-18.00, výtvarka - kera-

mika děti - úterý 16-17.30. 

ZÁPIS na II. pololetí se koná

29.1.2009 od 16.30 hodin.

Zahajujeme intenzivní kurz 
přípravy na talentovky.

GALERIE 2002 - grafika

- Pořádá internetová prodejní galerie

Foyer MD Vojáčkovo nám 1, PV
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V našem seriálu jsme dospěli k

souhvězdí, které bylo před 5 000

lety velmi důležité. Tehdy totiž

průchod Slunce tímto souhvězdím

signalizoval začátek jara, neboli

tzv. jarní bod se tehdy nacházel

právě v tomto souhvězdí. Protože

však planeta Země vykonává

celou řadu pohybů, stačil se jarní

bod dodnes „přestěhovat“ hlubo-

ko do souhvězdí Ryb. Zobrazení

tohoto zvířetníkového souhvězdí

nacházejí archeologové i na těch

nejstarších nálezech. Z celého

zvířete se však nachází na obloze

jenom jeho hlava a plece. Při-

bližme si důvod. A tentokráte jím

bude žena …

Fénický král měl nejen početná

dobytčí stáda, ale také krásnou

dceru jménem Európa. Na ni

dostal zálusk sám mocný Zeus.

Aby Európu získal rozhodl se pro

její rafinovaný únos. Proměnil se

v býčka výjimečného nejenom

svou krotkostí hraničící až s přítul-

ností, ovšemže jenom k Európě,

ale i bílou barvou. Stal se tím

nepřehlédnutelným a Európa si jej

skutečně oblíbila. Po čase se

dokonce rozhodla k projížďce  na

jeho hřbetě.  To ale neměla dělat!

Na to totiž býček respektive Zeus

čekal. Hupsnul i s vysněnou krás-

kou do moře a plaval a plaval s ní

až  na Krétu. A jelikož během

plavby vyčnívala z vody z celého

býčka jen jeho hlava a plece, tak

na správném místě hvězdné oblo-

hy by měla vaše fantazie vykreslit

právě tuto zvířecí část. Oko býka

tvoří nejjasnější hvězda tohoto

souhvězdí -  Aldebaran.

Souhvězdí Býka zdobí zimní

hvězdnou oblohu. Při pozorování

pouhýma očima upoutá samo-

zřejmě nejjasnější hvězda tohoto

souhvězdí, již zmíněný obří oran-

žový Aldebaran, vzdálený šedesát

světelných roků. Ve stejném sou-

hvězdí je i velmi známá skupina

hvězd, hvězdokupa M 45 – Ple-

jády (řecky holubice, u nás se vžil

název Kuřátka), vzdálená přes

400 světelných roků, která může

posloužit i jako test kvality lidské-

ho zraku. Pozorovatel při sledo-

vání této hvězdokupy by v ní měl

zdravýma očima napočítat mini-

málně šest hvězd. Použijte daleko-

hled a v závislosti na jeho zvětše-

ní můžete v popisovaném místě

rozlišit i přes sto hvězd. To však

není jediná hvězdokupa v sou-

hvězdí Býka. Poblíž hvězdy Alde-

barana lze vyhledat další hvězdo-

kupu jménem Hyády tvořenou

stovkami hvězd a vzdálenou od

nás více než 120 světelných roků. 

A na závěr se zmíníme o téměř

legendárním útvaru v souhvězdí

Býka, o M1 – NGC 1952 - Krabí

mlhovině, vzdálené 6500 světel-

ných roků. V jednom z býkových

rohů lze spatřit tento pozůstatek

supernovy jejíž vzplanutí bylo v

roce 1054 pozorováno po dobu 23

dnů z Číny, dokonce i na denní

obloze! Mlhovina (na malém
snímku) byla pojmenovaná krabí

podle náčrtku irského astronoma

lorda Rosse, který ji pozoroval v

roce 1844.   Jiří Prudký

2. DÍL SERIÁLU O SOUHVĚZDÍ: BÝK  (TAURUS, TAU) 

110 let Městské knihovny v Prostějově - současnost
Po vytvoření, nebo spíše obnove-

ní původní a tradiční Městské kni-

hovny 1. září 1998,  knihovna

nebyla nadána regionálními funk-

cemi, jak se ještě do 25. srpna toho

roku předpokládalo, ale stala se

čistě městskou institucí. Toto

období je poznamenáno dobrými

vztahy se zřizovatelem, korektním

jednáním s metodicky řídícím

útvarem a pozvolným a plynulým

rozvojem knihovnických a infor-

mačních služeb. Výkonem regio-

nálních funkcí jsme byli pověřeni

v souvislosti s novým knihovním

zákonem 257/01 Sb. Vykonáváme

je pro téměř všechny obce  Prostě-

jovska, tedy pro 112 obcí.

Knihovna pracuje od počátku

roku 2004 v systému Clavius, je

plně automatizována, poskytuje

občanské informace v nejširším

rozsahu, spolupracuje s Infor-

mačním centrem neziskových

institucí, Ministerstvem zahranič-

ních věcí, řadou tuzemských i za-

hraničních knihoven. Knihovna je

institucionálním členem SKIP –

Svazu knihovníků a informačních

pracovníků.

Pro uživatele je nepravidelně

vydáváno Knihovnické čtení a od

o roku 2001 i edice nazvaná Pro-

stějovská knižnice. Je také vyda-

vatelem kulturní revue Štafeta,

ktrá v našem městě vychází, a to

bez přerušení, již plných čtyřicet

let.

Knihovna každoročně pořádá

nějaký seminář věnovaný práci

knihoven, např. s pubescentní

mládeží, se zdravotně  postiže-

nými uživateli. Tyto akce  mají

celostátní význam.

Vypadá to, jakoby žádné problé-

my nebyly, nebo byly na mizivé

úrovni. Existuje jeden velký a

zásadní problém, to je problém

prostor. V budově z roku 1823,

neschopné rozšíření, nelze služby

rozvíjet do nekonečna. Od 1. červ-

na 2006 se dětské oddělení přestě-

hovalo ze zámku do budovy

Vápenice 9. V zámku sídlilo od

léta 1968. -MQ-

EX LIBRIS prostějovské Městské knihovny

Ne každá knihovna má svoje

exlibris. Bylo to výsadou, či

koníčkem milovníků knižní grafi-

ky a milovníků knih. Prostějovská

knihovna však svoje exlibris má.

Na starším knihovním fondu je

stále přítomno. Kdo je jeho auto-

rem a jak vzniklo? Na to odpoví

přítel knihovny pan Josef Dolívka. 

Ze zápisu knihovní rady z 10.

února 1926 se dovídáme, že rada

požádala zdejší kina Atlas, Palla-

ce, Lido-bio a Městské kino o pro-

mítání reklamy, o kterou byl

požádán místní výtvarník Richard

Kaňák. Avšak na schůzi knihovní

rady 10. března 1926 se vše změ-

nilo. Reklamu pro kina - koloro-

vané diapositivy - slíbil zhotovit

Klub fotografů amatérů, vedený

učitelem Coufalem. Richard

Kaňák pro knihovnu zhotovil

Exlibris, který se radě velmi líbil a

bylo rozhodnuto zadat zhotovení

dvou štočků Polygraphii v Brně v

rozměrech 8 x 12 a 6 x 9 cm.

Podle zápisu knihovní rady ze dne

14. dubna 1926 zjišťujeme, že za

zhotovený návrh exlibris bude R.

Kaňákovi vyplacen honorář 250,-

Kč. Exlibris je proveden perem.

Ve středu obrazce jsou černé kon-

tury prostějovských věží a okraje

jsou ornamentálně zdobeny. Ve

středu vrchního okraje je znak

města a v dolním nápis: Z knih

veřejné  knihovny města Prostějo-

va. Exlibrisy byly vylepovány do

knih v majetku knihovny.

Richard Kaňák 1883 - 1936 byl

autodidakt. Vyučil se v tiskárně

Jana Kraváka. Měl talent. Kreslil

diplomy a výstavní plakáty. Pra-

coval v několika tiskárnách v Pro-

stějově, Boskovicích, Kroměříži a

Uherském Hradišti. Pustil se i do

řemesla malířského - maloval

kulisy v prostějovském dělnickém

domě. Později se věnoval i knize.

Maloval obrázky do dětských

časopisů a knih, ilustroval pohád-

kové knihy vydávané F.C. Žup-

kou, ředitelem veřejné knihovny.

Po 110 letech oficiální existence

městské knihovny opět stojíme na

velkém rozcestí. Odtud vede řada

různých cest. Může to být cesta

balzacovská, nebo dickensovská,

konkrétněji  vyjádřeno, může to

být cesta Ztracených ilusí, nebo

Nadějných vyhlídek. S obojími

cestami má prostějovská knihov-

na a její  pracovníci bohaté zkuše-

nosti. -MQ-

Návrh na novou budovu měst-

ské knihovny na hlavním pro-

stějovském náměstí - 20. léta

XX. století
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19. 2. V 18. 00 HODIN PŘEDNÁŠKA „FRITZ ZWICKY ANEB ENFANT TER-

RIBLE ASTRONOMIE 20. VĚKU.“

Fritz Zwicky (1898 - 1974) vymyslel termín supernova a s předsti-

hem několika desetiletí předpověděl existenci neutronových hvězd,

temné hmoty i praktického využití gravitačních čoček. Velké zásluhy

měl i při vývoji raketových motorů během 2. světové války. Byl

vášnivým alpinistou, demokratem a vynálezcem. Byl člověkem, k

němuž nikdo v jeho okolí nezůstal lhostejný a o němž dodnes koluje

řada podivuhodných a kontroverzních historek. Přednáška bude

doplněna dosud nepublikovanými fotografiemi z rodinného archivu.

Přednáší: Mgr. Jiří Holuša (*1964), pracovník Hvězdárny a planetária Johanna Palisy,

VŠB - TU Ostrava, tel. 596 994 958, e-mail: Jiri.Holusa@vsb.cz. V planetáriu se zabývá

zejména tvorbou pořadů, po přechodnou dobu se živil i překlady z angličtiny, přeložil dvě

knihy z ekologie. Mezi jeho záliby patří příroda, hory a horská i silniční cyklistika.

Vstupné 20 Kč.

23. 2. – 1. 3.  PRÁZDNINOVÝ 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

pořadů, včetně pohádek pro děti, každé odpoledne ve 14. 00 hodin pozorování Slunce.

Nutnou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha. Každý večer  v 18. 30

hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy. Ve středu navíc i v 17. 30 hodin. Nut-

nou podmínkou pro konání pozorování je bezmračná obloha. Každý  večer od 18. 30

hodin na pozorovatelské praktikum pro členy klubu GEMINI. Nutnou podmínkou pro

konání praktika je bezmračná obloha. V neděli od 15. 00 hodin soutěž pro děti.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

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

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 14. 00 do 15. 00 hodin. 18. 2. přestupuje Slunce ze

znamení Vodnáře do znamení Ryb.

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY se

konají každé pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 19. 2. – večerní přednáška) i o  celém

ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 18. 30 do 19. 30 hodin a každou středu od 17. 30

hodin. 

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

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

III. PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ

(5 – 11 let) –  SLUNEČNÍ SOUSTAVA

23. 2. V 10. 00 HODIN – CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL. Následuje povídání o Slunci nej-

bližší planetě, o Merkuru. 

24. 2. V 10. 00 HODIN – POVÍDÁNÍ O ZEMI. Pořad o planetě Zemi, o čtyřech ročních

obdobích, o změnách v přírodě a dětských zábavách a hrách ve všech ročních obdobích.

Vše doplněno obrázky a básničkami Josefa Lady.

25. 2. V 10. 00 HODIN – KOMETA ŽANETA. Následuje povídání o kometách a o pla-

netách zmíněných v pohádce, Venuši a Jupiterovi.

26. 2. V 10. 00 HODIN – O PRINCI SATURNOVI A JEHO PRSTÝNKU. Pohádka

věnovaná nejkrásnější planetě sluneční soustavy.

27. 2. V 10. 00 HODIN – STALO SE NESTALO. Pohádka seznámí s planetami sluneč-

ní soustavy.

23. – 27. 2. VE 13. 30 A V 15. 30 HODIN, DÁLE I KAŽDOU ÚNOROVOU STŘE-

DU V 15. 30 HODIN, STALO SE NESTALO

Pohádka o zraněném Tomášovi a jeho pohádkové noční pouti s planetami. Následuje

povídání o planetách sluneční soustavy. Vstupné 10 Kč, rodinné vstupné pro dvě dospělé

osoby a dvě děti 20 Kč.

1. 3. V 15. 00 HODIN NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 2008/9 „SLUNEČ-

NÍ SOUSTAVA“ – PLANETY

Soutěži bude předcházet povídání o planetách. Děti si prohlédnou modely planet a telluri-

um. 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 únorových

setkání bude seznámení se sluneční soustavou. Pololetní klubový poplatek 100 Kč.

XXXVII. ROČNÍK KLUBU GEMINI

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

poznání základů astronomie, osvojení práce s dalekohledem a počítačových programů

z astronomie. Termíny setkání členů klubu: 5., 12. a 26. 2. v 16. 30 hodin teoretické lekce

v přednáškovém sále, 27.  a 28. 2. v 18. 30 hodin pozorovatelské praktikum u dalekohle-

dů, 19. 2. v 18. 00 hodin přednáška. Jednorázový poplatek na školní rok činí 100 Kč a platí

se předem, nejpozději při první návštěvě klubu.

VÝSTAVY

MILNÍKY KOSMONAUTIKY

Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE

ZEMĚ NAŠE PLANETA.

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

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

Změna programu vyhrazena.

Mezinárodní rok astronomie byl vyhlášen při příležitosti 400. výročí prvního užití dale-

kohledu k astronomickým účelům. Učinil tak Galileo Galilei, který jím mj. pozoroval

Měsíc, Venuši a její fáze, Jupiter a jeho měsíce, Saturn s prstenci, očima nepozorova-

telné hvězdy. To vyvolalo revoluční změny v nazírání na postavení Země ve vesmíru.

Renesanční astronom, fyzik a filozof Galileo Galilei se narodil v Toskánsku v roce 1564.

Jeho spisy o koperníkovském heliocentrismu zapříčinily vleklé spory s římskokatolic-

kou církví, které vyústily v inkviziční proces a doživotní domácí vězení. V něm Galileo

oslepl a v roce 1642 zemřel. Je pohřben v bazilice Santa Croce ve Florencii s největší

pravděpodobností spolu se svojí dcerou - řádovou sestrou Marií Celeste.

Mezinárodní rok astronomie vyhlásilo UNESCO a jeho průběh na celosvětové úrovni

koordinuje Mezinárodní astronomická unie. Mezinárodní rok astronomie nemá být jen

oslavou astronomie a jejího přínosu společnosti a kultuře, ale předpokládá se, že povzbu-

dí celosvětový zájem i o vědu obecně. Záměrem aktivit astronomů je přiblížit astronomii

široké veřejnosti, zejména mladým lidem a to např. vytvářením příležitostí k setkání s

astronomy a k pozorování oblohy dalekohledy. Další náměty obsahují také spuštění astro-

nomického blogu, v němž by astronomové denně vysvětlovali zájemcům nejnovější obje-

vy. Speciálním programem Všeobecné poznání (Universal Awareness - UNAWE) chce

Mezinárodní astronomická unie vzbudit zájem o astronomii u dětí a pomoci jim k lepšímu

porozumění světu. Veřejnost celého světa se tedy může těšit na celou řadu nabídek v celém

průběhu roku 2009. Jednou z nich je např. jeden den s hvězdárnami světa, kdy světové

observatoře budou v průběhu vybraných 24 hodin přenášet noční obraz svých dalekohle-

dů a předávat tak štafetu přímého přenosu dalším a dalším podle toho, kde bude právě noc. 

U nás si kromě výročí spojeného s využitím dalekohledu připomeneme ještě jednu histo-

rickou událost. V roce 2009 totiž uplyne 400 roků od vydání díla Astronomia Nova od

Johannesa Kellera, který několik roků působil i v Praze a to na dvoře císaře Rudolfa II.

V Praze také formuloval dva ze tří Keplerových zákonů.  -jp-

Prostìjovská hvìzdárna v mìsíci únoru tel. 582 344 130 

MEZINÁRODNÍ ROK ASTRONOMIE 

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

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

tel. 602364868 tel.602364874

MC Dvořákova MC Sídliště svobody

Jarní prázdniny v MC Cipísek

23.2.-27.2.- omezený provoz

MC Dvořákova: otevřeny herny pro rodiče s dětmi dle běžného rozpi-

su, neprobíhají kroužky (MC sídliště Svobody: zavřeno)

Volná místa: Angličtina pro rodiče s hlídáním 

st 8.30-9.15 MC sídl. Svobody (věční začátečníci), čt 8.30-9.15 MC

Dvořákova (pokročilí)

Mimi-klub - kurzy,přednášky a besedy pro

nastávající a čerstvé maminky s dětmi 

do 1 roku

středa 12.30-14.30, MC Dvořákova – na Mimi-klub je potřeba při-

hlásit se předem

Znaková řeč pro batolata, Baby masáže - termín kurzů bude

upřesněn po jeho naplnění, přijímáme přihlášky na obou

pracovištích MC

Hopsánky a zpívánky s miminky

MC sídliště Svobody každý čtvrtek 11.00-12.00

Laktační poradna

pondělí, středa, pátek 16.00-17.00 MC sídliště Svobody- pouze po telefonické

objednávce, laktační poradkyně Jana Dvořáková, tel.732 531 170 půjčování

odsávaček mateřského mléka a pomůcek na kojení na obou pracovištích MC

po telefonické objednávce

Kreativní večer pro dospělé – Gelové svíčky 

středa 11.2. od 18.00 v MC Dvořákova, přihlášky v MC

Klub dvojčat - termín dle domluvy

Hledáme aktivní rodiče dvojčat pro vedení klubu dvojčat a vícerčat!

Vyhlášení soutěže 

Výtvarný obor ZUŠ V. Ambrose Prostějov vyhlašuje

fotografickou soutěž pro žáky prostějovských základ-

ních a středních škol a výtvarného oboru ZUŠ

na téma: 

1) Hudba   2) Fandíme

Věkové kategorie :

1. kategorie do 15 let, 2. kategorie nad 15 let. 

Práce v rozměrech 20 x 30 cm a větší, označené, 

podepsané odevzdejte do 15. května 2009.

Další informace a konzultace na tel. 582 351 752 

s paní učitelkou Z. Davidovou. 

Dne 15. ledna 2009 byli v obřadní síni prostějovské radnice

slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy

města Prostějova tito noví občánci města Prostějova:

Lukáš Zatloukal

Izabela Gáborová

Viktorie Janasová

Jaroslav Jásek

Dominik Zdráhal

Eliška Bednářová

Lukáš Skýpala

Elen Navrátilová

Jindřich Frondl

Petr Vylíčil

Lukáš Petričko

Matěj Zlámal

Sára Charlotte 

Hudečková

Matěj Pohludek

Šimon Krečmer

Ondřej Lipovský

Ondřej Brandecký

Jaroslav Maňák

Gianluigi Ortolano

David Klimeš

Tobiáš Ochman

Amálie Švalbová

Simona Tomášková

Vanessa Karasová

Jan Chadraba

Tereza Macháčková

Štěpán Hanák
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BlahopřejemeBlahopřejeme
v měsíci lednu své jubileum oslavili:

Marie Fujáková, část Domamyslice, Jiřina

Koblihová, Milada Majerová, Verona

Pohlodková, Helena Petečuková, RNDr.

Boris Vystavěl, Marie Řičánková, Jarmila Dosedělová,

Radomír Kulíšek, Marie Čepelová, část Krasice, Olga

Švarcová, Bohumil Sobota, Jiří Sonnevend, Oldřich

Stejskal, Věra Tymová.

Miroslav Řepka, Ing. Miroslav Pokorný,

Josef Procházka, část Domamyslice, Jan

Soldán, část Čechovice, Libuše Valento-

vá, Marie Kukulová, Zdeněk Kolařík, Marta Kőhlerová,

Anežka Theiberová, Marie Zedníčková, Pavel Dvořák,

Miloslav Cit, Agnesa Vlasková, Blažejka Směšná.

Anna Kleinerová, Jana Veselá, Milada

Třísková, Emilie Kyselová, Vlasta Valen-

tová, Waldemar Broda, Věra Otevřelová,

Marie Janálová, Josef Hrdý, Libuše Ruthová, část

Vrahovice, Libuše Daňková, Vlastislav Všetička, část

Krasice, Ing. Oldřich Novotný.

Květoslava Zaoralová, Jiřina Kapounko-

vá, Emília Macháčková, František Pro-

cházka, Jan Sonnewend, Marie Barto-

šíková, Marie Tomková, část Vrahovice, JUDr. Josef

Šindelář.

Marie Čížková, část Čechovice, Miroslav

Hejduk, Eliška Dočkalová, Aloisie

Navrátilová, část Vrahovice, Anežka Spi-

chalová, JUDr. Vojtěch Komárek, část Čechůvky.

Vít Mazal, část Čechovice, Růžena Matu-

šů.

Olga Zatloukalová

70

75

85

90

92

98

80

Tento sborník je věnovaný odkazu čtyř

generací rodiny Štégerů - Františku

Stegerovi (1838 – 1907), Karlu Stégero-

vi (1874 – 1956), Bohumilu Štégerovi

(1908 – 1985) a Olze Nimmerfrohové

rozené Štégerové (1933 – 2007), žijících

v Tovačově a Kojetíně. Knihu vydal

Městský úřad Tovačov a Region Věro-

vany v prosinci 2008. Jeho editorkou je

prostějovská muzikoložka PhDr. Ingrid

Silná Ph.D. 

Čtenář v této knize nalezne v souvislosti

osobnostmi rodiny Štégerů zajímavé, po-

učné a obsahově rozmanité příspěvky.

Jedná se např. o historii jejich rodu a vzpo-

mínky pamětníků na členy této rodiny (dr.

F. Hýbl, A. Indrák, A. Šálek a J. Klos)

nebo studie z různých oblastí umění, lid-

ských činnosti a povolání, např. témata

věnovaná kronikářství, archivnictví (dr. J.

Lapáček), školství (Mgr. J. Klímová), lite-

ratuře (doc. dr. F. Všetička), hudbě (dr. I.

Silná), vojenství (J. Jemelka); nechybí ani

příspěvky věnované historii Sboru dobro-

volných hasičů v Tovačově (Mgr. A. Hav-

lin) a místopiscům a vlastivědným pracov-

níkům z okolí Prostějova (dr. H. Bártko-

vá). Dále jsou zařazeny ukázky z literár-

ního díla K. Stégera a B. Štégera - povíd-

ky a pohádky, některé dosud nepubliko-

vané. Tímto svým různorodým tematic-

kým obsahem má sborník schopnost oslo-

vit širší spektrum čtenářské veřejnosti.

Kniha má navíc nevšední grafickou úpra-

vu – vkusné a nápadité ilustrace zde

vytvořila Mgr. Hana Kremplová. -is-

VYŠLA NOVÁ KNIHA – 
„SÁGA RODU ŠTÉGERŮ“

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 
ČTVRTEK 19. ÚNORA

9.30 JÍDELNÍ RITUÁLY – OD 

PRAVĚKU AŽ PO DNEŠEK

Pár jmen, která se vyskytují v kredencích a

spížích  - vzpomínáte? Magdalena Dobromila

Rettigová, Anuše Kejřová, M. Janků - Sandt-

nerová,  Joža Břízová - a ještě bychom mohli

najít spousty jiných. Ale recepty tentokráte

Tetín 1, Prostějov, tel. 582 360 295 

nabízí všem zájemcům 

příjemná a zajímavá setkání v rámci

AKADEMIE SENIORŮ

Termín Hod. Tématické zaměření setkání Lektor

3.2.2009   14.00 Léčivé rostliny, tinktury Mgr. Podhorná

úterý Přednáška, poradna, prodej výrobků.

10.2.2009 14.00 Setkání s osobnostmi  Prostějovska: 

úterý  I. Umělecký řezbář: Mistr Miroslav Srostlík 

a jeho životní cesta.

17.2.2009  14.00 Proč používat doplňky stravy? J. Krejčí

úterý   Ambrotose – nový vědecký objev.

24.2.2009 14.00 VIA BRUNENSIS.   Mgr. P. Moš 

úterý Pamětihodnosti, archeologická  Muzeum PV 

naleziště… na cestě z Prostějova do Brna.

nebudou náplní naší přednášky. Na jídlo a ri-

tuály kolem něj v průběhu staletí se podíváme

s historikem Mgr. Pavlem Mošem. 

Vstupné: Pololetní průkazka: 100,- Kč; (bez

pololetní průkazky): 30,-Kč.

Kulturní klub DUHA, Školní 4, 

Prostějov

VZDĚLÁVACÍ  A SPOLEČENSKÁ AKCE
ČTVRTEK 19. ÚNORA

14.00 POVÍDÁNÍ O JEDNÉ ULICI 

A LIDECH V NÍ.

Vypráví: Jana Zikmundová

Pořádá: SVAZ DŮCHODCŮ, místní organiza-

ce Prostějov 

Přednáškový sál Národního domu, 

Prostějov
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JAN KOBLER PŘEDSTAVÍ SVŮJ
FILM CTIBOR A PAN SADÍLEK

V pátek 30. ledna od 20.00 hodin se v kině

Metro koná slavnostní premiéra krátko-

metrážního filmu Ctibor a pan Sadílek

Jana Koblera (na snímku), prostějovského

rodáka a studenta třetího ročníku Filmo-

vé akademie muzického umění v Praze

(FAMU). Ve filmu hraje hlavní roli Jiří

Lábus, který na premiéru spolu s dalšími

protagonisty filmu osobně zavítá.

„Film je o xenofobním a od společnosti izo-

lovaném starci Sadílkovi, který zůstal sám,

svou sobeckostí se přivedl do situace, kdy

nemá žádného blízkého, je obklopen pouze

knížkami. Dostane se do nemocnice, neří-

kám proč, některé věci záměrně vynechá-

vám, důležité jsou pro mě v tomto filmu po-

city. Znenadání k němu na pokoj přivezou

mladého kluka a jenom ta jeho přítomnost

začíná starého Sadílka měnit. Nemá úniku,

musí tam být, byť nechce. Je to hodně mini-

malistický komorní příběh. Což je paradox,

protože chci dělat velké filmy. Křehký příběh

o Sadílkovi je podle mě hodně silný, ale

možná někoho může nudit, záleží na lidech,“

řekl o svém filmu Jan Kobler. 

Foto Adéla Leinweberová

(www.adelalein.cz/cv/)

O filmu Jana Koblera
Název / Ctibor a pan Sadílek

Délka / 21 minut

Typ / FAMU, katedra režie, 2. ročník, TV film

Anotace / Když někdo ztrácí veškerou svou zatrpklost proti své vůli, nikdy se to neobejde

bez následků a nepříjemností. Jak si starý pan Sadílek (Jiří Lábus) poradí s nezvaným hos-

tem, příchodem mladého holohlavého a nemluvného kluka (Aleš Deutsch), který ruší jeho

osobní prostor? V jakoby bezčasém šedém pokoji se odehrává drama dvou postav, které se

nevyhnutelně musely potkat, aby si navzájem změnily své životy. Lyrický příběh dokresluje

i jemná a stylizovaná kamera (Adam Stretti) a emotivní hudba (Tatiana Miková, jedna z nej-

talentovanějších autorek u nás, spolupodílela se na hudbě k filmu Báthory).

www.ctiborapansadilek.cz



Spolupráce a součinnost

V r. 2008 došlo ke zvýšení ochoty veřej-
nosti spolupracovat s městskou policií, 
oznamovat podezření na rušení veřejné-
ho pořádku, atd. svědčí i graf počtu volá-
ní na linku 156.

Občané se na MP obracejí častěji, 
čímž roste zatíženost jednotlivých hlí-
dek při provádění zákroků a úkonů. 
Průměrně denně vyjíždí hlídky MP 
na 17 událostí, které oznámili občané. 
Roste zatíženost operačního středis-
ka i v oblasti telefonické komunikace. 
Denně se jedná o 36 volání na tísňovou 
linku 156.  

Výjezdy na základě oznámení na lin-
ku 156 řeší hlídková služba. Město je  
rozděleno na celkem 6 okrsků, v každém 
okrsku je 1 okrskář. Občané by si samo-
zřejmě přáli více okrskářů. Město vklá-

dá do 
m ě s t -

ské policie nemalé finanční prostředky, 
celkový početní stav strážníků (včetně 
tzv. nevýkonu – zajištění správy dalších 
činností), je 57. Ve výkonu služby při 
zajištění místních záležitostí veřejného 
pořádku je zařazeno celkem 38 strážní-
ků a 8 strážníků operačního střediska 

v nepřetržitém provozu, včetně dohle-
du na MKDS. Celkově tedy připadá na 
jednoho strážníka 1121 obyvatel. Prů-
měr v kraji je o něco vyšší a činí 1132 
obyvatel. 

MP spolupracuje zejména s Policií 
ČR a městským úřadem. Počet jednot-
livých akcí v rámci spolupráce ukazuje 
graf – viz výše. Společně s Policií ČR 
jsou prováděny zejména akce ke zjiš-
tění zejména stavu veřejného pořád-
ku při rizikových utkáních v hokeji a 
preventivních akcích v oblasti veřejné-
ho pořádku, např. kontrola podávání 
alkoholu. Společně je vyhodnocován 
stav veřejného pořádku a kriminality, 
společně jsou usměrňovány hlídkové 
činnosti, součinnost je v oblasti měře-
ní rychlosti -  předávání informací, 
zajišťování míst trestné činnosti, míst 
dopravních nehod, požárů atd. 

S lékařskou záchrannou službou i s 
hasiči je taktéž velmi dobrá spolupráce 
– součinnosti při haváriích, nehodách, 
společné akce, ukázky, atd.

Velmi dobrá je spolupráce s jednot-
livými odbory MěÚ, zejména na úseku 
kontrol dodržování pravidel výher-
ních hracích automatů, strojního čiš-
tění města, vyhledávání vraků vozidel, 
dopravního značení, placení poplatků 

ze záborů, nepovolené skládky,  atd. 
Takových společných kontrol bylo pro-
vedeno na 131. 

 
Velmi účinná je i spolupráce s médii, 

které prezentují informace pro občany 
o činnosti MP, aktuální stavy veřejného 
pořádku. Pravidelně jsou poskytovány 
informace o událostech na webu.

Přehled přestupků

Celkový počet přestupků vypovídá 
o poklesu o 18% oproti předchozímu 
období. Tento pokles je i výsledkem 
snížení podílu dopravních přestupků. 

 
 - Městská policie Prostějov - 
 Příště- specifikace přestupků

Informace SportAktuálně Školství 
a sociální oblast

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Analýza veřejného pořádku ve městě 
Prostějov ze statistiky městské policie

Olomouc Přerov Hranice OL kraj Prostějov
Počet obyvatel 
na strážníka

1160 1435 855 1132 1121

Počet zam. MP 118 49 24 370 57
Index nápadu TČ 420,1 251,7 372,1 251,7 372,3

Spolupráce městské policie s dalšími subjekty v r. 2008

V důsledku organizačních změn v 
Policii ČR ke dni 31.prosince 2008 
zaniklo Okresní ředitelství Policie ČR 
Prostějov. Dnem 1.ledna 2009 vznikly 
místo okresního ředitelství dva samo-
statné územní odbory, které jsou orga-
nizačním článkem Krajského ředitel-
ství policie Severomoravského kraje 
Ostrava.
Územní odbor služby kriminální 

policie a vyšetřování Prostějov, jehož 
vedoucím je plk. JUDr. Alexander 
Sekanina
Územní odbor vnější služby Prostějov, 
jehož vedoucím je plk. Mgr. Dušan 
Věženský (uniformovaná policie)
Adresa pro oba územní odbory:
Havlíčkova 12, 796 77, Prostějov
Tel.: 974 781 111 - spojovatelka
zdroj: Policie České republiky

Organizační změny 
Policie České republiky

28. ledna 2009 25



Informace Školství 
a sociální oblast SportAktuálně

Univerzita Tomáše Bati, 
detašované pracoviště Prostějov otevírá 

v příštím akademickém roce následující 

studijní obor:

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Profi l a uplatnění  absolventa
Nespornou výhodou absolventů v 

současných podmínkách fungování 
rozsáhlých dodavatelských řetězců 
bude spojení hlubokých technic-
kých a technologických znalostí 
získaných studiem informatiky, 
matematiky a regulace výrobních 
procesů s moderními manažerský-
mi metodami a ekonomickou strán-
kou podnikání. 

Uplatnění absolventi naleznou 
zejména ve � rmách drobného a střed-
ního podnikání, institucích veřejné 
správy, v oblasti logistiky, především 

dopravy nehmotných činností potřeb-
ných pro život člověka ve společnosti.

Přijímací řízení 
Více viz. http://web.utb.cz/?id=0_3_

1&iid=9&lang=cs&type=0

Kontakt 
Husovo náměstí 2038/84 
796 01  Prostějov
 Přihlášky ke studiu zasílejte do 28. 

2. 2009 na adresu: Fakulta technolo-
gická, Institut bezpečnostních techno-
logií, Studentské náměstí 1532, 686 01 
Uherské Hradiště.

Název studijního programu Ekonomika a management

Název studijního oboru Logistika a management

Zaměření

Fakulta Fakulta technologická

Typ studijního programu bakalářský

Forma studia Prezenční

Standardní délka studia 3 roky

Ve středu 18. 2. 
2009 ve 13:30 pořádá 
detašované praco-
viště Fakulty textil-
ní TUL v Prostějově 
den otevřených dve-

ří. Zájemci o studium obdrží informa-
ce o denní i kombinované formě studia, 
přijímacím řízení, studijních plánech, 
přípravných kurzech, možnostech 
zahraničních stáží, návazného studia 

atd. Na progra-
mu bude i pro-
hlídka laboratoří 
a dalších prostor 
katedry a ukáz-
ky závěrečných 
bakalářských prací studentů. Předpo-
kládaná délka 45-60 min.

Místo konání: Olomoucká 25, poslu-
chárna M2 (budova M, 1.patro)

Více informací na www.kkv.tul.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – TEXTILNÍ UNIVERZITA 
LIBEREC, Katedra technologie 

a řízení konfekční výroby, PROSTĚJOV

Stejně jako v loňském roce chce i letos 
vypsat Olomoucký kraj stipendia pro stu-
dijní pobyty v zahraničí. Žádost i pravidla 
pro udělení stipendií budou zveřejněny 

na přelomu ledna a února 2009 na webo-
vých stránkách Olomouckého kraje www.
kr-olomoucky.cz sekce Granty a dotace 
nebo Školství, mládež a sport.

Stipendia pro studijní pobyty v zahraničí

Střední odbor-
ná škola podnikání 
a obchodu působí v 
Prostějově již od roku 
1994. Za dobu svého 
působení připravila do 
praxe nebo pro další 
studium na 400 absolventů. Od nové-
ho školního roku nabízí dva nové vzdě-
lávací programy, které byly vytvořeny 
na základě dlouhodobých zkušeností 
s výukou v oblasti legislativy a podni-
kání v EU a cestovního ruchu. 

Prvním je vzdělávací program Pod-
nikání v EU a projektové řízení, který  
má jedinečné zaměření na ekonomiku 
a podnikání v EU, eurosprávu, projek-
tový management, účetnictví, marke-
ting a management. Druhý vzdělávací 
program Řízení služeb a marketing 
turismu je zaměřen na poskytování 
a propagaci služeb v oblasti turismu. 
V rámci studia na podnikatelské škole 
nabízí intenzivní výuka povinnou výu-
ky  cizích jazyků (AJ, NJ) s možností 
volby třetího jazyka (IJ, FJ, RJ). Škola 
také připravuje ke složení mezinárod-
ních zkoušek z AJ a NJ. 

Z dalších výhod lze např. jmenovat 
osobní přístup učitelů k žákům, bez-
platné zapůjčení převážné části učeb-

nic,  zvýhodněné škol-
né dle prospěchu žáka, 
� nanční příspěvky na 
lyžařský výcvik, zahra-
niční kulturně-pozná-
vací zájezdy a exkurse, 
úhradu adaptačního 

kurzu studentům 1. ročníku, nejlep-
ším studentům plnou úhradu poplatku 
za složení mezinárodní  zkoušky z AJ 
a NJ (nejlepším studentům), elektronická 
komunikace prostřednictvím internetu 
nebo např. získání tzv. Europassu.

Od školního roku 2009/2010 ško-
la také připravila novinku týkající se 
zvýhodněného školného.  Budoucí stu-
denti s prospěchem do 1,5 budou platit 
nižší školné již od měsíce září. Finanční 
zvýhodnění se bude řídit průměrným 
prospěchem za 2. pololetí 9. ročníku na 
základní škole. 

V rámci přijímacího řízení pro 
vzdělávací programy Podnikání v EU 
a projektové řízení a Řízení služeb a 
marketing turismu nebudou ucha-
zeči o studium na naší škole vyko-
návat přijímací zkoušku. Budou při-
jati podle prospěchu v 1. pololetí 9. 
ročníku ZŠ, výsledků v soutěžích 
a olympiádách a výstupního hodnocení 
ze základní školy. 

Střední škola oděvní Prostějov, s. r. o. 
na Palackého ulici nabízí žákům studium uměleckých, 

maturitních, učebních i nástavbových oborů.

Nově otevřený 4letý umělecký obor Gra� ka v reklam-
ní praxi je zaměřen na gra� ckou tvorbu, propagaci a 
reklamu, jeho studium je vázáno na design, gra� cké 
programy na PC, vlastní videotvorbu a fotopraktikum. 
V uměleckém oboru  Umění módního designu pracuje 
student s výtvarnými technikami, věnuje se � gurální 
kresbě a studuje dějiny výtvarné kultury a navrhování 
módních oděvů. 

Do těchto uměleckých oborů se v rámci přijímacího řízení koná talentová 
zkouška. Přihlášky do 2. kola se přijímají do 6. 2. 2009.

Maturitní obor Operátor oděvní výroby – obchodní činnost je ekonomicky 
zaměřený obor, hlavními předměty jsou dva cizí jazyky, ekonomika, manage-
ment a marketing v oděvnictví.

Mezi nabízené učební obory patří Umění aranžování, jehož hlavní náplní 
je propagační, reklamní a projektová činnost, dále pak klasický obor Tradiční 
krejčí a Prodavač oděvů, textilu a doplňků, který má široké uplatnění na trhu 
práce. Nástavbové studium oboru Podnikání zahrnuje znalosti potřebné pro 
samostatné podnikání, případně vykonávání administrativní a jiné ekonomic-
ké činnosti. 

V rámci přijímacího řízení do těchto oborů se přijímací zkouška nekoná.
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V úterý 9. 12. 2008 jsme se zúčastni-
li krajského kola turnaje v debatování v 
Olomouci. Společně jsme se vžili do role 
řečníků. Musím říct, že nám to šlo opravdu 
výtečně. Vzory nám byly takové legendy 
jako Cicero či Démosthenes, které známe z 
hodin dějepisu či literatury. Bili jsme se za 
slávu a čest naší školy. Avšak úkol to nebyl 
nikterak jednoduchý. Soupeři a soupeřky 
na nás nenechali nit suchou. Atmosféra v 
určitých momentech přímo jiskřila, jin-
dy připomínala bojiště. Některé výroky 
kolegů byly nezapomenutelné, jiné zase 
nepublikovatelné. Přesto všude kolem nás 
panovala uvolněná a přátelská, možná také 
již adventní nálada. Myslím, že mluvím za 
všechny kolegy „debatníky“, když podo-
tknu, jak jsme byli rádi, že jsme se mohli 
klání zúčastnit. Odvezli jsme si spoustu 

zkušeností a nápadů, prožili den plný poho-
dy, ale také adrenalinu a soutěživé nálady. 

Chtěl bych poděkovat všem svým skvě-
lým kolegům, porotcům, ale také paní 
profesorce Vaškové, která nás nesmírně 
podporovala a byla nám velkou oporou.  
Určitě bychom si podobnou soutěž  někdy 
v budoucnu všichni rádi zopakovali. 

A jak jsme dopadli? V kategorii A, tedy 
žáků 6. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících roční-
ků víceletých gymnázií, obsadila dvojice I. 
Říčanová a J. Větříšková v konkurenci 14 
párů krásné 3. místo, v kategorii B (žáci 
středních škol) byli nejúspěšnější D. Ond-
rouch a L. Dohnal, kteří se umístili na 5. 
místě. J. Marinov a Z. Nováková skončili 
na 10. a V. Jančeková a J. Walla na 11. místě 
mezi 23 soutěžními dvojicemi.

Jakub Marinov, student 4.V, RG a ZŠ

Naše první zkušenosti s debatováním 

Jmenujeme se Smíchy v křečích. 
Nikoliv jen pro vysmáté publikum, 
ale hlavně pro NAŠE bránice, kte-
ré se roztřesou při každém našem 
setkání a zkoušce.

Naše “dalekosáhlá” historie sahá až 
do roku 2007, kdy jsme poprvé vystou-
pili na prknech naší školní tělocvičny 
- SOU obchodního Prostějov. Tehdy 
se konal Den otevřených dveří a vše 
probíhalo v období Vánoc, na které 
jsme se také naší tematikou zaměřili. 
Vtipně jsme se ponořili do tří Lenno-
nových povídek – Randolfův večírek, 
V zámeckém parku a Zvrhlík. Zejmé-
na poslední povídka byla divácky vel-
mi úspěšná, protože hlavní roli zde 
ztvárnil “náš” král majálesu Honza 
Nedbal. Vtipem a svébytnou elegan-
cí sobě vlastní  excelovali i ostatní 
představitelé našeho amatérského 
souboru – Tereza Nehanská, Monika 
Darnadyová, Patrik Hejč, Veronika 
Pěničková, Lenka Kalibánová, David 
Daniel a spolužáci pracovně nazvaní 
“technika”. Rejžou byli jsou a snad i 
budou Kateřina Burešová a Margita 
Vařeková. 

Ano, úspěch byl veliký, a tak jsme 
se s naší iniciativou vrhli do dalších 
nápadů. 

Kromě jiného jsme se zúčastnili i 
Dne Evropy v Olomouci, který je již 
tradičně pořádán DDM Olomouc. 
Zde jsme představili stát Estonsko, 
jež pro nás byl velkou výzvou. Celko-
vě jsme skončili šestí. 

Ani po tomto úspěchu jsme neza-
háleli a vydali se s některými členy 
do Srbska na výměnný pobyt stu-
dentů přes organizaci zvanou United 
Games.  Král a jeho družina se opět 

nenechali zahanbit a předvedli svůj 
um i zahraničním přátelům. 

Letos pokračujeme! Na Dni otevře-
ných dveří, který se konal 26.11. 2008 
jsme opět předvedli, co se v nás ukrý-
vá. Vytvořili jsme krátké představení 
nazvané Kabaret studentského živo-
ta aneb ee, ee, to si pletete!. Jak již z 
názvu vyplývá, udělali jsme si lehkou 
legraci z nás, našich učitelů, mistrů 
a vůbec celého kolektivu naší školy. 
Malinko jsme prostřídali herce (při-
byla Radka Kosinová, Pavla Šmehlí-
ková a Aneta Petrželová), zapojila se 
nejen výše zmíněná třída 3O, ale také 
žáci ze třídy 2KA – Kamil Horký, Jana 
Holubová, Pavla Michalcová a Simo-
na Válová. 

Na kabaret se přišlo podívat spous-
ta žáků, učitelů, ale i externistů a 
mezi nimi i taneční mistr pan Jiří 
Hubený, který byl naším kusem nato-
lik okouzlen, že jsme se dohodli na 
spolupráci. Ve dnech 12. a 19.12.2008 
se konala vystoupení jeho taneč-
ní školy v Městském divadle. Naše 
škola zde reprezentovala naše obory 
ve foyer a prostorách divadla. Mimo 
jiné jsme ale velmi, velmi nečekaně 
vykoukli na jeviště i MY! S úryvkem 
parodie na naše vyučovací hodiny 
nám také pomohl školník Ivan Jášek. 
Musíme podotknout, že diváci byli 
značně zaskočeni a překvapeni výko-
nem tohoto neobvyklého herecké-
ho i hudebního ztvárnění uprostřed 
taneční show. 

Nervozita z opravdového divadel-
ního jeviště opadla hned při prvních 
krůčcích na prknech, jež znamena-
jí svět, a snad těch pár štěků nebylo 
posledních.  -kb-

Ze školní tělocvičny 
na divadelní prkna

Jarní prázdniny
V době jarních prázdnin, tj. 

23.2. - 27.2. 2009,  bude ICM 
Prostějov otevřeno každý den 
od 12:00 do 18:00 hod.

Akce plánované 
na únor

Hrou přes bariéry - novinka
ICM Prostějov zve všechny zájemce o stolní a 

společenské hry na netradiční herní odpoledne, 
která se uskuteční každé první a třetí pondělí 
v měsíci v prostorách klubu OÁZA od 14:30 
do 16:30 hod. A v čem budou tato odpoledne 
netradiční? Nejenže si můžete přijít zahrát zají-
mavé hry, ale také se u nás setkáte se zajímavými 
lidmi a můžete soutěžit o zajímavé ceny. První 
únorové pondělí, tj. 2. 2. 2009, budou hosty 
herního odpoledne cizinci, kteří žijí v Prostě-
jově a okolí. Tato odpoledne pro vás připravují 
v rámci kampaně MŠMT Evropa mladýma 
očima účastníci Evropské dobrovolné služby 
– Franziska Handrick a Servet Ünal. 
Více informací najdete na našich 
internetových stránkách www.icm-
prostejov.cz. 

Německá konverzace pro veřej-
nost

Německá konverzace je urče-
na pro širokou veřejnost a je zdarma. Při-
hlásit se může každý, kdo má chuť procvičit 
si němčinu aktivně při hře a v diskuzi s 
rodilou mluvčí. V současné době probíhá 
každé pondělí 17:30 – 18:30 německá kon-
verzace pro pokročilé a každou středu 17:00 
– 18:00 německá konverzace pro začáteč-
níky. Německou konverzaci vede Franziska 
Handrick, účastnice Evropské dobrovolné 
služby. Začít je možné kdykoliv. 

DDR odpoledne v ICM
ICM 

Prostě-

jov nabízí všem zájemcům mož-
nost vyzkoušet si tanec na DDR 
(taneční podložky), a to každou 
středu a čtvrtek od 16:30 a od 
18:00 hod.

Projekt SYTYKIA – nabídka 
pro střední školy

ICM Prostějov – regionální partner EURO-
DESKU – i nadále nabízí středním školám mož-
nost zapojit se do celoevropského projektu SYTY-
KIA („…so you think you know it all“). Jedná se o 
seminář pro studenty druhých nebo třetích roční-
ků SŠ, zaměřený na evropské příležitosti pro mlá-
dež. Tento seminář zrealizujeme přímo na škole.

Další informace z ICM
Regionální konzultantství pro program 

Mládež v akci
Přemýšlíte o Evropské dobrovolné službě 

nebo byste rádi zrealizovali dobrý nápad? Své 
otázky a nápady můžete zkonzultovat s regio-
nální konzultantkou pro Olomoucký kraj paní 

Stanislavou Rotterovou v ICM Pro-
stějov po telefonické domluvě. Kon-
takt najdete na našich internetových 
stránkách www.icmprostejov.cz. 

Soutěž o jednotné logo Infor-
mačních center pro mládež v ČR 

Národní informační centrum 
pro mládež vyhlašuje soutěž pro mladé 
výtvarníky. Jedná se o gra� cké ztvárnění loga 
organizace, která shromažďuje, třídí a posky-
tuje informace mladým lidem (cílová skupi-
na je cca 15–25 let). Uzávěrka soutěže je 20. 
února 2009.

 Více informací o našich službách a plánova-
ných aktivitách získáte na www.icmprostejov.cz, 
na telefonu 582 302 553, na e-mailu icm@cmg.
prostejov.cz nebo nás můžete navštívit přímo 
v ICM Prostějov na adrese Komenského 17 
(budova Cyrilometodějského gymnázia), 
Prostějov.

Zpravodaj  Informačního centra pro mládež 
Prostějov při Cyrilometodějském gymnáziu
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Akce � nančně podpořili
Město Prostějov,

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

a Ministerstvo životního prostředí v rámci společného 
programu SSEV Pavučina 

a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

1. Na poskytnutí � nančních prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti 
hrazené 
ze státního   rozpočtu a ESF není právní nárok.

2. Finanční prostředky z aktivní politiky zaměstnanosti budou, s výjimkou části 
       IV. Rekvalifikace a poradenské činnosti, poskytovány na níže uvedené skupiny 

uchazečů
      o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem: 
- osoby se zdravotním postižením
- osoby ve věku 50 – 55 let
- osoby nad 55 let
-  osoby do 15 let věku dítěte, pokud čerpaly peněžitou pomoc v mateřství 

či rodičovský příspěvek
- dlouhodobě nezaměstnaní (evidence nad 1 rok)
- osoby se základním vzděláním do 20 let 
3. Úřad práce je povinen přijmout všechny žádosti, vyhrazuje si však právo 

požadovat doplnění chybějících údajů. Předkladatel je povinen tyto doložit nej-
později do jednoho měsíce od data podání žádosti. V opačném případě úřad prá-
ce žádost zamítne.

4. Příspěvky na vyhrazení a zřízení nových pracovních míst budou poskytová-
ny jen za předpokladu uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou.

5. Pokud zaměstnavatel  nevykáže na vyhrazené nebo nově zřízené  místo  ná-
růst pracovníků, nebude mu příspěvek poskytnut. Kontrola nárůstu bude vychá-
zet z tabulky fyzického stavu zaměstnanců k poslednímu dni každého měsíce v 
uplynulém čtvrtroce před podáním žádosti.

6. Jednorázové příspěvky na náklady budou poskytovány na dohodnuté nákla-
dy, a to v cenách bez DPH. 

7. Není možný souběh u těchto příspěvků: na mzdy, na náklady a na příspě-
vek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78 zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

 I) N á k l a d o v é   p ř í s p ě v k y  (na vytvoření místa)
Příspěvky na vytvoření nových chráněných pracovních míst pro uchazeče se 

zdravotním postižením a pro zdravotně postižené uchazeče zahajující samo-
statnou výdělečnou činnost

Příspěvek lze získat až do výše 140 000,- Kč  na jedno nové místo obsazené ucha-
zečem se zdravotním postižením a až 220 000,- Kč na jedno nové místo obsazené 
uchazečem s těžším zdravotním postižením. K žádosti je nutné doložit charak-
teristiku a podmínky chráněného pracovního místa pro zdravotně postiženého 
uchazeče. Pracovní místo musí být uchazečem se zdravotním postižením obsaze-
no nebo provozováno nejméně po dobu 2 let. Tento příspěvek nemůže příjemce 
použít na nákup zboží, zásob, spotřebního materiálu, zhodnocování cizího majet-
ku, nákup strojů a zařízení na leasing, splátkový prodej a na zálohy.

Příspěvky na vytvoření nových pracovních míst nebo na zahájení samostat-
ně výdělečné činnosti osob ze skupin uvedených v bodu 2 

Příspěvek lze získat až do výše 90.000,- Kč na jedno nové místo. Úřad prá-
ce přijme pro vyúčtování příspěvku pouze ty náklady, které vznikly po podpisu 
dohody. Tento příspěvek nemůže příjemce použít na nákup zboží, zásob, spotřeb-
ního materiálu, zhodnocování cizího majetku, nákup strojů a zařízení na leasing, 
splátkový prodej a na zálohy. 

II) M z d o v é   p ř í s p ě v k y
Příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelům v souvislosti se zaměstná-

váním  uchazečů na veřejně prospěšných pracích (VPP)
Veřejně prospěšné práce jsou určeny zejména pro skupinu uchazečů o zaměst-

nání, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než pět měsíců a mají nejvýše základ-
ní vzdělání nebo mají vzdělání vyšší, ale svůj obor nemohou ze zdravotních 

důvodů vykonávat a dále pro skupinu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou 

v evidenci úřadu práce déle než jedenáct měsíců. V případě schválení žádosti  
poskytne úřad práce zaměstnavateli příspěvek na mzdové náklady na jednoho 
pracovníka zařazeného na veřejně prospěšné práce ve výši 9 430 Kč při plném 
pracovním úvazku. Tato částka bude navýšena v souladu s platnými předpisy o 
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a o 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Doba, po kterou je příspěvek poskyto-
ván, je nejdéle 4 měsíce.  

Příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelům přijímajícím uchazeče o 
zaměstnání uvedené v bodu 2

V případě schválení žádosti poskytne úřad práce zaměstnavateli příspěvek 
na jednoho pracovníka dle bodu 2 ve výši 80 % základního tarifu z platového 
(mzdového) výměru, s výjimkou osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob nad 
55 let, kde příspěvek bude poskytnut ve výši 90 % základního tarifu z platové-
ho (mzdového) výměru, maximálně však 18 000,- Kč měsíčně. Tato částka  bude 
navýšena v souladu s platnými předpisy o pojistné na sociální zabezpečení a pří-
spěvek na  státní  politiku  zaměstnanosti a o pojistné na veřejné zdravotní pojiště-
ní. Příspěvek bude poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců s výjimkou osob nad 50 
let věku, kde bude tato doba činit nejdéle 12 měsíců.

III) O s t a t n í   p ř í s p ě v k y
Příspěvek na zapracování
Příspěvek na zapracování se poskytne pouze za podmínky, že zaměstnavatel 

přijímá současně nejméně 6 nových pracovníků, na které zároveň obdrží ještě jiný 
příspěvek podle této směrnice. Příspěvek je určen pouze na jednoho zaměstnance 
pověřeného zapracováním a může činit maximálně polovinu minimální mzdy po 
dobu nejvýše 3 měsíců. 

IV. R e k v a l i f i k a c e   a   p o r a d e n s k é   č i n n o s t i
Rekvali� kační kurzy a poradenské činnosti jsou přednostně určeny pro ucha-

zeče o zaměstnání, kterým je v souladu s § 33 zákona o zaměstnanosti věnována 
zvýšená péče nebo pro uchazeče, které není možné jinak uplatnit na trhu práce.

Každá žádost o rekvali� kaci bude posuzována individuálně s přihlédnutím k 
situaci na trhu práce, eventuálnímu příslibu zaměstnání nebo podnikatelskému 
plánu a dříve absolvovaným rekvali� kačním kurzům. Vyžadují-li to vstupní před-
poklady, doplňují se žádosti o stanovisko lékaře nebo psychologa ke způsobilosti 
absolvovat kurz. Vyjádření lékaře si může vyžádat i komise při posuzování žádosti 
o rekvali� kaci. Obdobně bude postupováno u žádostí o zařazení do poradenských 
činností. 

Uchazeči o zaměstnání, který se účastní rekvali� kace nebo poradenské činnos-
ti, může být poskytnut příspěvek na úhradu souvisejících prokázaných nutných 
nákladů /jízdné apod./.

Rekvali� kace pro zájemce o zaměstnání evidované na ÚP budou hrazeny pou-
ze výjimečně, je-li rekvali� kace nezbytná pro zvýšení šance nalézt nové pracovní 
uplatnění, zejména zájemcům nad 50 let věku, osobám se zdravotním postižením 
a zájemcům o rekvali� kace na obory dlouhodobě nedostatkové na trhu práce.

Rekvali� kace zaměstnanců jsou určeny pro zaměstnance organizací, ve kterých 
má být uskutečněno hromadné propouštění dle § 62 zákoníku práce.

Při posuzování žádostí o příspěvky dle bodů I až III si úřad práce vyhrazuje 
právo udělit výjimku z této směrnice v souladu s § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti.                 Vojtěch Pospíšil, ředitel Úřadu práce v Prostějově

Podrobnější informace máte možnost získat na webových stránkách http://portal.
mpsv.cz, v sekci Informace z úřadů práce - Prostějov, dále  osobně na oddělení trhu 
práce Úřadu práce v Prostějově nebo na telefonních 
číslech 582 301 862, 582 301 864 a 582 301 860.

Směrnice Úřadu práce v Prostějově pro poskytování  finančních
prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. 1. 2009
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Informace Školství 
a sociální oblastAktuálně SportKaleidoskop 

informací Volný čas

Občanské sdružení Mateřské cent-
rum Prostějov vzniklo jako iniciativa 
maminek na mateřské dovolené, kte-
ré cítily potřebu dělat něco pro svoje 
i jiné děti a jejich maminky, rodiny. 
Inspiraci a základní informace poskyt-
ly již fungující MC v republice.

Díky pochopení a podpoře města 
Prostějova, které poskytlo bezplatně 
zázemí pro provoz, bylo MC otevřeno 
v únoru 1999 v prostorách Křesťanské 
mateřské školy na Tylově ul., pro velký 
zájem maminek byl provoz po 2 měsí-
cích rozšířen ze dvou dnů na celý týden. 
Provoz MC zajišťovaly dobrovolnice 
z řad maminek, za přítomnosti svých 
dětí. Všechna práce byla vykonávána 
zdarma, bez nároku na odměnu.

V listopadu 1999 se čestnou kmotrou 
MC stala dr. Jiřina Prekopová, světozná-
má psycholožka, autorka mnoha knih 
zabývajících se výchovou dětí a centrum 
dostalo jméno Mateřské centrum Cipí-
sek.

V září 2000 bylo MC přestěhováno do 
areálu MŠ Dvořákova.

Pro velký zájem ze strany návštěvníků 
bylo v březnu 2003 otevřeno druhé pra-
coviště v jiné lokalitě města.

Mateřské centrum Cipísek využívá 
více než 600 rodin z Prostějova a okolí. 
Občanské sdružení MC Prostějov je dob-
rovolné občanské hnutí, které sdružuje 
matky, jejich rodinné příslušníky i jiné 
zájemce ochotné spolupracovat.

Posláním sdružení je podpora mateř-
ství, rodičovství a zdravých vztahů v 
rodině prostřednictvím tvořivých a 
komunitních činností, poradenských a 
vzdělávacích programů.

Za tímto účelem sdružení provozuje 
Mateřské centrum Cipísek - komunitní 
prostor, kde se mohou návštěvníci - děti, 
mládež a dospělí setkávat a kde jsou 
pro ně dle jejich potřeb a požadavků a 
s jejich pomocí organizovány potřebné 
aktivity.MC je otevřeno široké veřejnos-
ti, návštěvníci MC se nemusejí předem 
přihlašovat (neplatí pro kroužky pro 
děti a kurzy vzdělávání maminek).

Jednorázové vstupné za rodinu 30 Kč. 
Předplatné 10 vstupů - 250 Kč.

Přínos pro děti
Děti se dostávají mezi jiné děti a mají 

jedinečnou příležitost učit se prvním 
kontaktům s kolektivem, ale součas-
ně mít nablízku svoji maminku. Děti 
navštěvující MC jsou lépe připraveny 
na vstup do mateřské školy. Denně je 
připraven program pro všestranný roz-
voj dětí v oblasti pohybové, manuální i 
sociální a společenské. Děti společně s 

maminkami zpívají, cvičí, zkoušejí růz-
né výtvarné činnosti.

Přínos pro matky
Matka, která navštěvuje MC překoná-

vá svoji sociální izolaci, navazuje kon-
takty a přátelství s ostatními matkami. 
Může se zapojit do činnosti, předávat 
zkušenosti a podílet se na přípravě pro-
gramu pro ostatní, čímž posiluje svoji 
sebedůvěru a seberealizaci. Dobrovolná 
práce v MC je pro maminky přechodem 
mezi mateřskou dovolenou a nástupem 
do zaměstnání. Od pracovníka MC i 
ostatních maminek získává inspiraci pro 
práci s dítětem. Smíšené rodiny (matka 
či otec jsou cizinci) mají možnost zapo-
jit se s dítětem do sociálních kontaktů 
běžných v našem prostředí, často odliš-
ném od původních zemí, odkud rodi-
če pocházejí.Vzdělávací programy pro 
ženy hrazené z � nancí EU

- v současné době ukončeny
   Vzdělávací a motivační program

   Vzdělávání žen na MD před návra-
tem do zaměstnání.

   Kurz “Zaměstnej sám 
sebe”

   BUSINESS CLUB - neformální 
setkávání absolventů kurzů Zaměstnej

   sám sebe další schůzka 15. října 
2008 v 16.30 hod MC Dvořákova

Výuka angličtiny
   Pro přihlášené maminky. S hlídá-

ním dětí.

Základy práce na PC
   Pro přihlášené maminky. S hlídá-

ním dětí.

Vzdělávací aktivity dle 
aktuálního programu

Přednášky, receptáře, psychologická 
a logopedická poradna, péče o pokožku 
dětí i matek, vlasová poradna, setkání 
s ředitelkou MŠ,zásady první pomoci, 
výživa dětí, antikoncepce a gynekolo-
gie, prevence nádorových onemocnění, 
alergie, péče o zuby, bezpečnost silnič-
ního provozu, snížení nadváhy aj.

Tvořivé činnosti pro maminky 
dle aktuálního programu

Malba na hedvábí či na sklo, výroba 
gelových svíček či keramiku, ubrous-
ková technika, drátkování, smaltování, 
různé druhy batiky textilu.

Z iniciativy rodičů dvojčat vznikl, po 
vzoru obdobných klubů fungujících v 
ČR, v únoru 2004 Klub dvojčat a více-
čat.

MATEŘSKÉ CENTRUM SLAVÍ NAROZENINY

Kontaktní centrum v Prostějově je jed-
ním z programů sdružení Podané ruce, 
o.s.

Kontaktní centrum je službou určenou 
aktivním uživatelům nealkoholových drog 
a osobám blízkým. Všechna nabízená 
pomoc je anonymní a bezplatná.

Kontakt: K-centrum, Vrahovická 83, 
796 01 Prostějov, Tel.: +420 582 361 401, 
GSM: +420 608 479 640, +420 776 654 685 
(terénní program), kcentrum.pv@podane-
ruce.cz 

Poslání K-centra
Hlavním posláním Kontaktního centra 

je minimalizace rizik spojených s užíváním 
nealkoholových drog a následné celkové 
zlepšení kvality života klienta spadající-

ho do 
c í lové 

skupiny po bio-psycho-sociální stránce. 
Snažíme se klienty motivovat ke zlepše-
ní jejich životního stylu a kvality života. 
Poskytujeme informace široké veřejnosti, 
laické i odborné, o drogové problematice, o 
cílové skupině, o nových trendech souvise-
jících s užíváním drog, o trendech souvise-
jících s péčí o uživatele drog, o způsobech 
práce atd.

Cíle a principy K-centra
Snahou Kontaktního centra je kontak-

tovat co nejvíce lidí ohrožených drogou a 
nabídnout jim takové služby, které vychází 
z přístupu “harm reduction” - minimali-
zace negativních bio-psycho-sociálních 
dopadů v důsledku užívání drog. 

Druhým principem práce je zachování 
co nejnižšího prahu pro vstup do služeb, 

tj. minimalizace překážek, které by klient 
mohl vnímat jako ohrožující a mohly by ho 
od využívání služeb odradit. Klient může 
využívat služeb bez obav ze ztráty anony-
mity, nemusí se objednávat, žádnou z nabí-
zených služeb nemusí klient hradit, atd.

Na služby Kontaktního centra navazuje 
další péče jiných specializovaných praco-
višť v regionu i mimo region, kterou K-cen-
trum klientům zprostředkovává.

Komu je služba určena: 
- uživatelům nealkoholových drog 
- rodinným příslušníkům, partnerům, 

přátelům uživatelů
- abstinujícím uživatelům 
Programy K-centra

Kontaktní a poradenský 
program 

Po, Ut, St, Čt, Pá : 12-16 hodin

Terénní programy 
v prostějovském regionu 

Čt: 12-16  hodin (Prostějov)
Pá: 16-20  hodin (Prostějov)
Pá: 14-22  hodin (Konice)
Individuální a rodinné poradenství: dle 

individuální dohody (777 916 268)
Zdroj: www.podaneruce.cz 
Tato služba je � nančně podporována měs-

tem Prostějovem, Olomouckým 
krajem, MPSV, MZ a RVKPP.

K-centrum, Prostějov
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Odbor obecní živnostenský úřad MěÚ 
Prostějov upozorňuje, že dnem 1.1.2009 
nabyl účinnosti zákon č. 274/2008 Sb., 
kterým se mění některé zákony v sou-
vislosti s přijetím zákona o Policii České 
republiky. Tento zákon novelizuje také 
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Dle přechodných  ustanovení tohoto 
zákona fyzické nebo právnické osoby pod-
nikající v koncesovaných živnostech podle 
přílohy č. 3 živnostenského zákona s před-

mětem podnikání ostraha majetku a osob 
a služby soukromých detektivů, musí :

a) nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 
1.1.2010, předložit příslušnému živnosten-
skému úřadu doklady prokazující odbor-
nou způsobilost podle tohoto zákona. 

Nebudou-li doklady v této lhůtě 
doloženy, živnostenský úřad živnostenské 
oprávnění zruší.

b) nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. 

do 1. 1. 2012 zajistit a na požádání pří-
slušného živnostenského úřadu doložit, 
že činnosti směřující k ostraze života 
a majetku osob a služby soukromých 
detektivů budou vykonávány zaměst-
nanci, kteří splňují požadavky odborné 
způsobilosti podle přílohy č. 5 tohoto 
zákona a zdravotní způsobilost podle § 
31a tohoto zákona.

Tyto shora uvedené povinnosti se týkají 
podnikatelů, kteří pro uvedené konceso-
vané živnosti již mají platná živnostenská 
oprávnění.

Případní noví podnikatelé, kteří hodlají 
podnikat v ostraze nebo v oblasti činnos-
ti soukromých detektivů, musí podmínky 
odborné způsobilosti a další podmínky 
splnit ještě před získáním živnostenského 
oprávnění.

S ohledem na složitost problematiky 
doporučujeme dotčeným podnikatelům se 
v patřičném časovém předstihu o zákon-
ných podmínkách a povinnostech infor-
movat na obecním živnostenském úřadě 
(kontakt Bc. Kratochvíl, tel.č.: 582 329 
505).

ZPŘÍSNĚNÍ PODMÍNEK PODNIKÁNÍ
u ostrahy majetku a osob a činnosti  soukromých detektivů. 

Kaleidoskop 
informací SportKaleidoskop 
informací

Kaleidoskop 
informací Volný čas

Vážený pane starosto,
úvodem mi dovolte, abych se Vám 

představil. Jmenuji se Dr Paul Millar, 
narodil jsem se v Brně, vyrostl na Čes-
komoravské vysočině, a žiji ve Skot-
sku. V současné době zastávám funkci 
honorárního generálního konzula Čes-
ké republiky ve Skotsku, a kromě toho 
předsedám charitativnímu sdružení 
Czech Memorial, které si předsevzalo 
vybudovat ve Skotsku památník – váleč-
ný hrob, připomínající  několik set čes-
koslovenských vojáků, kteří tam, na 
severozápadním břehu Atlantiku, prošli 
tvrdým výcvikem před nasazením do 
týlu nepřítele a jiných bojových akcí.

Zeptáte se, proč památník Čechů a 
Slováků zrovna ve Skotsku. To proto, že 
okolí malého přístavu Arisaig, severně 
od města Fort William, kde britská vlád-
ní agentura  Special Operations Execu-
tive měla za druhé světové války výcvi-
ková střediska speciálních agentů, je 
posledním záchytným bodem existence 
mnoha těch, kteří bez váhání nasadili 
svoje životy za svobodu jiných, většinou 
své životy ztratili, a často jsou pochováni 
neznámo kde. 

Podrobnosti o památníku a účastní-
cích výcviku si, prosím, přečtěte na výše 
uvedené webové stránce, která má čes-
kou i anglickou verzi. 

Proč píši právě Vám? Mezi těmi, kte-
ré chceme příštím generacím připome-
nout, jsou i občané Prostějova Václav 
Knotek, nar. 27/5/1910 a Bohumír Mar-
tínek, nar. 21/3/1916, výsadek BRON-
ZE, zahynul 15/3/1943.

  Charitativní sdružení Czech Memo-
rial si vytýčilo vybrat částku 2.5 milio-
nu Kč a vybudovat důstojný památník. 
Přesto, že můžeme očekávat, že význam-
nými přispivateli budou v roce 2009 
i příslušná ministerstva České repub-
liky a Slovenské republiky, zákonem 
maximálně povolené částky by nám na 
vybudování důstojného pomníku  i tak 
nestačily. Musíme se tedy obrátit na 
veřejnost.  Ku konci roku 2008 máme 
z drobných příspěvků vybraných jak v 
ČR tak i ve Skotsku na kontě zhruba 5 
procent cílové částky.  Podle platných 
zákonů ve Skotsku, se každý přispivatel 
stává „členem“ charity a má volný pří-
stup do pokladní knihy. Jméno každého 
přispivatele se též objeví na veřejně pří-
stupném seznamu (pokud to není proti 
přání přispivatele).

 Dovoluji si Vás proto požádat, 
abyste Vaše občany seznámil s naším 
záměrem, a pomohl nám vybudovat 
důstojný památník, za což Vám budiž 
dík.  S úctou,     

 Paul Millar 

Památník letcům

Sbírka probíhá od úterý 3.2 do 
čtvrtka 26.2. 2009. Věci budeme 
vybírat vždy v úterý, středu, čtvrtek 
od 12 do 15 hod na Oblastním spol-

ku ČČK Prostějov, Milíčo-
va 3. Budou se sbírat jen 

kuchyňské potřeby - talíře, hrnce, 
pánve, skleničky, drobné kuchyň-
ské spotřebiče apod. a bytový textil 
- povlečení, utěrky, ručníky, závěsy, 
záclony, ubrusy apod. Oděvy a boty 
se nesbírají!

Sbírka Českého 
Červeného kříže

Velkou organizační změnou prošly 
Nemocnice Přerov, Prostějov a Štern-
berk, které spravuje společnost Středo-
moravská nemocniční. Od 1. ledna jsou 
tato zařízení řízena centrálně. V čele 
ředitelství stanul Ing. Tomáš Uvízl (na 
snímku). 

Ing. Tomáš Uvízl absolvoval Provoz-
ně-ekonomickou fakultu VŠZ Brno. Od 
roku 1992 pracoval v pozici ekonomic-
kého ředitele ve � rmě Tradeunion a od 
roku 1995 v pozici generálního ředitele 
ve � rmě VandenBerg, kde se stal v roce 
2006 ředitelem pro strategický rozvoj 
a předsedou představenstva. Od února 
2007 pracoval v Nemocnici Olomouc-
kého kraje a.s. jako výkonný manager. 
V červenci téhož roku se stal ředitelem 

a předsedou představenstva společnosti 
Středomoravská nemocniční.

Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu 
Agel, tomas.zelazko@seznam.cz 

NEMOCNICE PŘEROV, PROSTĚJOV A ŠTERNBERK 
JSOU OD NOVÉHO ROKU ŘÍZENY CENTRÁLNĚ

Ředitelem je Tomáš Uvízl.

Oblastní spolek ČČK Prostějov, Milíčova 3, 796 01 Prostějov
Tel.: 582342580, mobil : 723005411, e-mail: lenka.cernochova@mybox.cz,

www.cervenykrizprostejov.cz

P O Ř Á D Á   
dne 23. února 2009 ( pondělí ) a 28. února ( sobota )

KONFERENCI 
na téma: Prevence v péči o zdraví – detoxikace a první pomoc u popálenin

Přednášející: František Balcárek , Mgr. Anna Juránková,  Ing. Lenka Černocho-
vá,  Miluše Pořísková,  Jaroslava Dostálová

Konference bude probíhat na OS ČČK Prostějov, Milíčova 3 od 8.30 hod do 
13.00

je určena: pro všeobecnou zdravotní sestru, porodní asistentku, zdravotního 
laboranta, nutričního terapeuta, ortoptistu, zubního technika, dentálního hygie-
nistu, farmaceutického asistenta, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany 
veřejného zdraví a zdravotně sociálního pracovníka. Je zvána i veřejnost!

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

Účastnický poplatek, který činí 190,-Kč na osobu, bude uhrazen při prezenci
Nekuřácké pracoviště, přezůvky s sebou, občerstvení zdarma.
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a sociální oblast Volný časAktuálně

Obdobně jako v předchá-
zejících čtyřech letech, tak 
i letos se uskuteční anke-
ta SPORTOVEC MĚSTA 
PROSTĚJOVA, organizo-
vaná Komisí pro mládež 
a tělovýchovu Rady města 
Prostějova. Ceny budou 
vyhodnoceným sportovcům předány 
na slavnostním galavečeru v pátek 13. 
února v hotelu Tennis Club.

„Odborná porota složená ze členů komi-
se pro mládež a tělovýchovu a sportovních 
novinářů hodnotí sportovce v kategoriích 
Sportovec roku 2008, Sportovní tým roku, 

Talent roku, Mládežnický tým 
roku a opětovně budou další 
sportovci uvedeni do Síně slávy 
prostějovského sportu. V letoš-
ním roce je také podruhé vyhlá-
šena kategorie Sportovní počin 
roku a udělena bude Cena komise 
pro mládež a tělovýchovu. Vedle 

určení nejúspěšnějších sportovních repre-
zentantů našeho města byla opět vyhlášena 
i kategorie Hvězda prostějovských médií, do 
níž se mohou zapojit například čtenáři Rad-
ničních listů. Jeden z vylosovaných šťastlivců  
získá zájezd do Řecka od cestovní kanceláře 
Hellas tour,“ připomíná předseda Komise 

pro mládež a tělovýchovu 
Rady města Prostějova 
Michal Müller. 

Své tipy zasílejte buď 
mailem na adresu: jana.
gaborova@prostejov.eu 
nebo odevzdávejte na 
informačním středisku 
městského úřadu. Uzávěr-
ka ankety je 6. února 2009. 

„Ještě připomeňme, 
že z loňského prvenství se radoval tenista 
TK AGROFERT Tomáš Berdych, na dru-
hém místě skončila bikrosařka Jana Horá-
ková a třetí byl parašutista Dukly Jindřich 

Vedmoch. Mládežnickou kate-
gorii před rokem ovládl tenis-
ta Lukáš Konečný, mezi týmy 
dominovaly výběry BK Prostě-
jov a TK AGROFERT Prostě-
jov. Za sportovní čin roku bylo 
označeno přivedení špičkového 
ženského volejbalu do města 
a zřízení sportovních tříd na 
Gymnáziu Jiřího Wolkera. Do 
Síně slávy vstoupili cyklista Vla-

dimír Vačkář, lukostřelec Antonín Přikryl a 
parašutista Ivan Hoššo. Sportovní hvězdou 
prostějovských se stal Tomáš Berdych,“ uza-
vřel Müller.         -zv, jg-

Volíme nejlepšího sportovce města – zapojte se!

Kaleidoskop 
informací Sport

Vítěz vzejde z hlasování čtenářů Radničních listů, Týdeníku Prostějovska, Pro-
stějovského večerníku a Prostějovského deníku během ledna a února 2009.

Hlasovat můžete až do 6. února 2009. Anketní lístky odevzdejte v informač-
ním středisku prostějovské radnice.

Sportovní hvězda 
prostějovských médií

Anketní lístek:
Jméno a příjmení navrhovaného sportovce:

Sportovní disciplína:

Jméno, příjmení a kontakt na navrhovatele (telefon):

3600 soutěžících  z 27 zemí světa a 
204 pohárových trofejí - to bylo setkání 
tanečních   špiček celého světa a Evropy 
zastřešené mezinárodní taneční orga-
nizací IDO a jejím viceprezidentem, 
panem Jørn Storbråtenem.

Marticocup 2008 byla zkrátka jedi-
ná taneční soutěž, na které se dal získat 
titul mistra světa a mistra Evropy 2008 v 
tanečních disciplínách disco dance, disco 
freestyle a street dance show.

Země, které se zúčastnily 
mistrovských soutěží:

Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Polsko, 
Lotyšsko, Estonsko, Finsko, Švédsko, 
Norsko, Moldavsko, Rumunsko, Maďar-
sko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, 
Německo, Dánsko, Holandsko, Francie, 
Rakousko, Belgie, Itálie, Skotsko, USA, 
Jihoafrická republika, Slovensko, Česká 
republika.

Prostějov a Taneční školu Hubený 
zastupovalo na Slovensku 42 tanečníků v 
dětské, juniorské i hlavní věkové katego-
rii. Tanečníci se utkali jak v sólových či 
duových disciplínách, tak v malých sku-

p i n á c h 
i ve for-

macích. Ve všech kategoriích i disciplí-
nách obsadili jedinečná � nálová umís-
tění.

Nejlepší trofej – stříbrnou medaili a 
titul Vicemistr Evropy pro rok 2008 při-
vezla ze Slovenska formace hlavní věkové 
kategorie „Last minute“ 

Další výsledky:
DVK sólo muži - MS
6. Podloucký, Vladislav 
7. Valášek, Matěj 
8. Zatloukal, Lukáš 
DVK sólo ženy - MS
23. Koudelková, Kateřina
DVK duo  – MS
8. Kohoutková, Terezie / Podloucký, 

Vladislav
DVK malé skupiny – MS
3. Taneční škola Hubený 
DVK – formace - MS
6. Ts Hubeny Let´s Go
JVK sólo muži - ME
15. Krysmánek Ondřej 
JVK sólo ženy - ME
13. Hlostová Kristýna
44. Nevrlá Monika
JVK malé skupiny – ME
4. Taneční škola Hubený 

JVK – formace - MS
3. Ts Hubeny Go To � e Limit
HVK sólo muži - ME
8. Valík Viktor
HVK sólo ženy - ME
21. Smickova, Renata
HVK duo – ME
20. Oslejskova, Michaela / Smickova, 

Renata
23. Hrdlickova, Denisa / Lukesova, 

Alice
35. Dostalova, Kristyna / Zavrelova, 

Nikola
HVK malé skupiny – ME
7. Taneční škola Hubený 
HVK – formace - ME
2. Ts Hubeny Last Minute

Dva zástupce (Viktor Valík v katego-
rii HVK a Ondřej Krysmánek v junior-
ské věkové kategorii) měla TŠH i v sólo 
Street dance show, pro kterou byla tato 
soutěž světovým šampionátem. Viktor 
Valík obsadil 4.  a Ondřej Krysmánek 7. 
příčku.

Taneční škola Hubený patří již několik 
let k evropské i světové špičce. Přestože 
se základna tanečníků ve světě rozšiřu-

je geometrickou řadou, zůstává TŠH na 
svých pozicích a drží si stále svou exce-
lentní formu. Má na tom zásluhu přede-
vším paní Kateřina Hubená, která svými 
choreogra� emi a potažmo kostýmy vycí-
tí budoucí trend a dokáže citlivě zkom-
ponovat současnou moderní hudbu a na 
ni vhodné taneční prvky. Své svěřence 
vede nekompromisně k vysněným cílům 
– světovým a evropským tanečním titu-
lům. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
jednak všem tanečníkům za skvělou 
reprezentaci taneční školy i města Pros-
tějova.

Panu Jiřímu Hubenému, trenérům 
Kateřině Hubené a Ondřeji Berkymu a 
v neposlední řadě rodičům a přátelům 
moderního tance  bych ráda jménem 
sdružení Kdo sportuje, nezlobí poděko-
vala za skvělou práci, obětavost a pevné 
nervy.

Náš velký dík patří i městu Pros-
tějovu,  které prostějovské tanečníky 
podporuje.

Barbora Vrtalová
Kdo sportuje, nezlobí
občanské sdružení

V závěru loňského roku se konalo ve Slovenské republice (Martin) 
mistrovství světa a Evropy v tanečních disciplínách Disco dance
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informací Volný čas

7. 2. 2009    od 17:00 hod  - Prostějov – Brno
14. 2. 2009  od 17:00 hod – Prostějov – Střešovice

Hala SPORTCENTRA, Olympijská ulice

Pozvánka na volejbal

Domácí zápasy BK Prostějov, hala Sportcentra, Olympijská ulice:

4.2.    BK Synthezia Pardubice     17.30

11.2.  BK Karma Poděbrady   17.30

18.2.  NH Ostrava                  17.30

28.2.   BK Nymburk                17.00

Pozvánka na basketbal

středa 4. 2. 2009 od 18:00 hod – HK Jestřábi Prostějov – HC Uničov
sobota 14.2.2009 od 17:00 hod – HK  Jestřábi Prostějov – HC Bobři Val. Meziříčí
sobota 21.2.2009 od 17:00 hod – HK Jestřábi Prostějov – Spartak Pelhřimov  
sobota 28.2.2009 od 17:00 hod – HK Jestřábi Prostějov – HC Nový Jíčín

Zimní stadion, Prostějov

Pozvánka na hokej
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Nedávno otevřenou horolezeckou stěnu v tělocvičně ZŠ Dr. Horáka 
vyzkoušela i senátorka a zastupitelka Božena Sekaninová (na snímku se 
Zdeňkem Vychodilem z horolezeckého klubu ADRENALIN). Pro veřej-
nost je horolezecká stěna k dispozici každé pondělí, středu, čtvrtek a 
pátek od 18:00 do 20:00 hod.

SportKaleidoskop 
informací Volný čas

Kroužek sportovní gymnastiky 
Sportcentrum DDM Prostějov, pod 
vedením trenérek Steuerové a Kle-
tenské uspořádal na konci roku 2008 
1.ročník „gymnastické přehlídky“.

Tato přehlídka je určena pro dívky, 
které gymnastiku dělají pro radost a 
neúčastní se výkonnostních závodů. 
Své sestavy na nářadí předvedlo na 40 
dívek ze čtyř oddílů. Čestnými hosty 
na přehlídce byli paní Alena Raško-
vá – místostarostka města Prostějova, 
která závodnicím předala diplomy a 

věcné ceny, dále paní Tereza Zajíčko-
vá – zástupkyně ředitele Sportcentra 
DDM a pan Pavel Smetana – člen Rady 
města Prostějova.

1. ročník gymnastické přehlídky se 
všem líbil a za pěkné věcné ceny, které 
obdržely všechny závodnice, děkujeme 
VZP Prostějov a Sportcentru DDM.

Foto: nahoře zleva-Vítková V., Gre-
govská V., Burešová N., Hošťálková B. 
a Ponížilová B., dole zleva – Soldánová 
L., Ottová K., Solnařová V., Gregovská 
S., Nenáslová V. a Ponížilová F.  -ek-

GYMNASTICKÁ PŘEHLÍDKA

Osmisměrka

 
 SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže

 Olympijská 4, 796 01  PROSTĚJOV, tel. 582 330 883 
  www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz     

------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořádá pro děti i dospělé

Jednodenní lyžařské zájezdy
s lyžařskou školičkou

 Bílá (Beskydy)                  24.1.2009 
 Dolní Morava                    1.2.2009 
 Červenohorské sedlo      14.2.2009
 Praděd                               7.3.2009 

 

Místo bude upřesněno podle sněhových podmínek. 
/informace budou doplněny aktuálně před každým lyžařským zájezdem/

Doprava: autobusem
Sraz:  na hl. nádraží v Prostějově v 6.45, odjezd v 7.00 hod. 
  (7,15 Za Olomouckou ulicí)
Návrat:  18.00 až 19.00 hod. na hl. nádraží (Za Olomouckou ul.)
Cena dopravy:  250,- Kč  (Praděd 280,- Kč) 
                           (členové kroužků SPC mají slevu)

Pedagogický dozor pro děti zajištěn.
Lyžařská školička s instruktorem bude probíhat vždy do 14 hodin. 

Závazné přihlášky a platby nejpozději do:  19.1.2009
                                                              26.1.2009
                                                                  9.2.2009 
                                                                 2.3.2009

Informace: Sportcentrum – DDM, Mgr. T. Zajíčková, tel. 582 332 297, 
                   Mgr. Anna Juránková – turistický kroužek SPC

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz , www.sportcentrumddm.cz
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od 1.1.2009 jsme na Okresní hospo-
dářské komoře v Prostějově rozšířili pro-
voz služby - CZECH POINT /vydávání 
ověřených výpisů z národních registrů/. 
Nově u nás získáte tyto služby:

- VÝPIS BODOVÉHO HODNOCE-
NÍ OSOBY Z REGISTRŮ ŘIDIČŮ  - 
na základě novely zákona č. 361/2000 
Sb. (zákon o silničním provozu) lze 
zažádat o Výpis bodového hodnocení 
osoby z Centrálního registru řidičů. 

- VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFI-
KOVANÝCH DODAVATELŮ - dokáže 
nahradit několik výpisů (Obchodní rejst-
řík, Rejstřík trestů apod.) a prokázání kva-

li� kace například v případě podání nabíd-
ky do veřejné soutěže. 

- VÝPIS Z REGISTRU MINISTERSTVA 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MA ISOH – 
Modul Autovraky Informační systém odpa-
dového hospodářství - registrace a vydání 

přístupových údajů, změny v přiřazení pro-
vozoven uživatelským účtům, vygenerování 
jednorázového hesla k existujícímu účtu.

NOVINKA - rozšíření služeb CzechPoint na OHK v Prostějově 

ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE 
OD 1. 1. 2009 Z POHLEDU 
INSPEKTORÁTU PRÁCE

OHK v Prostějově pořádá dne 19.2.2009 
od 9 hodin v salonku U tří bříz odborné 
školení s JUDr. Evou Slavíčkovou /Oblast-
ní inspektorát práce/ zaměřený na změny 
v zákoníku práce a na změny v zákonu o 
inspekci práce a v předpisech souvisejících 
– vše s platností od 1.1.2009! Přihlášku a 
bližší informace získáte v kanceláři OHK.

AKČNÍ

SLEVY

do 15. 4. 2009

    n
euvěřite

lná cena za m
2

     
již od 24.900,-

tel.: 7
37 249 320


